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1 JOHDANTO 

 

Uusi työntekijä ja uusi työympäristö tuovat esiin kouluttamisen tarpeen. Uuden työn 

alkuvaiheessa tapahtuvaa kehittämistä kutsutaan perehdyttämiseksi (Kupias & Peltola 2009, 

9). Perehdyttäminen on keino saada uusi työntekijä nopeammin tuottavaksi ja se on samalla 

myös ennakoivaa työturvallisuustoimintaa (Kjelin 2003 ym. 14).  Puutteet perehdytyksessä 

ovat yleisiä työtapaturman syitä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään 

työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin 

työtapoihin. Perehdyttäminen antaa uudelle työntekijälle valmiudet työskennellä 

työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla. Perehdyttämistä tarvitsevat 

kaikki työhön tulevat: vakituiset, määräaikaiset, uudet työntekijät sekä tehtävänkuvaa 

muuttavat sekä työntekijät, joiden työolosuhteet ovat muuttuneet. Esimies vastaa 

perehdyttämisestä johdon antamien ohjeiden mukaisesti, mutta opastaminen voidaan antaa 

nimetylle perehdyttäjälle. Esimiehen tehtäviin kuuluu huolehtia työntekijän osaamisesta 

sekä myös laadukkaasta perehdyttämisestä. Työyhteisön osaamisen kehittäminen on myös 

tärkeä osa esimiestyötä (Kupias 2009 ym. 53). Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan 

vastuuta turvalliseen ja terveelliseen työskentelyyn opastamisessa.  (Työturvallisuuskeskus 

& työturvallisuuslaki). 

 

Opinnäytetyön tekijä on havainnut työympäristössään haasteen, jota pyritään selvittämään 

tekijän omien kokemuksien ja kerätyn aineiston avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena on 

perehdyttämisprosessin kehittäminen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Opinnäytetyö 

toteutetaan kehittämistyönä yhteistyössä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. 

Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa käytetään soveltuvin osin 

kehittämismenetelmiä. Perehdyttämisprosessia on tarkoitus kehittää tämän opinnäytetyön 

tuotoksena olevan suunnitelman mukaiseksi. Opinnäytetyön kirjallisena viitekehyksenä 

toimii kehittämisen, perehdyttämisen, työturvallisuuslain, työyhteisön ja johtajuuden 

kirjallisuus. Kehittämistyön keskeinen tavoite on löytää sopiva ratkaisu 

perehdyttämisprosessiin siten, että perehdyttäminen on johdettua, suunniteltua ja 

yhdenmukaista kaikilla Länsi-Uudenmaan poliisiasemilla. 

 

Kehittämistyö on Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella ajankohtaista, koska poliisilaitoksella 

ei ole tällä hetkellä vakiintunutta perehdytysprosessia käytössä. Perehdytystä on välillä 

annettu kahtena päivänä ja enimmäkseen vain yhtenä päivänä. 

Poliisiammattikorkeakoulutukseen liittyvään harjoitteluun tuleville harjoittelijoille 
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järjestetään pääsääntöisesti yhden päivän mittainen perehdyttämispäivä. Poliisilaitokselle 

töihin tuleville uusille työntekijöille ei ole järjestetty johdettua ja suunniteltua koko 

poliisilaitosta käsittelevää perehdyttämistä. 

 

Tekemässäni Poliisiammattikorkeakoulu AMK-opinnäytetyössä havaitsin harjoittelijoiden 

antamien palautteiden perusteella, että perehdyttämisprosessi kaipaa kehittämistä, koska 

perehdytyspäivä oli koettu harjoittelijoiden toimesta liian raskaaksi. Kyseisessä 

opinnäytetyössä tutkin Poliisiammattikorkeakouluharjoittelijoiden antamia palautteita 

poliisilaitosten harjoittelun toteutuksesta. Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Espoon 

pääpoliisiaseman kentän harjoitteluohjausta ja tehdä kenttäohjauksen käsikirja Espoon 

pääpoliisiaseman harjoittelijaohjaajien käyttöön. 

 

Perehdyttämisprosessiin on panostettu monissa muissa Suomen poliisilaitoksissa enemmän 

kuin Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Poliisiammattikorkeakoulu ei ole esittänyt 

minkäänlaisia vaatimuksia perehdyttämisprosessille, jonka vuoksi perehdyttämisen 

käytännön toteuttaminen on erilaista jokaisessa poliisilaitoksessa. Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksen harjoittelijoiden perehdyttämisprosessi on yksipäiväinen, ja on 

ohjelmasisällöltään toteuttajansa näköinen tällä hetkellä. Olisi tärkeää vakinaistaa 

suunnitelmallinen, johdettu, laadukas ja yhdenmukainen perehdyttämisprosessi koko 

laitoksen alueelle, jotta jokainen työntekijä saisi samanlaiset ja riittävät lähtökohdat uudelle 

työuralle. 

 

Kehittämistyön toiminnallisessa osuudessa kuvaan siinä käytetyt kehittämismenetelmät. 

Toiminnallisen työn lopputuotoksena esitellään Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen 

perehdyttämisprosessin suunnitelma. Raportin lopussa pohditaan opinnäytetyön prosessia ja 

viitekehyksen avulla pyritään osoittamaan perehdyttämisen kehittämisen tarpeellisuus, jotta 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella otetaan käyttöön uusi perehdyttämissuunnitelma. 

 

1.1 Kehittämistyön aihe 

 

Tämän opinnäytetyön aihe on Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen perehdyttämisprosessin 

kehittäminen. Toiminnallisen kehittämistyön tarkoituksena oli saada aikaan muutos 

perehdytysprosessissa tämän opinnäytetyön viitekehyksessä esiin nostettujen asioiden 

avulla sekä benchmarking-menetelmällä saatujen tietojen perusteella. Monissa 
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organisaatioissa perehdyttämisen tärkeys ymmärretään, sitä suunnitellaan ja sen avuksi on 

laadittu perehdytysohjelmia ja suunnitelmia. Perehdyttämisen toteuttamisen kirjo on 

melkoinen ja yllättävän harvoin eteen on tullut tarinoita onnistuneesta perehdyttämisestä, 

toteavat Kupias ja Peltola Perehdyttämisen pelikentällä kirjassaan (Kupias & Peltola 2009). 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena toimii perehdyttämisprosessin uusi suunnitelma, 

joka on opinnäytetyön liitteenä. 

 

Tutkimusongelman taustalla on aina jokin käytännön ilmiö, joka kiinnostaa tutkijaa. Jotta 

ongelma voidaan ratkaista, on ongelman syyt ja yhteys ratkaistava. Kehittämistyö lähtee 

muutostarpeesta, jonka tavoitteena on aina kehittyä eteenpäin (Kananen 2015, 11-30). Tein 

Poliisiammattikorkeakoulun muunto-opintojen aikana opinnäytetyön, jossa tutustuin 

Poliisiammattikorkeakouluharjoittelijoiden antamiin palautteisiin opintoihin liittyvästä 

harjoittelun toteuttamisesta poliisilaitoksilla. Palautteista nousi esiin se, että 

perehdyttämispäivää on pidetty tarpeellisena, mutta suurin osa opitusta oli unohtunut saman 

tien. Tämä johtui siitä, että tietoa oli annettu liian paljon, liian lyhyessä ajassa. Olen ollut 

pitämässä perehdyttämispäivää harjoittelijoille, ja huomasin käytännössä itsekin, että 

kyseinen päivä oli liian kuormittava.  

 

Kehittämisen ja uuden oppimisen tarve syntyy usein itse toiminnan yhteydessä. Haasteiden 

tai olosuhteiden muutos johtaa tilanteeseen, jossa aiemmin toimineet tavat eivät enää toimi 

(Sarala 2001, 53). Kehittäminen perustuu selkeään ja yhteisesti ymmärrettyyn strategiaan 

sekä tältä pohjalta muodostettuun näkemykseen tarvittavasta kehittämisestä (Viitala 2005, 

13). Poliisin vuosien 2017-2020 strategiassa mainitaan, että poliisin arvot ovat: palvelu, 

oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi (www.poliisi.fi) 

 

Ylemmän ammattikorkeakoulu opinnäytetyöni valintaan vaikuttivat useat seikat. Olen 

ohjannut useampaakin harjoittelijaa ja havainnut, että harjoittelun alussa annettavalla 

perehdyttämisellä on suuri hyöty harjoittelijoiden selviytymiseen ensimmäisistä 

työvuoroista. Laadukkaan, monipuolisen ja käytännönläheisen perehdytyksen ansiosta 

harjoittelija olisi valmis aloittamaan työnteon heti ensimmäisessä varsinaisessa 

työvuorossaan, eikä ensimmäistä varsinaista työpäivää tarvitsisi käyttää työn aloitukseen 

liittyvään rutiiniasioiden opettamiseen. 

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella uudelle työntekijälle ei ole järjestetty suunniteltua eikä 

johdettua perehdyttämisprosessia. Perehdyttäminen on järjestetty sen yksikön esimiehen tai 

http://www.poliisi.fi/
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esimiehen määräämän henkilön toimesta, jossa uusi työntekijä on aloittanut työskentelyn. 

Näin ollen uuden työntekijän perehdyttäminen on monenkirjavaa ja toteutus on 

todennäköisesti perehdyttäjän suppea näkemys poliisilaitoksen ja yksikkönsä oleellisista 

asioista. Monesti uuden työntekijän perehdyttäminen käsittää pelkästään tutustumisen 

omaan yksikköön ja lähimpiin työkavereihin. 

 

Aihe on minulle tuttu ja kiinnostava. Lisäksi minulla on pitkä perehtyneisyys aiheeseen 

käytännössä. Tämän vuoksi koen olevani sopiva ja edelleen motivoitunut kehittämään 

Länsi-Uudenmaan suunnitelmallista ja johdettua perehdyttämisprosessia. 

 

Tiesin jo entuudestaan, että Helsingissä perehdyttäminen on pidempi prosessi kuin Länsi-

Uudenmaan laitoksella. Lisäksi halusin selvittää, miten perehdyttämisprosessi on järjestetty 

muissa poliisilaitoksissa. Tutkimuksen kohteiksi valittiin Tampere, Turku ja Helsinki, koska 

Poliisiammattikorkeakoulun harjoittelutiimin antamien tietojen perusteella perehdyttäminen 

on hoidettu hyvin kyseisissä poliisilaitoksissa sekä laajemmin kuin Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksella. Kävin keskustelua aiheesta työpaikkani harjoittelusta vastaavan 

komisarion kanssa ja hän piti opinnäytetyön aihetta hyödyllisenä ja ajankohtaisena. 

Työnantaja ei asettanut työlle minkäänlaisia vaatimuksia eli näin ollen työnantaja antoi 

toiminnan kehittämiselle vapaat kädet. 

 

Kehittämistehtävän avustuksella on tämän työn kirjoittajalla tarkoitus oppia enemmän 

työyhteisöllisyydestä ja johtajuudesta sekä perehtyä syvemmin perehdyttämisen teoriaan ja 

oppia lisää kehittämisessä käytettävien työkalujen ja menetelmien käytäntöön 

soveltamisesta. Kehittämistutkimuksessa, kuten myös toimintatutkimuksessa, tähdätään 

muutokseen, jonka tarkoituksena on poistaa havaittu ongelma. Tosiasiallisen ongelman ja 

sen syiden löytäminen vaatii analyysiä ja ongelmanratkaisutekniikoiden hallintaa ja käyttöä 

(Kananen 2015, 11-12). 

 

Ylemmän ammattikorkeakoulun yksi johtamisen oppiaiheista on muutoksen johtaminen ja 

muuntautumiskyky, joita tulevaisuuden johtajilta vaaditaan. Kehittäminen vaatii laaja-

alaista muuntautumiskykyä ja yhteistyökykyä toimia eri henkilöiden kanssa prosessin 

aikana. Työelämä on jatkuvassa muutospaineessa, jonka vuoksi kehittämistoimintaan 

perehtyminen palvelee ja helpottaa kehittämistyöskentelyä tulevaisuudessa. Kehittämistyön 

on tarkoitus kehittää valmiuksia toimimaan organisaation kehittäjänä ja parantamaan 

työelämänvalmiuksia tuleviin päällystötehtäviin. 
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Kehittämistyön tuotoksena on uusi suunnitelma perehdyttämisprosessista Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksella. Suunnitelmasta on hyötyä poliisilaitokselle ja perehdytyksen saaneille 

harjoittelijoille, uusille työntekijöille sekä harjoitteluohjausta suorittaville ohjaajille. 

Suunnitelman tarkoitus on yhdenmukaista ja selkeyttää perehdytyspäivien sisältöä sekä 

helpottaa perehdytyspäivien vetäjän työtä. Perehdyttämisen halutaan olevan ammatillisesti 

laadukasta ja yhdenmukaista. Perehdyttämisen laadukkuus vähentää harjoittelijaohjaajien 

ensimmäisten vuorojen työtakkaa ja nopeuttaa uusien työntekijöiden sopeutumista 

työyhteisöön sekä työtehtäviin. Samaa ilmiötä voidaan käsitellä monesta näkökulmasta. 

Kehittämistyöt tehdään melkein aina organisaatiolle tai yrityksille, joiden ongelmat eivät ole 

välttämättä yksiselitteisiä. Ongelmaa voidaan käsitellä taloudellisesta, oikeudellisesta, 

johtamisen tai henkilöstön näkökulmasta (Kananen 2015, 13). 

 

Perehdyttämisprosessiin kuuluu vahvasti johtamisen osa-alue, koska esimerkiksi 

työturvallisuuslainsäädäntö määrittelee, että vastuu työn perehdyttämisestä/opettamisesta 

kuuluu esimiehelle tai hänen nimeämälle henkilölle. Perehdyttämisen tulee olla johdettua, 

jonka vuoksi opinnäytetyössä käsitellään perehdyttämiseen liittyviä johtamisen käsitteitä. 

Johtamiskäsitteiden avaamisella on tarkoitus tuoda esille, minkälaista johtajuutta täytyy 

perehdyttämisessä huomioida, jotta perehdyttäminen on laadukkaasti ja turvallisuuslain 

edellyttämällä tavalla johdettua. 

 

1.2 Kehittämistyön tavoitteet 

 

Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli kehittää perehdyttämisprosessi laajemmaksi 

kokonaisuudeksi eli tehdä perehdytyspäivästä useamman päivän kestävä 

perehdyttämisprosessi. Kehittämistyöllä on tarkoitus tehdä perehdyttämisestä 

mahdollisimman laadukas, johdettu, ammattimainen ja suunnitelmallinen eli 

yhdenmukaistaa toimintaa. Kehittämisen tarkoitus on tähdätä muutokseen 

perehdyttämisessä ja sen yhdenmukaistamisessa, koska toimintamallit ovat vaihdelleet 

vuosien aikana. Kehittämistoiminnan lähtökohtana on nykyisen toiminnan kehittäminen 

havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Ongelman ratkaisun löytyminen ei vielä takaa 

käytännössä ongelman poistamista. Kehittämistutkimuksella pyritään poistamaan ongelma, 

eikä vain toteamaan ongelman syitä ja ratkaisuehdotusta. Ongelman hävittäminen ei ole 

pelkkä tekninen toimenpide, sillä kehittämistyön kohteena oleva organisaatio on 
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kokonaisuus, jossa monet asiat vaikuttavat kaikkeen (Kananen 2015, 13). 

Kehittämistutkimuksessa muutoksen aikaansaamiseksi kehitetään tuotetta, menetelmää, 

organisaatiota tms. Kehittämistutkimus on enemmän kuin perinteinen laadullinen ja 

määrällinen tutkimus, sillä siihen kuuluu myös ongelman poistaminen. Ongelman 

poistaminen ei kuulu perinteisen tutkimuksen ja tutkijan tehtäviin. Voidaankin todeta, että 

kehittämistutkimus, kuten myös toimintatutkimus, alkaa siitä mihin perinteinen tutkimus 

päättyy (Kananen 2015, 40). 

 

Toiminnallisen kehittämistyön produkti -osuudessa käytettyjen kehittämismenetelmien 

avulla esiin nousseita ideoita käytiin läpi laitoksen harjoitteluvastaavan ja 

perehdyttämispäivän pitäjän kanssa. Tavoitteena on tehdä perusteltu esitys Länsi-

Uudenmaan poliisilaitoksen perehdyttämisen kehittämisestä. 

  

Kehittämistyön tavoite: 

• Suunnitella toimiva ja toteutuskelpoinen ratkaisu Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksen perehdyttämisprosessin kehittämiseksi ja suunnitelman toimintaan 

saattamiseksi. 

 

Muu tavoite: 

• Perehdyttämisen merkityksen ymmärtämisen lisääminen Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksella. 

• Kirjallisella viitekehyksellä pyritään näyttämään toteen, miksi perehdyttäminen on 

tarpeellista ja tärkeää työturvallisuuden, työyhteisön, työntekijän sekä johtamisen 

kannalta. Viitekehys toimii samalla toiminnan kehittämisen perusteluna. 

 

Suunnitelmalliseen ja johdettuun perehdyttämiseen ei ole aikaisemmin kiinnitetty laitoksella 

juurikaan huomiota, jonka vuoksi asiaan perehtyneitäkään ei ole. Tämän vuoksi kävin 

ainoastaan keskusteluja perehdytystä tekevän henkilön kanssa ja toiminnasta vastaavan 

komisarion kanssa. Perehdyttämisen kehittämisen läpivienti laitoksella vaatii perusteluja, 

joita pyrin tällä opinnäytetyöllä tuomaan esille. 

 

Poliisilaitokselle laaditaan perehdytyssuunnitelma (liite 1), jonka mukaisesta 

perehdyttämisestä vastaa henkilö, joka on ennalta sovittu. Tämä voi olla esimerkiksi 

ryhmänjohtaja tai harjoitteluohjaaja. Suunnitelman avulla toiminta on yhdenmukaista ja 

antaa kaikille uusille työntekijöille ja harjoittelijoille samat lähtötiedot sekä taidot. 
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Kehittämismenetelmien opettelusta ja käytäntöön soveltamisesta on todennäköisesti suurta 

hyötyä kenelle tahansa. Esimiestehtäviin kuuluu vahvasti toiminnan kehittäminen, jonka 

vuoksi kiinnostuin toiminnallisesta opinnäytetyöstä, jossa on tarkoitus konkreettisesti 

kehittää toimintaa. Opinnäytetyöntekijän omakohtainen kokemus johtamisharjoittelun ajalta 

poliisilaitoksella pidettävissä kokouksista oli se, että todellinen kehittäminen tehdään 

taustalla ja kokouksissa asiat tuodaan vain esille. 

 

1.3 Rajaus 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttämisprosessilla tarkoitetaan kaikkia niitä tapahtumia ja 

toimenpiteitä, joilla tuetaan oppimista uuden työntekijän ensimmäisten työpäivien aikana.  

Perehdyttäminen voidaan myös käsittää koko läpielämän kulkevana prosessina, mutta tämä 

opinnäytetyö keskittyy ainoastaan työsuhteen alussa annettavaan perehdyttämiseen. 

 

Opinnäytetyössä keskitytään kehittämään ainoastaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle 

tulevalle uudelle työntekijälle ja Poliisiammattikorkeakoululta tulevalle opiskelijalle 

annettavaa perehdyttämisprosessia. Perehdyttämisprosessi sijoittuu työsuhteen alkuun, 

jonka jälkeen tulee käyttöön muut ohjaustoimenpiteet. Opinnäytetyössä käsitellään muitakin 

ohjauskäsitteitä, jotta lukija ymmärtää työhön liittyvän opettamisen eri toimintamallit ja 

tarkoitukset sekä niiden ajankohdat.  

 

Perehdyttämiseen liittyvää kirjallisuusteoriaa on otettu mukaan käsittelyyn, sillä perusteella, 

että sen katsotaan tukevan perehdyttämistä tai olevan tärkeä osa sitä. Johtamista ja 

kansainvälisyyttä käsitellään pelkästään perehdyttämisen näkökulman kautta. 

Opinnäytetyössä käsitellään ainoastaan työturvallisuuslakia, vaikka perehdyttämisprosessiin 

sisältyy useampikin eri laki, asetus ja sopimus. 

 

Kehittämistutkimuksessa tutkimuksen kohteena on prosessi, toiminto, asiantila tai tuote, jota 

halutaan kehittää. Muutoskohteena voi olla mikä tahansa asia, johon voidaan vaikuttaa. 

Kehittämiskohteen määrittelyyn ja rajaamiseen liittyvät omat haasteensa, jotka ovat 

rinnastettavissa perinteiseen tutkimusongelman määrittelyyn ja rajaamiseen (Kananen 

2015). 
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1.5 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Ari Juuti on tehnyt poliisipäällystötutkinnossa vuosien 2000-2003 aikana opinnäytetyön, 

jolla hän on kehittänyt Helsingin kihlakunnan perehdyttämistä rikospoliisin 

omaisuusrikosyksikössä ja järjestyspoliisin ulkomaalaisyksikössä. Tutkielman tarkoitus oli 

luoda ehdotus perehdyttämiskäytännöksi ja -ohjeeksi. Juuti laati tutkimustulosten 

perusteella ohjeen, joka oli tarkoitettu kaikille perehdyttäjille sekä ulkomaalaisyksikön 

käyttöön tarkoitetun perehdytyssuunnitelman.  

 

Juuti on myös tehnyt Tampereen yliopistossa Pro gradu -tutkielman Perehdyttäminen ja sen 

kehittäminen Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksessa, jossa hänen tarkoituksena oli 

selvittää millä tavalla uudet työntekijät perehdytetään kohdeyksikköönsä. Tarkoituksena oli 

myös selvittää, onko perehdyttämisessä tapahtunut muutoksia vai esiintyykö samoja 

puutteita kuin hänen aikaisemmassa tutkimuksessa. 

 

Perehdyttämisestä on ylipäätään kirjoitettu useita erilaisia opinnäytetöitä, julkaisuja eri 

muodoissa, lehtiartikkeleita ja kirjoja. Kirjallisuudessa perehdyttämistä on käsitelty useasti 

johtamiseen, työhyvinvointiin, oppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisuuksien 

yhteydessä. Poliisissa perehdyttämisestä ei ole tehty opinnäytetöitä Ari Juutin lisäksi. Olen 

tarkastanut eri tietolähteistä, että poliisin perehdyttämisprosessia ei ole käsitelty muidenkaan 

alojen opinnäytetöiden kautta. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella ei ole aikaisemmin tehty 

kyseisestä aiheesta opinnäytetyötä, jonka vuoksi katson, että työni tulee tarpeeseen ja se 

tulee toiminaan edelläkävijänä. 

 

1.5 Teoreettinen viitekehys 

 

Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen muodostavat perehdyttämiseen liittyvä 

lainsäädäntö eli työturvallisuuslaki, johtaminen, työyhteisöllisyys ja työhyvinvointi sekä 

perehdyttämisen kirjallisuus. Tietoperusta jakaantuu edellä kirjoitetun mukaisesti, jonka 

lisäksi kehittämiskirjallisuuden avulla kuvaan kehittämistyön eri vaiheita ja menetelmiä. 

Käsitteiden tarkastelussa edetään kuvion yksi mukaisesti keskeltä sivuille. 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön viitekehys työturvallisuuslaista perehdyttämiseen. 

 

Liiketoiminnan kehittäminen tai yleensäkin toiminnan kehittäminen on yrityksissä ja 

organisaatioissa jokapäiväistä työtä, jota tehdään yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Minimissään kehittämistutkimuksen opinnäytetyön pitäisi kattaa ilmiöön liittyvän 

teoriapohjan esittämisen sekä aineiston tieteellisen keruun ja analyysien sekä 

tutkimusongelman ratkaisun esittämisen. Kaikkien aineiston keruussa, analyysissä ja 

päätöksenteossa käytettyjen menetelmien tulee täyttää tieteellisyyden vaatimukset 

luotettavan ja uskottavan tiedon tuottamiseksi (Kananen 2015, 68-69). 

 

2 PEREHDYTTÄMINEN 

 

2.1 Perehdyttämisen historia 

 

Työ on ollut merkittävä osa ihmisten elämää kautta historian. Perehdyttämisen ja ohjaamisen 

juurien löytäminen ei ole kovinkaan helppoa, koska missään ei ole koettu sellaista 

lähtölaukauksen kaltaista tapahtumaa, josta voitaisiin katsoa kaiken alkaneen. Näyttää 

enemmänkin siltä, että ohjaukseen on päädytty vaivihkaa ja sattumalta. Työohjaustoiminta 

on syntynyt eri palvelualoilla ikään kuin omia aikojaan eli tietämättä toisten alojen 

kehityksestä. 

Perehdyttäminen

Työtuvallisuuslaki

TyöyhteisöllisyysJohtaminen
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Perehdyttämisessä oli aikaisemmin kyse ennen kaikkea työhön opastamisesta. 

Perehdyttämistä yritykseen taikka työyhteisöön tutustumista ei pidetty niin tärkeänä, koska 

työympäristöt eivät olleet niin monimutkaisia ja myöhemmin siitä syystä, että työtehtävät 

eivät vaatineet laajempaa yhteyttä työn suorittamiseksi. Käsityöläisten ammatti-identiteetti 

vahvistui Suomessa 1600 – 1800 -luvuilla, jolloin oppipoika kehittyi sekä oppijana että 

osaajana ja samalla oppipojan itseluottamus kasvoi. Oppimisen tavoitteena oli taata 

yrittäjien taloudelliset edut ja tuottaa kuluttajille laadukkaita tuotteita (Kupias & Peltola 

2009, 13). 

 

Teollistumisen alkupuolelle saakka työ opittiin tekemään siten, että kokeneen työntekijän 

rinnalle otettiin uusi työntekijä, joka otti työn ohessa mallia kokeneemmalta. Oppipoika-

kisälli-mestari 1-malli on käytössä edelleen oppimistapana monissa ammateissa, varsinkin 

käsityöläisammattialalla. Teollistumisen johdosta intressi henkilöstön koulutusta kohtaan 

väheni entisestään, sillä tayloristisen 2 näkemyksen mukaista oli, että yksinkertaistettuja 

työtehtäviä suorittivat kuuliaiset ja tehokkaat työntekijät. Tuohon aikaan ajateltiin, että 

työntekijät tarvitsevat ositetun työn käytännöissä vain välttämättömimmät taidot, mutta 

sovitut työtavat opetettiin tarkkaan. Tieto työn laajemmista vaatimuksista ja prosesseista oli 

muutamilla asiantuntijoilla ja johdolla. Tayloristinen massatuotanto kuiteinkin joutui kriisiin 

1960-luvulla, minkä takia teollisuusmaissa alettiin puhumaan uusista työn organisoinnin 

tavoista, jotka syrjäyttäisivät liukuhihnatyöskentelyn. Esille nousi työn inhimillistäminen, 

jonka ideana oli työn uudelleen muotoilemalla vahvistaa työntekijän ja ryhmien itsenäisyyttä 

ja mahdollisuutta säätää omaa työtään kuuluvia järjestelyjä. 

 

Työn organisoinnin kysymyksistä edettiin oppimisen tarkasteluun vasta tietoyhteiskuntaan 

siirryttäessä, jolloin työntekijöitä alettiin pitää organisaation resurssina, jota tulee ylläpitää 

ja kehittää. Henkilöstön kehittäminen nousi uudeksi suuntaukseksi, jolla pyrittiin 

motivoimaan työntekijöitä ja sitouttamaan työntekijä organisaatioon. Henkilöstön 

kehittämisen pääasialliseksi tavoitteeksi katsottiin, että sen avulla henkilöstön ja työnantajan 

tavoitteet työtä ja siinä kehittymistä kohtaan voisivat kehittyä mahdollisimman 

saumattomaksi. Henkilöstön kehittäminen on käytännössä tarkoittanut lähinnä koulutuksen 

 
1 Kognitiivinen oppipoikamalli on pedagoginen malli, jossa tarkoituksena on oppia asiantuntijoiden käyttämiä 

ajattelu- ja toimintatapoja. Toiminta muistuttaa vanhan ajan mestarin ja oppipojan yhteistyötä.  

Ammattikuntalaitoksen aikana käsityöläisammateissa taso oppipojan ja mestarin välissä (Wikipedia).  
2 Taylorismi eli tieteellinen liikkeenjohto. Winslow Taylorin (1856–1915) kehittämä liikkeenjohto-oppi, joka 

oli kokonaan uusi, käytännön kokemuksin havaittu tapa tehostaa teollisuustyötä ja organisoida se (Wikipedia). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ammattikuntalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4sity%C3%B6l%C3%A4inen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppipoika
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mestari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
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järjestämistä henkilöstölle, jolloin työn ohessa tapahtuva muu oppiminen on jälleen jäänyt 

tutkistelun ulkopuolelle. (Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 198-199.) 

 

Työssä oppimisesta on tullut merkittävä tutkimus alue, koska työssä tapahtuvien 

oppimisprosessien ymmärtäminen auttaa kehittämään työntekijöiden ammattiosaamista ja 

myös koko organisaation toimintaa. Työssä oppimista kuvataan tässä opinnäytetyössä 

yksilölliseksi ja yhteisölliseksi prosessiksi. Työn ohessa tapahtuva oppiminen katsotaan 

monitasoiseksi ilmiöksi, jossa yksilöllisen oppimisen prosesseja ovat esimerkiksi 

henkilöstön kokemukset ja omat työhön liittyvät tavoitteet. Oppimista tulee kuvata 

yksilöllisten oppimisprosessien ohessa samanaikaisesti myös ryhmissä tapahtuvana ilmiönä 

(Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 198).  

 

1980- ja 1990-luvun vaihteessa yritettiin ensimmäistä kertaa rakentaa yhtenäistä mallia 

työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Kirjoittajat ja tutkijat päätyivät eri lähteiden 

perusteella siihen, että ylivoimaisesti suurin merkitys työssä oppimisella on itse työn 

tekemisen liittyvällä epävirallisella, ei-tarkoituksellisella ja satunnaisella oppimisella. 

Työssä oppimisen katsottiin olevan yksilöllisesti, ryhmissä ja organisaatiossa tapahtuvaa 

toimintaa. Työssä oppimisen tutkimuksen edelläkävijöitä olivat Victoria Marsick ja Karen 

Watkins, jotka totesivat, että paljon työssä tapahtuvasta oppimisesta jää edelleen 

selittämättä. He kuvaavat työssä oppimista informaaliseksi, kokemukseen perustavaksi, 

institutionaalisten ympäristöjen ulkopuolella tapahtuvaksi ja satunnaiseksi. Työssä 

tapahtuvaan oppimisen informaaliin puoleen on syvennetty vasta lähivuosina (Eteläpelto, 

Collin & Saarinen 2007, 199-200). 

 

Vasta 1990-luvun loppupuolella on ryhdytty tutkimaan oppimista omana teoreettisena 

suuntauksena ja ilmiönä. Laajempi kiinnostus työssä tapahtuvaa luonnollista oppimista 

kohtaan on herännyt vasta aivan lähivuosina. 2000-luvulle tultaessa työssä oppimista 

koskeva tutkimus on merkittävästi laajentunut ja monimuotoistunut. Työssä oppimisesta 

omista näkökulmistaan ovat olleet kiinnostuneita organisaatiotieteilijät, työn tutkijat, 

sosiologit kuin psykologitkin. Myös oppimisen ilmiötä on lisäksi alettu analysoida 

aikuiskasvatustieteessä ja pedagogiikassa (Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 200). 

 

Lähivuosikymmeninä on edetty tieto- ja oppimisyhteiskuntaan, joka on herättänyt 

kiinnostuksen työn käytäntöjen uudelleenjärjestämistä ja työssä tapahtuvaa oppimista 

kohtaan. Työtä ei voida enää järjestellä entiseen malliin vaan on oleellista löytää uudenlaisia 
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keinoja osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseksi. Näin ollen työssäoppimisen ilmiö on 

alkanut kiinnostamaan useita. Esimerkiksi kansantalouden näkökulmasta katsottuna 

kiinnostusta herättää se, miten pystytään tuottamaan ammatillista koulutusta, joka valmistaa 

kyvykkäitä osaajia työelämän tarpeisiin. Yritykset ja organisaatiot taas ovat kiinnostuneita 

siitä, miten ne voisivat pitää yllä työntekijöidensä ammattitaitoa ja työtehoa parantaakseen 

tuottavuutta ja kilpailukykyä. Yksittäistä työntekijää työssä oppiminen kiinnostaa, koska se 

voi mahdollistaa osaamisen kehittymisen, uralla etenemisen ja ammatti-identiteetin 

voimaantumisen oman työn kautta. Collinin mukaan työssä oppimisen nouseminen 

tutkimuskohteeksi on osoitus työelämässä tapahtuvista nopeista muutoksista (Eteläpelto, 

Collin & Saarinen 2007, 200-201). 

 

Kasvanut kiinnostus työssä oppimisen tutkimukseen liittyy myös 1990-luvulla alkaneeseen 

puheeseen elinikäisestä tai elämän laajuisesta oppimisesta. Elinikäisen oppimisen ajatuksen 

taustalla on positiivinen ideologia elinikäisestä ja elämänlaajuisesta kehittymisestä, joka ei 

tarkoita vain lapsuutta ja nuoruutta. Elinikäistä oppimista on myös perusteltu työelämän 

syillä, kuten työllisyyden ja työtehon parantamisella. Joidenkin elinikäisten oppijoiden 

mielestä kouluttamisen tavoite ei aina ole selkeä, vaan toistuva kouluttautuminen ja 

oppiminen voidaan tuntea myös pakkotahtiseksi ja kontrolloivaksi. Enemmistölle 

aikuisväestöä työ on kuitenkin tärkeä oppimisympäristö niin ammattiosaamisen 

kehittämisessä kuin identiteetin voimaantumisessa (Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 

201). 

 

Ammattitaitovaatimukset vaihtelevat nopeasti. Tämä vaatii työntekijöiltä osaamisen 

päivittämistä toimintaympäristön mukaan ja uusiin edellytyksiin mukautumista. 

Ammattitaitoa ja asiantuntemusta kuvaa nykyään ammattitaidon lisäksi kyky saada uutta 

tietoa, kyky toimia yhteistyössä monenlaisten tahojen kanssa, kyky tiedon ja osaamisen 

arviointiin sekä kyky uuden oppimisen ja luomiseen (Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 

201-202). 

 

Organisaatioiden ja työtehtävien monimutkaistuessa kattava perehdyttäminen on tullut yhä 

tärkeämmäksi. Pelkkä työhön opastaminen ei enää tänä päivänä riitä, koska henkilöstön on 

yhä paremmin tiedettävä, miten organisaatio toimii ja miksi se on olemassa. 

Perehdyttämisestä on tullut monimutkaisempaa historian saatossa (Kupias & Peltola 2009, 

13). Perehdyttämisen avulla voidaan myös vaikuttaa työntekijöiden psyykkiseen 

työhyvinvointiin (Suutarinen ym. 2010, 24-25). 
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2.2 Perehdyttämisen määrittely 

 

Perehdyttäminen on aina prosessi, joka alkaa ensimmäisistä kontakteista uuden työntekijän 

ja organisaation välillä. Prosessissa uusi työntekijä siirtyy ulkopuolisuudesta ja 

irrallisuudesta omaan rooliinsa organisaation jäseneksi (Kjelin ym. 2003, 14). 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka uudelle työntekijälle annetaan, kerrotaan 

sekä opetetaan uudesta työpaikasta ja työtehtävistä. Perehdyttäminen sisältää tiedottamisen 

ennen töiden alkamista, vastaanoton työpaikalla ja yritykseen perehdyttämisen, varsinaisen 

työsuhdeperehdytyksen sekä käytännön työnopastuksen. Perehdyttämiseen kuuluu muun 

muassa perehdytysohjelman suunnittelu, työtilojen ja -välineiden järjestäminen, tehtävien 

jako perehdytykseen osallistuville, työkavereiden esittely, selvityksen työsuojelusta, 

selvityksen henkilöstä, jonka puoleen voi kääntyä sekä perehdytyksen seuraaminen 

(Hyppänen 2009, 194–195). Von Gruenewaldt (2004) on määritellyt perehdyttämisen 

kirjassaan siten, että perehdyttäminen on suunnitelmallista opetusta, jolla helpotetaan ja 

nopeutetaan uuden työntekijän sopeutumista uuteen työhön ja työyhteisöön. 

Perehdyttämisen tavoitteena on antaa työntekijälle riittävä tietoperusta työyhteisössä 

toimimista varten. Perehdyttämisen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat työnantaja ja 

lähin esimies (Von Gruenewald 2004).  

 

Perehdyttäminen on määritelty Suomen kielen perussanakirjassa seuraavasti: Tutustuttaa, 

opastaa, harjaannuttaa johonkin/työhön. Perehdyttämisellä tarkoitetaan tilaisuutta, jonka 

aikana uusi työntekijä saa mahdollisuuden oppia uuden työnkuvansa ja työyhteisön 

toimintaperiaatteet. Perehdyttämisessä on kiinnitettävä enimmäkseen huomiota siihen, että 

uusi työntekijä oppii niin sanotut ”talon tavat” ja työtehtävät mahdollisimman nopeasti 

(Mäkisalo 2003, 131-132). 

 

Perehdytys liittyy siis työsuhteen tai uuden työn vastaanottamisen alkuun (Kupias & Salo 

2014, 63). Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi 

työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa sekä sen toiminnat ja tavat, työntekijät, 

työtehtävänsä ja siihen liittyvät odotukset. Perehdyttäminen on jatkuva prosessi, johon 

osallistuvat työpaikan johto, henkilöstöhallinto, esimies ja myös yksittäinen työntekijäkin. 

(Työturvallisuuskeskus).  
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Perehdyttäminen on suunnitelmallinen useiden asioiden kokonaisuus. Jatkuvuuden ja 

työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että huolehditaan harjoittelijoiden ja uusien 

työntekijöiden perehdytyksestä. Perehdytys on myös tärkeää laadun varmistamisen kannalta.  

 

2.3 Perehdyttämiseen liittyvät keskeiset käsitteet 

 

Perehdyttämisestä, työnohjauksesta, mentoroinnista ja vastaavista ohjaukseen liittyvistä 

käsitteistä puhutaan nykyään hyvin monissa yhteyksissä. Näillä tarkoitetaan niin erilaisia 

asioita ja ne käsitetään eri tavoilla, että asiaan perehdyttämättömän on todella vaikeaa päästä 

perille siitä, mistä on milloinkin kysymys. Sekaannuksen aiheita on paljon eikä 

sekaannuksilta voida välttyä, ellei määritelmiä tarkenneta. (Niskanen, Sorri, Ojanen, 1993, 

15). 

 

Oppiminen = Oppiminen on prosessi, jossa yksilö hankkii tietoja, taitoja, asenteita, 

kokemuksia ja kontakteja, jotka johtavat muutokseen hänen toiminnassaan 

(Sydänmaanlakka 2009, 253). 

 

Osaaminen = Oppiminen muodostuu tiedoista, taidoista, asenteista, kokemuksista ja 

kontakteista, jotka mahdollistavat hyvän suorituksen tietyissä tilanteissa (Sydänmaanlakka 

2009, 254). 

 

Työnohjaus = Työnohjaus käsitteenä ja toimintana määritellään kirjallisuudessa ja 

tutkimuksissa hyvin eri tavoin, koska työnohjausta on kehitetty rinnakkain monilla eri 

ammattialoilla toisistaan riippumattomasti. Työnohjausta on määritelty ammattialojen 

omista lähtökohdista ja omia tarpeita varten. Työnohjaus voi olla työn, asiakas- tai 

hoitosuhteen, esimiestyön, johtamisen tai työyhteisön erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja 

yhteistyösuhteiden työohjausta sekä ohjattavien työhön liittyvien kysymysten tarkastelua 

(Kärkkäinen ym. 2012, 14).  

Terveydenhoitoalalla työnohjaus määritellään seuraavasti: Työnohjauksella tarkoitetaan 

oman alan kokeneemman työntekijän tai ihmissuhdealan asiantuntijan antamaa säännöllistä 

ja prosessiluonteista ohjausta ja tukea oman työn arvioinnissa, työongelmien erittelyssä sekä 

tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa (Niskanen, Sorri, Ojanen, 1993,16). 
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Mentorointi = Mentorointi tarkoittaa vuorovaikutusprosessia eli ura- tai roolimallin 

antamista, jossa ohjaamalla ja neuvomalla edistetään nuoremman tai kollegan uraa ja 

kehittymistä (Kärkkäinen ym. 2012, 27). Mentorointia kuvataan tavallisimmin toimintana, 

jossa kokenut mentori ohjaa nuorempaa, ja se perustuu heidän luottamukselliseen 

vuorovaikutussuhteeseensa. Mentori on luotettava ja uskottu, joka on sitoutunut auttamaan 

mentoroitavaa ammatillisessa kehittymisessä (Kupias & Salo 2014, 11-12). Mentorointi on 

menetelmä, jonka avulla pyritään nopeuttamaan työntekijän urakehityksen edellyttämää 

pätevyyden lisääntymistä (Mäkisalo 2003, 129). 

 

Työnopastus ja perehdyttäminen = Joiden tavoitteena on uuden työn tai työpaikan 

toiminnan opettaminen. Perehdyttäjänä toimii usein esimies tai työkaveri. Perehdytys 

aloitetaan uuden työtehtävän tai työn alkaessa (Kärkkäinen ym. 2012, 26). 

 

 

 

Kuvio 2. Työelämäohjaajia (Kupias & Salo 2014, 19). 

 

Työyhteisön käsite = Käsitteitä työyhteisö ja organisaatio saatetaan käyttää toistensa 

synonyymeinä. Työyhteisöllä tarkoitetaan ihmisten muodostamaa, perustehtävän tekemistä 

• Opastaa ryhmää omalla asiantuntemus alueellaan 
saavuttamaan koulutuksen tavoitteet

Asiantuntija 
kouluttaja

• Ohjaa ja opastaa uutta työtä omaksuvaa henkilöä 
pääsemaan alkuun uudessa työympäristössä tai 
tehtävässään

Perehdyttäjä

• Auttaa ohjattavaa tunnistamaan ja saavuttamaan 
omia tavoitteitaanCoach

• Auttaa ohjattavia tutkimaan omaa työtään, 
työroolejaan ja kehittymishaasteitaanTyönohjaaja

• Tukee ryhmän työskentelyä kohti tavoitetta 
ottamatta kantaa itse sisältöönFasilititaattori

• Luotettava tai lempeä peräänkatsojaTuutori

• Luotettava neuvonantaja, uskottuMentori
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varten perustettua isoa tai pientä kokonaisuutta. Perustehtävä määrittelee työyhteisön 

merkityssisällön ja kertoo, miksi yhteisö on olemassa sekä mikä on sen tehtävä. Työyhteisö 

perustetaan suorittamaan jotain tehtävää ja siihen kootaan ihmiset, työntekijät, jotka kyseistä 

tehtävää tekevät (Kärkkäinen ym. 2012, 33). 

Työyhteisön elämä koostuu suhteista, vuorovaikutuksesta, tunteista, yhteistyöstä ja 

sovituista tavoista miten asioita tehdään. Työyhteisö toimii vastavuoroisuusperiaatteella 

siten, että jokaisella on omat tehtävät ja niiden mukaiset roolit. Kaikki tarvitsevat toisiaan 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (Kärkkäinen ym. 2012, 76). 

Yhteisön jäsenet ovat työn edellyttämissä ammatillisissa suhteissa työhön, työkavereihin, 

asiakkaisiin ja organisaatioon. Suhteiden laatu ja toimivuus paranevat, jos työ on selkeästi 

määritetty, tehtävät ja vastuut on jaettu ja toimintakulttuuri on arvostava ja luottamusta 

lisäävä. Myös monet kulttuuritekijät kuten perinteet, yhteiset juhlat, seremoniat, kiitokset ja 

palkitsemiset, vahvistavat yhteisöön liittymistä (Kärkkäinen ym. 2012, 77). 

 

Johtaminen = Johtaminen nähdään yleisenä prosessina, joka pitää sisällään suunnittelua, 

organisointia, vaikuttamista, kontrollointia, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa 

(Sydänmaanlakka 2009, 253). 

 

Johtajuus = Johtajuus on prosessi, jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään yksilöitä 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi tehokkaasti (Sydänmaanlakka 2009, 253). 

 

Yhteisöllinen johtaminen = Tarkoittaa, että jokainen ottaa vastuun oman työnsä ja itsensä 

johtamisesta. Se rakentuu vuorovaikutuksesta ja sitä toteutetaan yhdessä yhteisön muiden 

jäsenten kansa. Se edellyttää työstä nousevien kokemusten merkityksen tunnustamista, 

vuorovaikutuksellista tietoisuutta ja emotionaalista osaamista. Yhteisöllinen johtajuus 

kehittyy jatkuvassa prosessissa, ja se elää ja muuttuu uusiutuvien tilanteiden mukaan. 

(Kärkkäinen ym. 2012, 78). 

 

Henkilöstöjohtaminen = Tarkoittaa erilaisia lähestymistapoja henkilöstön johtamisessa. 

Työturvallisuuslaki = Vuonna 2002 säädetty laki, joka käsittelee työturvallisuutta. Lain 

tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä kattaa myös työntekijöiden 

työkyvyn turvaamisen ja ylläpitämisen. Lain tarkoituksena on myös ennalta ehkäistä ja 

torjua työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvia 

työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 
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Prosessi = Tarkoittaa tapausten kulkua ja kehityskulkua. 

 

Prosessuaalisuus = Tarkoittaa jatkuvuutta. 

 

Uusi työntekijä = Tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä sellaista työntekijää, joka on 

valmistunut poliisin ammattiin ja tulee töihin jostain toisesta poliisilaitoksesta taikka 

muualta. 

 

Harjoittelija = Poliisiammattikorkeakoulun oppilas, joka tulee poliisilaitokselle 

opettelemaan opintoihin liittyvää käytännön harjoittelua. 

 

 

2.4 Perehdyttämisen tehtävät ja tavoitteet 

 

 

Kuvio 3: Perehdyttämisen kenttä (Kjelin ym. 2003, 46). 

 

Perehdyttämisprosessissa uusi työntekijä tai uutta työtä omaksuva työntekijä saa tukea, jotta 

hän pääsisi alkuun työssään ja kykenisi selviytymään siinä riittävän itsenäisesti. Uuden 

työntekijän on saatava jonkinlainen kuva työstään ja sen vaatimuksista ennen kuin 

perehdyttämisestä voidaan siirtyä muihin ohjaamismuotoihin. (Kupias & Salo 2014, 62). 

Perehdyttämisprosessi koskee uutta työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä. Esimies vastaa 

siitä, että organisaatiolla on perehdyttämisprosessi ja siihen on olemassa riittävät resurssit 

(Hyppänen 2009, 194-195). 

 

Perehdyttäminen

Työ Yksilö Työyhteisö
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Kokonaisvaltaisen organisaation perehdyttämisjärjestelmä sisältää seuraavat osa-alueet: 

• tiedottaminen ennen työhön tuloa 

• vastaanotto ja organisaatioon perehdyttäminen 

• työsuhdeperehdyttäminen 

• työnopastus. (Viitala 2005, 356) 

 

Lainsäädäntö, perinne sekä yhteiskuntavastuun ja järkevyyden periaatteet ovat tuoneet 

organisaatioita perehdyttämisen pelikentälle. Seuraavat määreet ja tarpeet ovat ohjanneet 

organisaatioita perehdyttämään työntekijöitään: 

•  työn hallinnan edistäminen 

•  sopeuttaminen työhön ja työyhteisöön 

•  sitoutuminen 

•  tuloksellisuus ja kannattavuus 

•  työhyvinvointi 

•  organisaation uudistaminen 

•  työntekijän koko kapasiteetin hyödyntäminen 

•  sisäänajo 

•  organisaation strategian toteuttaminen 

•  johtamisen väline 

•  muutos, kehittyminen 

•  säilyttäminen/uudistaminen 

•  vähemmän virheitä 

•  turvallisuus 

•  menestyminen 

•  työtehtävien oppiminen 

•  osaamisen jakaminen. (Kupias & Peltola 2009, 17). 

 

Perehdyttäminen tulisi olla sillä tavalla hoidettuna, että se: 

• turvaa toiminnan sujuvuuden ja lopputuloksen laadun 

• luo myönteistä asennetta sekä tulijassa että vastaanottavassa työyhteisössä 

• auttaa pääsemään työtehtäviin kiinni mahdollisimman tehokkaasti 

• muokkaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön maaperää 

• tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden onnistumiseen 

• antaa kokonaiskuvan organisaatiosta ja työn liittymistä siihen 

• lisää työmotivaatiota ja kiinnostusta tehtävää, organisaatiota ja alaa kohtaan 

(Viitala 2004, 260). 

 

Vastaanotto ja organisaation perehdyttäminen: 

Uuden työntekijän tulopäivä uuteen työpaikkaan on erityisen tärkeä kokemus, jolla on 

taipumus säilyä mielessä pitkään. Erityisesti se pysyy mielessä silloin, jos vastaanotto on 

ollut välinpitämätön tai nuiva. Ensimmäisenä päivänä tulija on herkkä aistimaan tunnelmia 

ja on itse vastaanottavaisella mielellä. Organisaatiokuvan kannalta tämä kohtaaminen on 

erityisen tärkeä. Aivan alussa on uusi työntekijä esiteltävä ainakin muutamille lähimmille 
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henkilöille. Esimiehen ja ohjaajan on tärkeä olla perehdyttämisessä lähellä ja osoittaa sillä 

tavalla välittämistä. Perehdyttämisessä tutustutetaan uusi työntekijä organisaation 

tavoitteisiin, toimintatapoihin, toimintakenttään, työyhteisön jäseniin, tiloihin ja 

järjestelmiin (Viitala 2005, 357). Perehdyttämisellä voidaan vaikuttaa työssä viihtymiseen 

ja jopa vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta (Kjelin ym. 2003, 46). 

 

Perehdyttämisessä uudelle työntekijälle annetaan myös tietoa: 

• organisaatiosta 

• henkilöstöstrategiasta 

• organisaation ja yksikön tavoitteista 

• organisaation ja yksikön toimintatavasta 

• toiminnoista ja siitä, mitä tehtävään liittyy niihin 

• työtehtävästä ja sen tavoitteista 

• työhön liittyvistä normeista ja säädöksistä 

• menetelmistä 

• työvälineistä ja laitteista 

• häiriötilanteessa toiminen  

• työturvallisuudesta. 

 

Viitalan (2004) mukaan yksi perehdyttämisen tärkeä osa-alue on työsuhdetta määrittävien 

asioiden läpikäyminen, joihin kuuluvat seuraavat asiat: 

• työsopimuksen läpikäyminen ja allekirjoittaminen sekä sen luovuttaminen 

työntekijälle 

• työ, työyksikkö ja organisaatio: miten työ liittyy organisaation toiminnan 

kokonaisuuteen 

• työajat ja aikataulut 

• palkkausperusteet ja palkanmaksupäivät, palkanmaksuun liittyvät rutiinit 

• poissaolosäännökset, normisto, jota työpaikassa noudatetaan 

• ruokailu- ja taukotilat sekä muut sosiaalitilat 

• työterveyshuolto 

• työsuhde-edut 

• virkistyspalvelut. 

 

Perehdyttämisessä tarvitaan opastuksen ja keskustelujen ohelle myös hyvin suunniteltua 

itseopiskelumateriaalia. Työsäännöt ja turvallisuusohjeet, Tervetuloa taloon -esite, jossa on 

selvitetty esimerkiksi työterveyspalvelut, poissaoloilmoituskäytännöt, henkilökuntaedut jne. 

Perehdyttäjän käsikirja on hyvä apuväline. Siihen voidaan kirjata listaksi niitä asioita, jotka 

uuden työntekijän kanssa käydään heti alussa läpi. Perehdyttäminen voidaan jakaa myös 

pidemmälle ajanjaksolle, jolloin uutta työntekijää ei tukehduteta heti alkuun isolla määrällä 

uutta asiaa. (Viitala 2005, 359). 
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Työnopastus on varsinaiseen työhön perehdyttämisetä ja opettamista, jossa huolehditaan 

siitä, että työntekijä saa riittävän toimintavarmuuden aloittaa uudessa työtehtävässään. Näitä 

ovat: 

• työpaikan olosuhteet, työympäristö, lähimmät työkaverit ja tuki 

• työn sisältö, työvaiheet ja työn tekemisen periaatteet 

• työssä tarvittavien koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja ainesten sijainti, käyttö 

ja ylläpito 

• työpaikan siisteyteen ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat 

• toimintaohjeet häiriötilanteissa 

• työn menestyksellisyyden arviointi ja mittarit 

• oppimismahdollisuudet jatkossa (Viitala 2004, 262). 

 

 

Perehdyttäminen liittyy tukevasti esimiehen perustehtäviin, jossa korostuu esimiehen kyky 

kytkeä kehittäminen osaksi organisaation strategiaa. Esimies toimii niin sanotusti 

perehdyttämisen portinvartijana. Paras lopputulos saadaan aikaiseksi, kun mahdollisimman 

moni työntekijä osallistuu perehdyttämisenprosessiin. Näin moni muukin työyhteisön jäsen 

voi oppia perehdytyksen kautta uusia asioita (Kupias ym. 2014, 100). 

 

Hyvällä perehdyttämisellä voidaan tukea uuden henkilön sitoutumista organisaatioon ja 

tehtävään. Pari ensimmäistä viikkoa ovat asenteiden kannalta hyvin keskeisiä. Pitkällä 

tähtäimellä voidaan ajatella, että perehdyttämisellä turvataan laatu, tuottavuus ja lisätään 

henkilöstön pysyvyyttä, myönteistä asennetta ja työturvallisuutta (Viitala 2004, 261). Kjelin 

ja Kuusisto (2003) näkevät kirjassaan perehdyttämisen keskeisinä tavoitteina yksilön 

sitoutumisen ja organisaation uudistumiskyvyn. Heidän mielestä edellä mainitut tavoitteet 

ovat selvästi kauaskantoisempia ja laajempia kuin pelkkä uuden työntekijän tukeminen 

uuden työsuhteen alussa. Molemmat tavoitteet ovat kuitenkin tärkeitä organisaation 

tuloksentekokyvyn kannalta (Kjelin ym. 2003, 17). 

 

Perehdyttämisen tavoitteet: 

• varmistaa rekrytoinnin onnistuminen 

• selkiyttää uuden työntekijän työrooli ja tavoitteet 

• muodostaa realistinen ja motivoiva kuva työstä 

• edistää työntekijöiden sitoutumista organisaatioon ja tavoitteisiin 

• ohjata strategian mukaiseen toimintaan 

• nopeuttaa tuottavan työn aloittamista 

• vähentää uuden työntekijän epävarmuutta ja jännitystä 

• vähentää virheitä ja väärinkäsityksiä 

• lisätä työturvallisuutta 

• säästää esimiesten ja työkavereitten aikaa 

• edistää työntekijän sopeutumista työyhteisöön ja kulttuuriin 
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• parantaa työyhteisön yhteistyötä 

• parantaa työtyytyväisyyttä (Kjelin ym. 2003, 48). 

 

 

2.4.1 Työssä oppimisen prosessit osana perehdytystä 

 

Aikuisuudessa tapahtuva elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen ovat tulleet pysyäkseen 

suomalaiseenkin koulutuspuheeseen, jonka vuoksi on tarpeellista tarkastella paremmin 

sellaisia elämänaikaisen oppimisen muotoja, jotka oppijat voisivat kokea mieleiseksi ja 

järkeviksi. Työssä tapahtuva oppimistapa kytkeytyy konkreettiseen ja tavoitehakuiseen 

työtoimintaan ja sen päällimmäinen tavoite ei ole vain oppia vaan oppia toimimaan työn 

arkisissa käytännöissä (Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 202). 

 

Työssä oppimisen kenttä on vieläkin teoreettisesti, käsitteellisesti ja menetelmällisesti 

jäsentymätöntä. Oppimista on mahdollista hahmottaa muutamien tutkimuksista nousevien 

piirteiden avulla. Kaija Collinin tekemän suunnitteluinsinöörien työssä oppimista koskevan 

tutkimuksen kautta on mahdollista kuvata, miten työssä opitaan, miten sen kautta voidaan 

oppia ja millaiset asiat ovat yhteydessä työssä tapahtuvan oppimisen onnistumiseen. Collin 

on kuvannut työssä oppimista kolmen temaattisen havainnon kautta: 

 

1. Työssä oppiminen on satunnaista, ja se kytkeytyy vahvasti työn tekemiseen 

- Työssä opitaan työtä tekemällä ja oppiminen tapahtuu oheistuotteena, eikä 

kurssituksen tai järjestetyn koulutuksen yhteydessä. Työn ohessa oppimisesta on 

vaikea ilmaista, mitä itse asiassa opitaan. Jonkinlaista oppimista vain tapahtuu 

jokapäiväisen ongelmanratkaisun ja arkisten työtehtävien lomassa huomaamatta. 

Oppimista voidaan luonnehtia ongelmanratkaisuksi, asioista selvän ottamiseksi, 

keksimiseksi, oivaltamiseksi tai muualta ympäristöstä oppimiseksi. Oppiminen on 

sidoksissa tilanteeseen eli työssä opitaan vain sellaisia asioita, jotka ovat kulloisenkin 

työtehtävän kannalta oleellisia. 

2. Aikaisempi kokemus on oppimisen perusta 

- Tutkimusten ja käytännön kokemusten pohjalta on todettu, että aikaisemmat 

kokemukset ovat yksi tärkeimmistä tavoista oppia työssä. Collin väittää, että suurin 

osa työssä opittavista asioista perustuu johonkin jo nähtyyn, kuultuun tai koettuun, 

jota vain sovelletaan uudella tavalla. Toisin sanoen suurin osa työssä oppimisesta on 

siis kokemukseen pohjautuvaa ongelmanratkaisua. Eli kun kohtaa ihan uuden 
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tilanteen tai jonkun aikaisemman tapaisen, aikaisemmat kokemukset auttavat ja niistä 

voi soveltaa ongelmanratkaisun uuteen tilanteeseen. Aikaisemmista kokemuksista 

jää monesti pieniä tiedon muruja ja tuntumaa, jotka auttavat toimimaan saman 

kaltaisessa tilanteessa helpommin. Kokemus mielletään monesti henkilökohtaiseksi, 

mutta opettava kokemus voi olla myös jonkun toisenkin työkaverin tekemää tai 

toisen organisaation hyvä käytäntö. Kokemuksen kertymistä voidaan myös kuvailla 

tekniseksi ajattelutavaksi, viisaudeksi tai näkemyksellisyydeksi, minkä voi hankkia 

vain pitkän elämänuran aikana. 

3. Työssä oppiminen on sosiaalista ja yhteistä ja se on sidoksissa ympäristöönsä. 

- Työtehtävät ja toimintaympäristöt sanelevat mitä työssä opitaan ja on mahdollista 

oppia. Erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä opitaan erilaisia asioita. Se miten työt 

hoidetaan ja millaisiksi ne ovat muotoutuneet, ei määrity yksin esimiestoiminnan, 

yrityksen strategioiden ja yleisten toimintamääräysten takia vaan kukin työntekijä 

määrittää ja vaikuttaa omalta osaltaan omiin työkäytänteisiin yhdessä läheisten 

työkavereiden kanssa. Yrityksen strategiat, esimiestoiminta ja yksilöllisen toiminnan 

sekä tavoitteenasettelun vuorovaikutuksessa määrittyy myös se, millaiseksi 

työntekijä ja ryhmät itsensä mieltävät ja miten he asemoivat itsensä osaksi laajempaa 

toimintaympäristöä. Näin ollen työn tekemisen aikana opitaan kaiken aikaa jotain 

itsestä ja työkavereista myös työntekijöinä ja ihmisinä. 

- Työyhteisöllisyyden ja hyvän työilmapiirin eteen tehdään töitä jatkuvaan, koska eri 

tiimien ja työryhmien välinen yhteistyö vaatii hyvää työilmapiiriä ja yhteisen 

ymmärryksen syntymistä siitä, mihin yhdessä pyritään. Hyvää ilmapiiriä pidetään 

yllä esimerkiksi vitsailemalla ja viljelemällä karskiakin huumoria sekä 

sosiaalistamalla työyhteisöön nuoremmat työntekijät kertomalla heille tarinoita 

erilaisista tapahtumista ja tilanteista. Tällä tavalla nuoremmat työntekijät saavat 

arvokasta tietoa työtehtävistä ja oppivat samalla välttämään muiden aikaisemmin 

tekemiä virheitä sekä ennakoimaan ongelmallisia tilanteita. 

- Työn suorittamisen lisäksi oppimisen näkökulmasta on oleellista se, keiden kanssa 

työ tulee tehdyksi parhaalla mahdollisella tavalla nyt ja myös tulevaisuudessa. 

- Työelämän ongelmanratkaisu on nykyisin moniulotteista ja sitä tehdään monien eri 

osallistujien, työkavereiden, toisten tiimiläisten sekä työn ulkopuolisten verkostojen 

kesken. Eri tilanteisiin sopivammat ratkaisut löydetään useimmin ryhmien ja 

verkostojen yhteistyön avulla kuin yksin. Jatkuva tilanteiden, ihmisten ja 
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olosuhteiden lukeminen ja jäsentäminen ovat siis taitoja, jotka opitaan 

työkäytännöissä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (Eteläpelto, Collin & Saarinen 

2007, 202-210) 

- Työssä oppimisesta ei ole vielä saatavilla yhtä ja ainoaa oikeaa teoriaa. On voitu vain 

esittää joitain mallinnuksia ja piirteitä. Oppimisen teoreettista kenttää on kuitenkin 

ylipäätään kuvattu kahdella vertauskuvalla, joihin oppimisteorioiden piirteet ovat 

sovitettavissa. Toista näistä vertauskuvista kutsutaan omaksumisen metaforaksi ja 

toista osallistumisen metaforaksi. Omaksumisenmetaforassa oppimista pidetään 

konkreettisina lopputulemina, joita ovat faktat, käsitteet, materiaalit ja abstraktit ideat 

jne. Omaksumisenmetaforan tyyppinen oppiminen on tyypillistä 

koulutusjärjestelmissä tapahtuvalle oppimisille. Työelämässä tapahtuvaa oppimista, 

jossa yhdessä toimiminen, tuntemukset ja vaistot ovat tärkeitä, kuvaa paremmin 

osallistumismetafora. Osallistuva oppiminen on vahvasti kytkettynä toimintaan. 

Osallistumismetaforassa oppimisen tuotosta ei aina voida tunnistaa tai osoittaa niin 

selkeästi kuin omaksumismetaforassa. Osallistuvaa oppimista kuvaavissa teorioissa 

oppiminen tapahtuu aina myös jossain ympäristössä sekä oppiminen syntyy niissä 

yhteyksissä ja tilanteissa, joissa ollaan muiden henkilöiden ja toimintaa välittävien 

käsitteiden ja työkalujen kanssa. (Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 212) 

 

2.5 Miksi perehdyttämistä tehdään? 

 

”Uuden ammatillisen uran alkupuolella luodaan se perusta, jolle tulevaisuudessa rakentuu 

identiteetti poliisin virassa”. 

”Harjoittelu tekee mestarin ja mestarikin on ollut joskus harjoittelija”. 

 

Työllä on ollut aina suuri merkitys ihmisten elämässä ja siihen on myös ollut tarvetta opastaa 

(Kupias ja Peltola 2009, 13). Perehdyttäminen on tutustuttamista uuteen organisaatioon ja 

uusiin tehtäviin. Perehdyttäminen on ”palvelus” uudelle työntekijälle, organisaation 

toiminnan laadun säilyttämiselle ja organisaatiokuvalle. Monissa työyhteisöissä 

perehdyttäminen hoidetaan suunnitelmallisesti ja perehdyttäjän avulla. Mutta ongelmana 

saattaa olla, ettei kukaan ehdi perehdyttää uutta työntekijää muuhun kuin työhönsä. Tämän 

vuoksi uudella työntekijällä voi mennä pitkä aika ennen kuin hän kokee kuuluvansa uuteen 

työyhteisöön. Perehdyttämisestä kantaa päävastuun aina lähin esimies, ja hänellä voi olla 

apunaan perehdyttäjiä. Heidät on valittava harkiten, koska ensivaikutelman luojien vastuu 
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on merkittävä. Perehdyttäjillä on suuri vaikutus sille, miten uusi työntekijä kokee 

työyhteisön ja oman merkityksensä uudessa työyhteisössä. (Viitala 2005, 252-253) 

 

Osaaminen kehittyy oppimisen avulla ja oppimista tapahtuu työelämässä koko ajan. 

Työtehtävät ja työkäytännöt muuttuvat, työkaverit vaihtuvat eli yhteistyön opettelu vaatii 

oppimista. Työympäristö itsestään tuottaa jatkuvasti uusia kokemuksia, joista on 

mahdollisuus oppia (Kupias & Salo 2014, 50). Jos uusille työntekijöille ei järjestetä 

kunnollista perehdytystä, niin heillä kestää hyvin kauan ennen kuin he tietävät tehtävänsä ja 

pystyvät osallistumaan täysipainoisesti työhön. Auta auttamaan käsikirja työnohjauksessa 

kirjoittajat ovat kirjassaan tuoneet esille esimerkkitapauksen kautta minkälaisia ongelmia 

huono perehdyttäminen voi aiheuttaa: 

  

Uusi työntekijä ei ollut kahdessa vuodessakaan oppinut osastonsa rutiineja, koska 

perehdytystä ei oltu järjestetty ja näin ollen häneltä ei voitu olettaa täysipainotteista 

työpanosta. Tämä sopi vanhoille työntekijöille, vaikka se lisäsikin heidän työkuormaa, 

mutta tämä antoi heille mahdollisuuden säilyttää johtajuuden ja auktoriteetin itsellään eli 

suuremman vapauden valita töitään. Näin osaston resurssien jako oli epätasainen ja uudet 

työntekijät eivät voineet saada kunnon tyydytystä työstään. Tästä syystä osastolla esiintyi 

keskinäistä kateutta ja katkeruutta. Uudet työntekijät eivät osanneet taikka uskaltaneet 

pyytää kunnon perehdyttämistä. Tämän kaiken mahdollisti sen, kun esimiehet eivät 

uskaltaneet puuttua epäkohtiin, koska he pelkäsivät tulevansa kritiikin kohteiksi. 

(Niskanen, Sorri, Ojanen, 1993, 174-175). 

 

Työssä oppimisen ja kehittymisen tärkeyttä perustellaan usein niin sanotulla 70-20-10-

mallilla. Sen mukaan 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla töitä tekemällä, 20 

prosenttia vuorovaikutuksessa toisten kanssa esimerkiksi perehdyttämisen yhteydessä, ja 10 

prosenttia järjestetyssä koulutuksessa tai lukemalla. Työtä tekemällä opitaan koko ajan. 

Tarkemmin sanottuna työ tuottaa kokemuksia, joista on mahdollista oppia. (Kupias & 

Peltola 2019, 23-24). 

 

Työpaikoilla opitaan monia asioita, jotka hyödyttävät organisaatiota sekä siellä 

työskenteleviä ihmisiä. Työssä oppiminen ei tapahdu itsestään, ja monesti oppiminen on 

hidasta ja näkymätöntä. Oppimista ei aina osata arvostaa tai havaita. Työpaikka on hyvä 

oppimisympäristö, koska työ oppimisympäristönä edellyttää kuitenkin tietoa oman työn 

vaatimuksista ja organisaation tavoitteista sekä ainakin tietynlaista itseohjautuvuutta, kykyä 
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ja halua soveltaa aikaisempaa osaamista ja kokemuksia sekä ratkaista käytännön ongelmia 

(Kupias & Peltola 2019, 28-29). 

 

Työpaikan oppimismahdollisuuksia hyödynnetään niin, että voimme rakentaa eri tilanteisiin 

tarkoituksen mukaisia oppimisympäristöjä. Jos uusi työntekijä tai uutta työnkuvaa tekevä 

jätetään työpaikalle yksin etsimään ja hyödyntämään eri oppimislähteitä, opettelu voi olla 

hyvin tehotonta ja turhauttavaa. Tukeakseen oppimista on se organisoitava ja suunniteltava. 

(Kupias & Peltola 2019, 28-29). 

 

Perehdyttäminen saattaa olla alkuvaiheessa niin tehokasta, että tulokkaan 

itseohjautuvuudelle ei jätetä tilaa. Perehdyttävälle on opetettava asiat siten, että tulokas 

kykenee ja haluaa ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Itseohjautuvaisuus pitää harkita 

henkilökohtaisesti, koska tulokkailla on erilaisia valmiuksia oppimiseen ja työpaikan 

oppimisympäristössä toimimiseen. (Kupias & Peltola 2019, 28-29) 

 

Oppimisen yhteisöllisyyden merkitys on ymmärretty tänä päivänä hyvin. On havahduttu 

siihen, että kukaan ei opi tyhjiöissä vaan ympärillä olevat ihmiset vaikuttavat oppimiseen 

melkoisesti. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten työpaikan 

työilmapiiristä pidetään huolta. Toisilta oppiminen ja yhteinen pohdiskelu ovat tärkeitä 

taitoja nyt ja tulevaisuudessa (Kupias & Peltola 2019, 26). 

 

Perehdyttämisvaihe on uuden työn aloituspiste eli lähtöruutu, josta uuden työntekijän on 

lähdettävä liikkeelle. Perehdyttämisessä annetaan perustiedot työpaikasta ja työtehtävistä, 

jonka jälkeen syvällisempi ohjaaminen voi alkaa esimerkiksi mentorin kanssa. 

Perehdyttämisen keskipisteenä toimii uusi työ ja työympäristö. Perehdyttämisen pitäisi 

koskea vakituisiin virkoihin palkattujen henkilöiden lisäksi määräaikaisia ja harjoittelijoita 

sekä organisaation sisällä uuteen tehtävään siirtyneitä henkilöitä. Organisaation sisällä 

uuteen tehtävään siirryttäessä perehdyttämisen painopiste on työtehtäviin perehdyttämistä. 

Kun taas uuden työntekijän kohdalla perehdyttäminen painottuu oman työtehtävän lisäksi 

koko organisaation tutustumiseen (Viitala 2005, 252) 

 

Perehdyttämisen yksi tärkeimpiä tehtäviä on työyhteisötapojen ja työroolin opettaminen eli 

sosiaalistuminen. Työyhteisön tavat heijastavat organisaation kulttuuria ja niitä 

perusoletuksia, joita organisaation jäsenillä on itsestään ja työympäristöstään. 
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Perehdyttäminen on syvimmässä merkityksessään iskostamisprosessi (Kjelin ym. 2003, 

124). 

 

Perehdyttäminen, jos mikä on johtamista. Esimies voi hyödyntää ainutkertaisen 

mahdollisuuden suunnata uuden työntekijän työskentelyä kohti organisaation tavoitteita. 

Ainutkertaisen, koska vuoden päästä sama työntekijä ei ole välttämättä enää ollenkaan niin 

vastaanottavainen, kuin hän on perehdyttämisvaiheessa (Kjelin ym. 2003, 188). 

Uuden työntekijän perehdyttäminen on myös kallista, koska se sitoo henkilöresursseja.  

Uusi työntekijä on kallis investointi, jonka takia uudesta työntekijästä halutaan saada 

mahdollisimman pian tuottava (Kjelin ym. 2003, 243). 

Kuvio 4. Mitä mentoroidaan? (Kupias & Salo 2014, 34). 

 

2.6 Perehdyttämisen näkökulmat 

 

Perehdyttäminen on yksi henkilöstöhallinnon syklin vaiheista, joka Henry Honkasen (2006) 

mukaan on miltei poikkeuksetta hoidettu huonosti. Isoissa organisaatioissa on rakennettu 

erilaisia perehdyttämisjärjestelmiä esimiesten tueksi, mutta jostain syystä asiat eivät ole 

käytännössä toimineet. Honkasen mielestä perehdyttämisen onnistuminen on ollut liikaa 

Perehdyttäminen

Ura

Mentorointi

Ongelman

-ratkaisu 
Hiljainen tieto 

Työhyvinvointi 

Ammatillinen 

kasvu 
Ura 
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kiinni yksittäisestä esimiehestä ja hänen kyvystä sekä halusta. Honkanen on kirjoittanut, että 

perehdyttämiseen on panostettu vain yhden päivän ajan, jonka aikana ”talo ja työ ovat tulleet 

tutuiksi”. Kuitenkin töihin ja organisaatioon sisälle pääseminen vie paljon pidemmän ajan.  

 

Perehdyttämistä tulisi tarkastella laajemmasta asiayhteydestä käsin, kuten esimerkiksi 

miettiä perehdyttämistä seuraavien viiden näkökulman pohjalta. 

 

1. Työhön perehdytettävän yksilön näkökulma: 

Miten onnistunut tai epäonnistunut perehdyttäminen vaikuttaa yksilön työsuorittamiseen, 

motivaatioon, sitoutumiseen ja hyvinvointiin työssä. Miten perehdyttävän yksilön 

osaaminen, ominaisuudet, asenteet, odotukset ja pelot vaikuttavat perehdyttämisen 

tulokseen? 

 

2. Työyhteisö ja työryhmän näkökulma: 

Työyhteisön piirteillä ja asenteilla on suuri merkitys. Millä tavoin työyhteisö on otettava 

huomioon perehdyttämisessä? Millä tavoin tulokas tutustutetaan ja esitetään 

työyhteisölle? Miten työyhteisö suhtautuu uuteen tulokkaaseen? 

 

3. Organisaation näkökulma: 

Miten organisaation järjestelmät tukevat perehdyttämistä? Onko käytössä resursseja, 

tukipalveluja ja osaamista? Miten perehdyttäminen on otettu huomioon 

henkilöstöjohtamisessa ja henkilöstöpolitiikassa? Oppimista ja perehdyttämistä tukeva 

organisaation ilmapiiri on hyvin merkittävä tekijä. Missä määrin eri organisaatioon 

liittyviä ongelmia voidaan ratkaista paremman perehdyttämisen avulla.  

 

4. Työtehtävien ja työjärjestelmien näkökulma: 

Minkälaista perehdyttämistä itse työjärjestelmä vaatii tai edellyttää? Mikä on työn 

luonne? Liittyykö työhön paljon hiljaiseen tietoon perustuvaa osaamista? 

 

5. Työhön perehdyttäjien näkökulma: 

Ketkä kaikki osallistuvat perehdyttämiseen: esimiehet, vanhemmat työntekijät, jotkut 

muut? Mitkä ovat perehdyttäjien valmiudet, osaaminen ja asenteet perehdyttämistyötä 

kohtaan? Tunnetaanko aitoa motivaatiota ja sitoutumista? Onko perehdyttämiselle aikaa? 

(Honkanen 2006, 335-336). 
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2.7 Perehdyttäminen ja johtajuus 

 

Perehdyttämistä ja työnohjausta pidetään vieläkin irrallisena tapahtumana ja erillään muusta 

toiminnasta. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla, työnohjaustoiminnalla on kytkentäpintoja 

yksikön johtoon. Johtaja viime kädessä johtaa toimintaa, päättää mitä tehdään, määrää 

tavoitteet, vastaa varojen käytöstä sekä vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Johto koordinoi ja 

organisoi toimintaa sekä käytännössä päättää ketä perehdyttäjäksi/ohjaajiksi valitaan 

(Viitala 2005, 252-253). 

 

Perehdyttäminen ei voi onnistua, ellei sillä ole takanaan johdon täyttä tukea. Johto 

tarkastelee asioita omalta kannaltaan, koska heillä on omat odotuksensa ja toiveensa 

perehdyttämisestä ja työnohjaamisesta. Näitä ovat: 

- Perehdyttämisen ja työohjauksen tavoitteet ovat linjassa johdon tavoitteiden kanssa. 

- Kovin vääränlaista ideologiaa ei hyväksytä. 

- Perehdyttäjät ja ohjaajat eivät ainakaan julkisesti arvostele johtoa, eivätkä levitä 

tarkoituksella sellaisia eriäviä mielipiteitä, jotka saattavat loukata ja ärsyttää johtoa. 

- Johto edellyttää, että perehdyttämisen ja ohjauksen pääasiallinen tavoite on 

toiminnan parantaminen sekä nopeuttaa uuden työntekijän sopeutumista uuteen 

työympäristöön. 

- Johdon ja esimiesten on osallistuttava ohjausprosesseihin, jotta ohjaajien 

vaikutusvalta ei kasva liian suureksi. 

- Johto toivoo, että ohjaajatkin osallistuisivat toiminnan kehittämiseen, kun asioita 

kehitetään ja suunnitellaan. 

- Johto haluaa tietoa yksittäisistä harjoittelijoista sekä tietoa minkälainen ilmapiiri eri 

yksiköissä vallitsee. 

 

Perehdyttäjät ja ohjaajat näkevät asiat omalta kannaltaan ja he odottavat johdolta seuraavia 

asioita: 

- tukea ja kannustamista sekä arvostamista 

- luotetaan ohjaajaan antamalla vastuuta ja vapautta toteuttaa ohjaaminen. 

- toimintaa tulisi kontrolloida mahdollisimman vähän. (Niskanen, Sorri, Ojanen, 1993, 

39-40). 

 

Perehdyttämisen panokset ja painotukset vaihtelevat organisaatioista, sen hetkisestä 

tilanteesta, valitusta toimintamallista ja esimiehestä riippuen. Tilanteista riippumatta on 

esimiehen kuitenkin huolehdittava organisaatiossaan seuraavista vastuualueista: 

 

- varmistaa tarkoituksenmukainen perehdyttäminen työyhteisössä 

- olla läsnä ensimmäisenä työpäivänä tai mahdollisimman pian sovittuna ajankohtana 

- varmistaa, että työntekijä ymmärtää perustehtävänsä 
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- sopia suoriutumisen, oppimisen ja kehittymisen tavoitteista 

- seurata ja antaa palautetta 

- huolehtia koeaikakeskusteluista 

- pitää huolta muun työyhteisön mukaan tulemisesta 

- huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista 

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

 

 

 
Kuvio 5. Esimiehen tehtävät ja vastuut perehdytysprosessissa. 

 

Esimies on se henkilö, joka jatkaa perehdyttämisprosessin jälkeen jatkuvaa yhteistyötä 

uuden työntekijän kanssa. Kuten myös harjoittelija jatkaa yhteistyötä harjoitteluohjaajan 

kanssa, jossa esimies on myös mukana. Toisin sanoen esimies ei ole se henkilö, joka tekee 

kaiken perehdytystyön, vaan hän luo edellytyksiä perehdyttämiselle. Nämä edellytykset 

pohjautuvat organisaation tilanteeseen, suuntaan ja tavoitteisiin. Esimiehen on osattava 

delegoida ja osallistuttaa työyhteisö turvaamaan uuden työntekijän hyvä alku työssään 

(Kupias ym. 2009, 63). 

 

3 TYÖTURVALLISUUSLAKI 

3.1 Työturvallisuuslain historia 

 

Työsuojeluun liittyvä lainsäädäntö alkoi kehittyä Suomen itsenäisyyden alkupuoliskolla. 

1930-luvulla säädettiin ammattitautilaki sekä työturvallisuuslaki. Terveysriskien 

1

•Perehdytyksen suunnittelu ja valmistelut

•Vastuu: Esimies

2

•Harjoittelijan tapaaminen koululla: aloituskeskustelu. Uuden työntekijän kanssa 
aloituskeskustelu ennen ensimmäistä vuoroa ja perehdytyssuunnitelman läpikäynti

•Vastuu: Esimies

3

•Suunnitelman mukainen perehdytysprosessi harjoittelijalle ja uudelle työntekijälle

•Vastuu: Esimies ja perehdytyspäivän vetäjä

4

•Loppukeskustelu ja arviointi: Harjoittelija harjoitteluohjaajan kanssa ja muut 
esimiehen kanssa

•Vastuu: Esimies
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selvittämiseksi perustettiin vuonna 1945 Työterveyslaitos, jonka tehtävänä oli toimia 

puolueettomana asiantuntijaorganisaationa ja tuottaa tietoa sekä menetelmiä työn 

terveysriskien ehkäisemiseksi. Perustamisen jälkeen Suomeen alkoi syntyä standardeja, 

ohjearvoja ja tieteelliseen tietoon perustuvia määräyksiä työnantajien noudatettaviksi 

(Virtanen & Sinokki 2014, 65). 

 

Vuonna 1958 voimaan tulleeseen työturvallisuuslakiin sisältyi myös työn henkinen 

kuormittavuus, jonka mukaan työnantajan tuli ottaa tarkoin kokonaisvaltaisesti huomioon 

erilaiset seikat työntekijän terveyden takaamiseksi (Virtanen & Sinokki 2014, 72). Vuoden 

1958 turvallisuuslaki määritteli myös työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet. 

Tuolloin työturvallisuustoiminta oli pitkälti fyysistä työsuojelua, jolloin lain mukaan sekä 

työnantajan että työntekijän tuli jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja ryhtyä asianmukaisiin 

toimenpiteisiin tapaturmien, terveyshaittojen sekä vaaratilanteiden selvittämiseksi ja 

torjumiseksi (Suutarinen ym. 2010, 15). 

 

Suomi siirtyi tietoyhteiskuntaan 1980-1990 luvuilla. Fyysinen työkuorma muuttui entistä 

enemmän psyykkisen kuorman puolelle (Suutarinen ym. 2010, 15). Vuonna 1988 voimaan 

tulleessa työturvallisuuslaissa otettiin huomioon työympäristö, työn suunnittelu sekä työn ja 

työvälineiden mitoitus. Kyseisellä uudistuksella katsottiin olevan merkitystä henkisellekin 

hyvinvoinnille. Maailman terveysjärjestön WHO:n terveysmääritelmät toivat esiin 

mielenterveyttä suojaavat tekijät sekä työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen liittyviä 

asioita, joista eduskunnan sosiaalivaliokunta jätti mietintönsä työturvallisuuslain 

hyväksymisen yhteydessä (Virtanen & Sinokki 2014, 81-82). Suomessa otettiin 1990-

luvulla käyttöön kolmiomalli, jossa työkykyä ylläpitävä toiminta on tarkoittanut sitä, että 

samanaikaisesti ja koordinoidusti kehitetään työntekijän terveyttä ja toimintakykyä, 

työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisöä. Lisäksi osaamisen 

kehittäminen on kuulunut toimintaan. Tyky -toiminta yleistettiin 90-luvulla siten, että se on 

virkistys- ja liikuntapainotteista toimintaa (Mankka & Mankka 2016, 64-69). 

 

Vuonna 2003 astui voimaan uudistettu työturvallisuuslaki, jossa työkyvyn ylläpito ja 

työyhteisön kehittäminen korostuivat entistä enemmän. Tällöin työkyky alettiin nähdä 

entistä moniulotteisempana kokonaisuutena, johon kuuluivat työntekijän voimavarojen, 

työn ja työyhteisön lisäksi työntekijän lähiyhteisö ja koko yhteiskunta. Työtä ja 

työympäristöä alettiin arvioida kokonaisvaltaisemmin ottaen huomioon myös työyhteisö ja 

yhteistyön näkökohdat. Laissa kiinnitettiin huomiota työkykyyn ja velvoitettiin työnantajaa 
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puuttumaan esimerkiksi epäasialliseen kohteluun ja häirintään. (Virtanen & Sinokki 2014, 

91). 

 

3.2 Työturvallisuuslain tarkoitus ja soveltaminen 

 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on kehittää työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 

työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, 

ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja 

henkisen terveyden haittoja. Tätä lakia sovelletaan sekä työsuhteisiin että virkasuhteisiin 

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.). 

 

3.3 Työnantajan yleiset velvollisuudet 

 

Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan velvoitteista ja vastuusta työturvallisuuden 

näkökannasta (Paasonen ym. 2012, 108).  Työturvallisuuslain kahdeksannessa pykälässä on 

työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite: ”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 

velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä 

tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun 

työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.” 

”Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen 

turvallisuutta, sekä huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat 

toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien 

osien toiminnassa.” Työturvallisuuslain 8 §:ssä asetetaan siten työnantajalle yleiset 

velvoitteet, joita täydentävät yksityiskohtaisemmat säännökset ja ohjeet (Paasonen ym. 

2012, 109). 

 

Työturvallisuuslain 8 §:n 3 momentin mukaan ”Työnantajan on suunniteltava, valittava, 

mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin 

on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:” 

 

- vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään 

- vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan 

vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla 

- yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä 



34 

 

- tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon 

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.). 

 

Väkivallan ehkäisyä korostaa myös turvallisuuslaki. Työssä, johon liittyy ilmeinen 

väkivallan uhka, on työ ja työolot järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet 

ehkäistään mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Työpaikalla tulee olla väkivallan 

torjumiseen tai rajoittamiseen riittävät turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet ja mahdollisuus 

avun hälyttämiseen. Uhkaavien tilanteiden ehkäisyssä ja hallinnassa tarpeelliset 

toimintatavat on määritettävä ja menettelytapaohjeet laadittava. Väkivallan ehkäisy on siis 

osa perehdytystä, koska työnantajan on annettava opetus laitteiden turvalliseen käyttämiseen 

(Työterveyslaitos 2009, 62).  

 

Työturvallisuuslain esitöissä mainitaan, että kyseinen laki on luonteeltaan puitelaki, jota 

täydentää alemman asteiset säädökset tai käytännössä noudatettu turvallisuustaso. Alemman 

asteiset säädökset ovat yhteisölainsäädännön täytäntöön panemiseksi annettuja 

valtioneuvoston päätöksiä tai asetuksia. Ne koostuvat yksityiskohtaisista säännöksistä, jotka 

saavat sisältönsä vakiintuneen tai yleisesti noudatettavan turvallisuustason mukaisesti 

(Paasonen ym. 2012, 109).   

 

3.4 Työntekijän yleiset velvollisuudet 

 

Työturvallisuuslain 18 pykälässä on työntekijän yleiset velvollisuudet: ”Työntekijän on 

noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita.” ”Työntekijän on muutoinkin 

noudatettava työnsä ja työolosuhteidensa edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden 

ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.” 

”Työntekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä 

ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin 

omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.” Myös ”työntekijän on 

työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta 

epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai 

vaaraa.” (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.). 

 

Velvoitteeseen vaikuttaa työntekijän kokemus, hänen saamansa opetus ja ohjaus, kuin myös 

hänen ammattitaitonsa. Kokeneemmalla tai erityisen ammattitaidon omaavalla työntekijällä 

on tässä suhteessa kokematonta suuremmat mahdollisuudet huolehtia turvallisuudesta ja 
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terveydestä sekä samalla kokeneemmalla on siihen myös laajempi velvollisuus (Hankilanoja 

2003, 60). 

 

3.5 Perehdyttämiseen liittyvä lainsäädäntö 

 

Erityisen tärkeää työturvallisuuden kannalta on uusien työyhteisönjäsenien perehdyttäminen 

työhön, koska laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 

terveydestä työssä (Virtanen & Sinokki 2014, 175). Perehdyttäminen on lakien ohjaama ja 

määräämä tehtävä. Työnteko ja siihen oppiminen on lainsäätäjän erityisessä suojeluksessa, 

koska laissa ja asetuksissa on määräyksiä ja viittauksia perehdyttämiseen. Perehdyttämistä 

käsitellään ainakin työsopimuslaissa, työturvallisuuslaissa ja laissa yhteistoiminnasta 

yrityksissä. Näissä laissa on kiinnitetty etenkin työnantajan vastuuta opastaa työntekijä 

työhönsä. Työlainsäädäntö perustuu näin ollen työntekijää suojaavaksi sekä sopeuttavaksi, 

joten lait ovat siten monilta osin pakottavaa oikeutta. Koska kyseessä on laki, on yritysten 

noudatettava perehdyttämiseen ja kouluttamiseen heille osoitettuja vaatimuksia. 

Lainsäädännön noudattamista voidaan pitää vähimmäisvaatimuksena, jota täydennetään 

monilla eri aloilla työehtosopimuksilla. Kun yritykset noudattavat tarkasti näitä sääntöjä ja 

sopimuksia, niin se lisää työntekijöiden luottamusta työnantajaansa kohtaan. Työnantajan 

järjestäessä asiat sääntöjen mukaiset voi työntekijä keskittyä kehittymiseen ja oppimiseen. 

Hyvin hoidettu perehdyttäminen tukee organisaation strategian toteutumisen lisäksi hyvää 

mainetta työntekijöiden ja opiskelijoiden joukossa. (Kupias & Peltola 2009, 20-21). 

 

Työlainsäädännön kautta organisaation pelikentälle tulee monia sääntöjä, tulkintaohjeita ja 

määritelmiä oikeuksista ja velvollisuuksista. Riittävä perehdyttäminen ei ole läheskään yhtä 

varma kuin säännöllinen palkanmaksu, vaikka lainsäädäntö velvoittaa kumpaakin (Kupias 

& Peltola 2009, 9-14). 

 

Työturvallisuuslailla pyritään kehittämään yrityksen työympäristöä ja –olosuhteita sekä 

myös ylläpitämään, ennaltaehkäisemään ja turvaamaan työntekijän henkistä ja fyysistä 

terveyttä. Lain mukaan työntekijöille on välitettävä kaikki tarvittavat tiedot työpaikan 

mahdollisista vaaratekijöistä. (Kupias & Peltola, 2009, 23-25). 

 

3.5.1 Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus, työturvallisuuslaki 14 §  
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Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä 

sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon 

ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi: 

- Työhön ja työpaikan työolosuhteisiin.  

- Työmenetelmiin ja työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön.  

- Turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai 

työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai 

tuotantomenetelmien käyttöön ottamista.  

- Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi 

sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran 

välttämiseksi.  

- Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 

korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.  

- Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. 

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.). 

 

Opetuksen ja ohjauksen tarkoituksena on, että työntekijä osaa suorittaa työnsä oikein ja 

oikeita työkäytäntöjä noudattaen. Työnantajan on tarkkailtava myös oikeiden työkäytäntöjen 

noudattamista. Laki edellyttää myös, että työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta on 

tarvittaessa täydennettävä. Työntekijälle on annettava työn laadun ja työolosuhteiden 

vaatimaa opetusta ja ohjausta työntekijän terveyden suojelemiseksi. Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksella työntekijän perehdyttäminen työolosuhteisiin, suoja- ja 

voimankäyttövälineisiin sekä työturvallisiin toimintamalleihin tapahtuu käytännön 

tilanneharjoituksissa. Tilanneharjoitukset ovat osa perehdyttämisprosessia eli harjoituksissa 

käydään läpi, kuinka toimitaan asiakaskohtaamistilanteissa sekä muita harjoitusta vaativia 

tilanteita, jotta ne suoritetaan työtehtävillä turvallisesti ja yhtenäisesti (Hankilanoja 2003, 

50-53). 

 

Työntekijöiden perehdyttämisellä ja ohjauksella vaikutetaan myös psyykkiseen 

hyvinvointiin. Lain perusteluissa viitataan myös viihtyvyyteen. Työn vaativuuden kasvaessa 

ja oleellisten tietojen ja taitojen muuttuessa on työntekijälle annettava perehdyttäminen, muu 

opetus ja ohjeet ammattitaidon ylläpidon työn tuloksellisuuden, turvallisuuden ja työssä 

jaksamisen sekä viihtymisen vuoksi (Von Gruenewaldt 2004, 14). 
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4 TYÖHYVINVOINTI 

4.1 Työhyvinvoinnin käsitemäärittely 

 

”Työhyvinvointi on sitä, että aamulla on kiva tulla töihin.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että saa jatkuvasti uusia haasteita ja voi oppia uutta.” 

”Työhyvinvointi on kuin trikoo, se venyy joka suuntaan tarpeen mukaan ja tuntuu aina 

jokaisesta mukavalta.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että tuntee tekevänsä merkittävää työtä ja kokee olevansa 

arvostettu.” 

”Työhyvinvointi on sitä, että saa onnistua ja olla ylpeä työstään.” (Otala & Ahonen 2003, 

27). 

 

Työhyvinvoinnista puhuttaessa, eri hyvinvoinnin käsitteitä käytetään usein toistensa 

synonyymeinä eli puhutaan ylipäätään työssä viihtymisestä, työhyvinvoinnista tai työssä 

jaksamisesta eikä tehdä eroa eri käsitteiden välillä. Kun työpaikoilla halutaan 

systemaattisesti edistää töiden sujuvuutta ja työhyvinvointia, on hyvä määritellä, millaista 

työhyvinvointia pyritään edistämään, koska eri asioihin puuttumisella seurauksetkin voivat 

olla erilaiset (Työterveyslaitos 2011).  

 

Työhyvinvointi on ajallisesti, paikallisesti ja yksilölliseesti vaihteleva ilmiö eli se on kaikkea 

muuta kuin yksiselitteinen käsite. Käsitteellisesti on mahdotonta selittää täsmällisesti 

työhyvinvointia, koska työstä ja hyvinvoinnistakin ollaan niin eri mieltä (Virtanen & Sinokki 

2014, 9-28). Virtasen ja Sinokin mukaan työhyvinvointi on hyvin subjektiivinen käsite. Se 

tarkoittaa monia erilaisia asioita riippuen keneltä asiasta kysytään. Heidän mielestään 

työhyvinvointi on aikaan ja kulttuuriin sidonnainen käsite (Virtanen & Sinokki 2014, 28). 

 

Pertti Laine (2013) on määritellyt kirjassaan työhyvinvoinnin seuraavasti: ”Työhyvinvointi 

tarkoittaa sitä subjektiivisesti koettua hyvinvoinnin tilaa, johon on vaikuttamassa 

työkykymme ja terveytemme, persoonallisuutemme ja yksilölliset reaktiotapamme, työ ja 

työkonteksti ja työympäristö laajasti nähtynä sekä työpaikan ihmissuhteet ja johtaminen ja 

työnantajapolitiikka.” 

”Työhyvinvoinnin kokemus on herkkä tunnetilojen muutoksille sitä määrittävien tekijöiden 

muuttuessa, mutta se on persoonallisuusrakenteemme kautta myös sidoksissa pysyviin 
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reaktiotapoihimme. Työhyvinvointiin liittyvät kehityskulut voivat toisaalta tukea 

voimavarojen saavuttamista ja työn imua, mutta myös alistaa voimavarojen menettämiselle 

ja työuupumukselle.” 

”Työhyvinvointi rakentuu interaktiossa muun elämän tilanteiden ja kokonaishyvinvoinnin 

kanssa. Näkemystämme työhyvinvoinnista ohjaavat aikaisemmat kokemukset sekä 

arvosidonnaisten vallan, vastuun ja erilaisten intressien vaikutus.” (Laine, 2017, 91-92). 

 

Työhyvinvointia on tutkittu jo runsaat sata vuotta, mutta tutkimusten painopisteet ovat ajan 

myötä muuttuneet. Työhyvinvoinnoin tutkiminen sai alkunsa lääketieteellisestä 

fysiologisesta stressitutkimuksesta 1920-luvulla, jolloin tutkimuksen kohteena oli yksilö. 

Myöhemmin tutkimuksiin liitettiin psykologiset ja käyttäytymiseen vaikuttavat reaktiot. 

Tutkimusten tarkoituksena oli suojella työntekijää terveyttä uhkaavilta vaaroilta, josta 

voidaan katsota työsuojelun lähteneen liikkeelle. Työhyvinvointi käsitteenä yleistyi vasta 

1990-luvulla, mutta monia työn terveysvaikutuksia on tunnettu jo satoja vuosia (Virtanen & 

Sinokki 2014, 57). 

 

Työkyvyn kehittämisestä on viime vuosina siirrytty työhyvinvoinnin kehittämiseen ja 

myönteisten voimavarojen korostamiseen. Positiivisessa psykologiassa on alettu kiinnittää 

huomiota työn voimavaratekijöihin. Työtyytyväisyys ja sitoutuminen työhön ovat olleet 

keskeisiä tutkimuksen kohteita. (Mankka & Mankka 2016, 64-69). 

 

Työelämää on tosiaan tutkittu jo kauan ja on myös löydetty piirteet, jotka edistävät 

työhyvinvointia. Jostain syystä tieto ei ole kuitenkaan saavuttanut toimijoita. 

Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen merkitys mahdollisesti ymmärretään, mutta 

työhyvinvointia ei osata hyödyntää siten, että siitä tulisi kilpailun valtti ja tuottavuuden tekijä 

(Mankka 2007, 55-56). 

 

Henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta huolehtiminen on tärkeä osa työpaikan 

kilpailukykyä nykypäivänä. Pitkällä tähtäimellä työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena 

onkin työpaikan kilpailukyvyn lisääminen. Työhyvinvoinnilla on suora vaikutus työpaikalla 

tehtävään työn tuottavuuteen (Mankka 2007, 47). 

 

Se millaiseksi ihmiset kokevat olonsa työpäivän aikana on tärkeintä työhyvinvoinnin 

kannalta. Työhyvinvointi tarkoittaa jokaisen yksilön hyvinvointia eli henkilökohtaista 

tunnetta ja viretilaa. Se tarkoittaa myös koko työyhteisön yhteistä vireystilaa. 
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Työhyvinvointi on varsinkin ihmisten ja työyhteisön toistuvaa kehittämistä sellaiseksi, jossa 

jokaisella on tilaisuus olla mukana onnistumassa ja tuntea työn iloa. 

 

Työhyvinvointi syntyy tasapainosta ulkoisten ympäristötekijöiden ja yksilön sisäisten 

ominaisuuksien välillä. (Mankka 2007, 50). Työhyvinvointia on vaikea käsitellä, koska se 

ei ole käytännönläheinen asia kuten mekaaniset laitteet ja rakennukset. Lisäksi 

työhyvinvointi tarkoittaa ihmisille erilaisia asioita, toiselle se voi tarkoittaa työn tekemisen 

vapauden tunnetta ja toiselle taas jatkuvia sopivia haasteita.  

 

Työ on näinä päivinä monelle yhä suurempi osa elämää, jonka takia on syytä tarkastella 

työhyvinvoinnissakin ihmistä kokonaisuutena. Ei siis ole erikseen ”työminää” taikka 

”yksityisminää”. Myös esimerkiksi yksityiselämän muutokset näkyvät suurella 

todennäköisyydellä työelämässä erilaisina poistumina. (Otala & Ahonen 2003, 27-28). 

 

Työhyvinvointi vaikuttaa parhaimmillaan tehokkuuteen ja yrityksen talouteen. 

Työtyytyväisyys lisää sitoutumista, parantaa tuottavuutta ja palvelualttiutta sekä innokkuutta 

auttaa kollegoita. Työurien pituus kasvaa koko ajan, koska väestön terveys ja toimintakyky 

ovat parantuneet. Työelämä muuttuu koko ajan ja erilaisten ongelmien tunnistamisesta on 

tullut tarkempaa. Työhyvinvoinnilla on siis merkitystä monella eri tapaa, joista yksi 

merkittävä tekijä on kilpailu työntekijöistä. Työhyvinvoinnin voidaan katsoa olevan 

organisaation menestyksen, eettisyyden ja toiminnallisuuden ratkaisevana tekijänä 

kilpailukuvan näkökulmasta (Virtanen & Sinokki 2014, 30-31). 

 

Abraham Maslowin tarvehierarkian mukaan ihmisen toiminnan korkeimpana päämääränä ja 

eettisenä ihanteena on itsensä toteuttaminen. Tämä korkein tavoite voidaan täyttää vain, jos 

viisi perustarvetta on tyydytetty. Yksi perustarpeista on Maslowin mukaan turvallisuuden 

tarve (Maslow 1943). Turvallisuuden tunne on myös tärkeä osa työhyvinvointia (Virtanen 

& Sinokki 2014, 174). 

 

Lainsäädäntökin velvoittaa työnantajan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuodelta 2002 

peräisin olevassa työturvallisuuslaissa on annettu työnantajalle velvoite, ei vain 

työntekijöiden fyysisen, vaan psyykkisen hyvinvoinnin vaalimiseen (Finlex). 

Työhyvinvointityö on melko pitkälti lailla säädettyä toimintaa. Mutta työhyvinvointiin 

mahtuu myös paljon ei-lakisääteistä toimintaa kuten esimerkiksi terveiden elämäntapojen 

edistäminen, virkistys- ja kulttuuritoiminta, liikunnan edistäminen sekä työyhteisö- ja 
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esimiestaitojen kehittäminen. Työhyvinvointi on saanut alkunsa periaatteessa työsuojelusta 

(Suutarinen ym. 2010, 14). 

 

Työhyvinvoinnin käsitteen historian perusteella voidaan osoittaa, kuinka työhyvinvointi on 

vähitellen noussut vähäisestä asemasta organisaation strategiseksi tekijäksi (Suutarinen 

2010, 47). 

 

4.2 Työhyvinvoinnin normatiivinen perusta 

 

Työhyvinvointia säätelee suoraan tai välillisesti lainsäädäntö, joka kuvaa erilaisia työn 

tekemiseen ja organisoimiseen liittyviä vastuita ja velvoitteita. Työnhyvinvointia koskevia 

lakeja ovat:  

- työturvallisuuslaki 

- työterveyslaki 

- työsopimuslaki 

- laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

- laki naisten ja mies välisestä tasa-arvosta 

- laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

- vuosilomalaki 

- työeläkelaki 

- laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 

- ammattitautilaki 

- tapaturmavakuutuslaki. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään lähinnä työturvallisuuteen liittyviä asioita, koska 

työturvallisuus liittyy vahvasti perehdyttämiseen. Tämän vuoksi opinnäytetyössä avataan 

ainoastaan edellä mainituista laeista työturvallisuuslaki: 

 

Työturvallisuuslaki 2002/38 

 

”Työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita, jotta 

työntekijöiden työkyky voidaan turvata sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia sekä muita 

työstä ja työympäristöstä aiheutuvia haittoja. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan 

työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Turvallisuuden ja terveellisyyden 

edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi työnantajalla tulee olla 

Työsuojelun toimintaohjelma, jossa selvitetään työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja 

työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Ohjelmasta johdetut tavoitteet on 

huomioitava työpaikan kehittämistoiminnassa ja käsiteltävä työntekijöiden ja heidän 
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edustajien kanssa. Jos työntekijä todetaan työssään kuormittuvan joko psyykkisesti tai 

fyysisesti hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on kaikin keinoin ryhdyttävä 

toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vähentämiseksi.” (Suutarinen ym. 2010, 

16-17). 

 

4.3 Työhyvinvoinnin portaat 

 

Terveyttä ja työssä jaksamista tukevat toimenpiteet hyvin hoidetussa työhyvinvointityössä 

kohdistuvat yksilöihin, työyhteisöön ja työympäristöön. 

 

Työntekijöihin yksilöinä kohdistuvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

 

- säännölliset terveystarkastukset 

- fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitämisen tukeminen 

- elpymisliikunta 

- oppimismahdollisuuksien tarjoaminen, osaamisen kehittäminen 

- työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen tukeminen 

- turvallisen työympäristön varmistaminen, ergonomisesti oikein suunniteltu työpiste 

- virkistäytymismahdollisuuksien tarjoaminen 

- tarvittavan henkilökohtaisen tuen tarjoaminen jaksamisen tukemiseksi 

- kuntoutus. 

 

Työyhteisöön kohdistuvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

 

- työyhteisön kehittäminen 

- työyhteisön hyvän ilmapiirin rakentaminen 

- organisaation oppimista tukevat toimenpiteet 

- yhteisöllisyyttä tukevat toimet 

- johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. 

 

Työympäristöön liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

 

- työsuojelu ja työturvallisuuden edistäminen 

- työympäristön viihtyisyyteen panostaminen 

- työympäristöön liittyvien riskien kartoitus ja toimenpiteet niiden poistamiseksi 

- työpaikkaselvitykset (Huotari 2011, 220). 

 

Maslowin motivaatioteorian tarpeiden hierarkia, jonka mukaan ihmisellä on ainakin viisi 

perustarvetta ja ne ovat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden, rakkauden, arvostuksen, ja 
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itsensä toteuttamisen tarve (Maslow 1943). Rauramo on tarkastellut ihmisten perustarpeita 

suhteessa työhön. Rauramon kehittämässä mallissa lähtökohtana on kehittää työhyvinvointia 

porras portaalta. Jokaisella portaalla on tarkasteltu tarvehierarkian mukaista tarvetta 

työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta ja otettu huomioon sekä yksilön että 

organisaation hyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Rauramo 2010). 

 

Työhyvinvoinnin portailla tarkasteltavat tarpeet ovat: 

 

- psyko-fysiologiset perustarpeet 

- turvallisuuden tarve 

- liittymisen tarve 

- arvostuksen tarve 

- itsensä toteuttamisen tarve (Rauramo 2010). 

 

Porras 1: Psyko-fysiologiset perustarpeet: 

- Tarpeet voivat täyttyä, kun työntekijällä on omia voimavarojansa vastaava työ ja 

työn vastapainona virikkeellinen vapaa-aika. Lisäksi työntekijä tarvitsee riittävästi 

ravintoa, liikuntaa, lepoa sekä sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Työhyvinvoinnin ja 

jaksamisen näkökulmasta terveyshuollon panos organisaation tukena on suuri. 

 

Työnantaja: Työkuormitus, työpaikkaruokailu, työterveyshuolto 

Työntekijä: Terveelliset elämäntavat 

 

Porras 2: Turvallisuuden tarve: 

- Työmaailmassa turvallisuuden tarpeet tyydyttyvät, kun työympäristö ja 

työmenetelmät ovat turvallisia, palkkaus mahdollistaa toimeentulon ja työpaikka on 

riittävän vakaa. Työyhteisön tasa-arvoisuus on myös turvallisuuteen vaikuttava 

tekijä. Turvallisuuden tarvetta tukevat myös työsuojelu sekä riskien hallinta. 

 

Työnantaja: Työsuhde, työolot 

Työntekijä: Turvalliset, ergonomiset ja sujuvat työ- ja toimintatavat. 

 

Porras 3: Liittymisen tarve: 

- Liittymisen tarpeen tyydyttää työympäristön yhteishenki ja sitä edistävät 

toimenpiteet. Työntekijöistä huolehtiminen, työyhteisön vuorovaikutuksen 

avoimuus ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön lisäävät liittymisen tarpeen 

tyydyttämistä. 
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Porras 4: Arvostuksen tarve: 

- Eettisesti kestävät arvot, hyvinvointia ja tuottavuutta tukeva missio, visio, strategia, 

oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen, toiminnan arviointi ja kehittäminen. 

Jatkuvalla arvioinnilla on mahdollista saavuttaa oikeudenmukainen palkitseminen ja 

palautteen antaminen.  

 

Porras 5: Itsensä toteuttamisen tarve: 

- Itsensä toteuttamisen tarpeen tyydyttämistä auttaa yksilön ja yhteisön oppimisen ja 

osaamisen tukeminen. Työn tarjoamat haasteet ja oppimiskokemukset sekä 

mahdollisuudet oman osaamisen ja luovuuden hyödyntämiseen työssä 

mahdollistavat tämän tarpeen tyydyttämistä. (Rauramo 2008, 218-219). 

 

Toimiva työyhteisö on yksi henkilöstön työssä jaksamisen edellytys. Työpaikalla tarvitaan 

erilaisia pelisääntöjä ja yhteistoiminnan taitoja. Työyhteisön hyvä henki on joukkuepeliä, 

eikä vastuuta voida vierittää johdolle ja esimiehille, eikä myöskään pelkästään työntekijöille. 

Se millaiseksi työyhteisö ilmapiiriltään muodostuu, on jokaisen työyhteisön jäsenen asia. 

(Huotari 2011, 220.) Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen on haaste sekä työyhteisölle 

että henkilöstölle itselleen. Työnantaja ei ole yksinään vastuussa henkilöstön hyvinvoinnista. 

Työnantajan toimet ovat yhtä tärkeitä, kuin jokaisen oma halu ylläpitää ja kehittää 

henkilökohtaista hyvinvointiaan (Otala & Ahonen 2003, 34).  

 

Monissa tutkimuksissa on todettu, että työhyvinvointiin panostaminen on kannattavaa. 

Tutkimustulokset kertovat, että yhden euron panostus työhyvinvointiin tuottaa keskimäärin 

5-6 euron hyödyn. Joissakin hankkeissa hyöty on ollut vieläkin suurempi. Työhyvinvoinnin 

panostukset sisältävät sekä työterveyshuoltokustannukset, henkilöstön 

koulutuskustannukset, henkilöstöedut ja työpaikkojen työkykyä ylläpitävän toiminnan 

kustannukset (Virtanen & Sinokki 2014, 236). 

 

5 PEREHDYTTÄMISEN LIITTYVÄ JOHTAMINEN 

 

5.1 Työyhteisön johtaminen 
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Esimiestyö on johtamista. Se on vuorovaikutteista ja tavoitteellista vaikuttamista joko 

yksilöihin tai kokonaisiin työryhmiin. Johtamistilanteessa on kolme tekijää: vaikuttaja, 

vaikutettava/vaikutettavat ja työyhteisön tavoitteet. Erilaiset tilanteet ja tehtävät vaativat 

erilaisia toimintatapoja ja rooleja (Hyppänen 2009, 7). 

Johtaminen jäsentää työtä ja työstä saatavia hyvinvointikokemuksia keskeisellä tavalla. 

Johtaminen on asioiden ja ihmisten johtamista. Organisaation johdon tehtävä on osoittaa 

suuntaa ja välittää henkilökunnalle organisaation arvopohja ja eettinen koodisto. 

Esimiestyöhön kuuluu valta ja vallankäyttö, oikeus tai mahdollisuus määrätä ja päättää. 

Valtaa käytetään työyhteisön kehittämisessä, kuten esimerkiksi muutosten hallinnassa. 

Johtamisella pyritään vaikuttamaan kaikkiin työyhteisön osiin. Esimiehet toimivat esikuvina 

ja viestittävät työyhteisölle, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää (Virtanen & 

Sinokki 2014, 119-161). 

 

Esimies on organisaatiokulttuurin rakentaja ja esimerkiksi poliisipäällikkö on jo asemansa 

perusteella vaikuttaja. Hänen persoonansa ja tapansa joka tapauksessa vaikuttavat 

henkilöstöön ja työyhteisön ilmapiiriin sekä ympäristöön. Esimerkillisesti toimimalla saa 

esimies enemmän aikaiseksi, kuin saarnaamalla tai määräämällä (Ellonen ym. 2000, 131). 

  

Johtaminen on toimintaa, jolla on aina jokin tiedostettu kohde (Viitala 2005, 18). Jotta 

ihmiset työskentelisivät tarkoituksellisesti ja tavoitteellisesti tarvitaan johtajuutta, jonka 

takia työyhteisön johtajuus, esimiehisyys on aina määritelty. Yhteisöllisessä ajattelussa 

katsotaan, että johtajuus on jokaisen työntekijän toimintaa sekä itsensä johtamisena ja myös 

tilannejohtajuutena. Työntekijä on siten osallisena yhteisöllisessä mielessä kollektiivisessa 

johtajuudessa (Kärkkäinen 2012, 34). 

 

Työyhteisön johtajana toimiminen edellyttää sitä, että esimies on aidosti kiinnostunut 

henkilöstöstään, kunnioittaa ja kuuntelee jokaista (Kärkkäinen 2012, 73). 

 

Esimies luo työnteolle olosuhteet eli puitteet. Hän rakentaa toimintaympäristön, joka tukee 

ja auttaa työn tekemisessä, kehittämisessä ja ongelmien ratkaisemisessa. Yhteisöllisyyttä 

lisää sellainen ihmiskäsitys, joka luottaa yhteisön jäsenten kykyyn oppia, kehittyä ja antaa 

heille itselleen asioita ratkaistavaksi. Asenne, jolla johtaja rohkeasti ja aktiivisesti kohtaa 

vaikeita asioita ja pelkoja, luo turvallisuutta ja luotettavaa ilmapiiriä yhteisöön (Kärkkäinen 

2012, 76). 
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Johtamisen kehittyminen on kulkeutunut entistä vuorovaikutuksellisempaan suuntaan. 

Johtamista ei voi perustaa pelkän tiedon ja määräysvallan varaan, koska nykyorganisaatiossa 

johtaja ei yksin pysty hallitsemaan kaikkea tarvittavaa tietoa. Työntekijöillä on myös tarve 

toteuttaa osaamistaan ja saada johtaa ja hallita omaa työtään. Johtajuuden onnistuminen 

edellyttää keskustelevaa vuorovaikutuskulttuuria, jossa kaikkien osaaminen tulee yhteiseen 

käyttöön. 

 

Yhteisöllisyyden erityispiirteenä ja samalla myös haasteena on kahdenkeskisten ja 

kollektiivisten suhteiden samanaikaisuus. Kun johtaja luo kahdenkeskisiä suhteita 

yksittäisiin työntekijöihin, muokkautuu suhde samalla koko yhteisöön eli yksittäiset 

johtamisteot toimivat koko yhteisölle esimerkkeinä johtajien luomasta ja ylläpitämästä 

johtajuuskulttuurista. Johtajan tekemistä ja puhetta seurataan sekä tekemisiään tulkitaan, ja 

niistä tehdään johtopäätöksiä. (Kärkkäinen 2012, 77). 

 

Yhteisöllinen johtajuus on prosessi, jossa mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus liittyvät 

toisiinsa. Aikaisemmat tapahtumat ja kokemukset ovat vaikuttaneet kulttuurin ja 

toimintatapojen muodostumiseen, ja työpaikalla toimitaan niiden mukaan. Muutoksissa ja 

kehitettäessä kokemuksia syntyy koko ajan lisää ja oppimista tapahtuu jatkuvasti, kun asioita 

sisäistetään vähitellen (Kärkkäinen 2012, 86). 

 

Johtamisteot ovat konkreettista esimiestyötä. Paitsi teot, myös asenteet ja tavat, miten 

ihmisiä johdetaan, vaikuttavat johtajan ja työyhteisön suhteeseen ja sitä kautta 

työilmapiiriin. Johtajan puheella ja jopa yksiselitteisillä sanoilla on suuri merkitys. Yhteisö 

koostuu ihmisistä, ja ihmisyhteisössä on aina dynaamisia voimia ja jännitteitä. Johtaja on 

osa yhteisöä ja siten samassa jännitekentässä yhteisön jäsenten kanssa (Kärkkäinen 2012, 

90). Johtajan auktoriteetti ei rakennu kaiken tietämisestä, vaan nöyryydestä kysyä ja oppia 

(Otala 2002, 200). 

 

Oikeudenmukainen, innostava ja yhteistyökykyinen esimies ylläpitää ja luo työhyvinvointia. 

Johtajan tehtävä on auttaa henkilöstöä onnistumaan, ja hänen tulee osoittaa henkilöstölle 

arvostusta. Kaikki toivovat ja odottavat saavansa arvostusta organisaation ihmissuhteissa. 

Merkitykselliseksi koetaan etenkin esimieheltä saatu arvostus (Virtanen & Sinokki 2014, 

148). 
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Virtanen ja Sinokki tuovat kirjassaan esiin vuosina 1924-1932 tehdyt Hawthorne 

tutkimukset, jotka kertovat kuinka ihmiset toimivat ryhmänä työympäristössä. 

Tutkimuksissa selvisi myös, että työn tuottavuuteen vaikutti huomattavasti se, millainen 

ryhmähenki työyhteisössä vallitsi ja miten työyhteisöä johdettiin. Merkittävää oli myös se, 

mitenkä työntekijöitä työssä arvostettiin (Virtanen & Sinokki 2014, 62). 

 

Työhyvinvoinnin jalustana toimivassa työyhteisössä on työyhteisön ymmärrys 

perustehtävistä ja peruspilareina työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva 

johtaminen, yksiselitteiset töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja 

toiminnan jatkuva arviointi. Työhyvinvoinnin edellytys siis on kaikkien työntekijöiden 

tietoisuus siitä, mitä organisaatiossa ensisijaisesti tehdään ja mitä pitää saada aikaan. 

(Virtanen & Sinokki 2014, 163). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Työyhteisön hyvinvoinnin peruspilarit (Virtanen & Sinokki 2014). 
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5.2 Osaamisen johtaminen 

 

Osaamisen johtaminen voidaan yleisellä tasolla määritellä tarkoitukselliseksi, 

intentionaaliseksi johtamistoiminnaksi, jonka avulla edistetään uudistumista, kehittämistä 

hyödyntämistä kaikilla organisaation tasoilla (Laine 2017, 51-52). Osaaminen on vielä 

varsin uusi käsite johtamisen kohteena. Johtajien tehtävänmäärittelyssä on työntekijöiden 

kehittäminenkin otettu esiin melko harvoin. Organisaation toiminnan kehittäminen on 

johtamisen kohteena tunnetumpi asia (Viitala 2005, 19).  

 

Osaamisen johtamisprosessin tähtäimenä on jatkuva osaamisen kehittäminen, jotta 

organisaatio pystyy suoriutumaan tehtävistään ja koko ajan kehittämään suorituksiaan 

(Sydänmaanlakka 2009, 63). Osaamisen johtaminen on organisaation toiminta- ja 

kilpailukyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla. Osaamisen johtaminen 

on keskeinen kilpailutekijä ja osaamisen uudistaminen ratkaisee muutoksissa pärjäämisen 

(Viitala 2005, 11-12). Osaamisen johtaminen sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen 

toiminnan, jonka avulla organisaation strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, 

kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Toisin sanoen osaamisen johtaminen on osaltaan 

strategian toteuttamista, jossa keskitytään varmistamaan toiminta- ja kilpailukyvyn perustaa 

ja edellytyksiä strategisille valinnoille (Viitala 2005, 67). Osaamisen johtamisen tärkein 

tavoite on rakentaa yhteys organisaation strategian ja yksilöiden osaamisen välille. 

Työntekijän henkilökohtaisesta osaamisesta muodostuu varanto, jonka varassa 

toimintamalli, prosessit, rakenteet ja muu organisaatiossa näkyväksi muovautunut tietämys 

kehittyy (Viitala 2005, 109).  

 

Ihmisten jatkuva kouluttautuminen ja elinikäinen oppiminen ei suoraan johda organisaation 

oppimiseen eikä siten paranna yrityksen kilpailukykyä. Tarvitaan siis tietynlainen 

organisaatio, tietynlainen johtamiskulttuuri sekä uusia asenteita ja työskentelytapoja, jotta 

henkilöt voisivat toteuttaa työssä elinikäistä oppimista ja jotta henkilökohtainen oppiminen 

karttuisi koko organisaation oppimiseksi (Otala 2002, 11).  

 

Osaamisen johtaminen on näin ollen laaja johtamisen kokonaisuus. Osaamisen johtamisen 

kiinnekohta on organisaation tulevaisuuden pyrkimys. Tärkein osa on organisaatiossa 

toimivan henkilöstön osaamisen tason nostaminen ja vaaliminen sekä sen tehokas 

hyödyntäminen. Organisaatiossa ei ole olemassa sellaista osaamista, joka voisi syntyä 



48 

 

organisaatioon ilman henkilöstöä. Osaamisen johtamisen ymmärtämisen punainen lanka on 

yksilön oppimisen ja osaamisen käsittäminen (Viitala 2005, 14-16). 

 

Osaamisen johtamisen muuttuminen näkyväksi ja tietoiseksi toiminnaksi organisaatiossa on 

pitkälti johtajista kiinni. Vastuu organisaation tarvitseman osaamisen vaalimisesta on 

kuitenkin kaikilla työntekijöillä, jotka ovat organisaatiossa töissä. Työntekijöiden panos 

organisaatioon on paitsi työtehtävä myös sen taustalla oleva osaaminen sekä sen jatkuva 

kehittäminen organisaation mukana. Jokainen siis vastaa oman ammattitaitonsa 

kehittämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Johto ja esimiehet vastaavat siitä, että heidän 

johtamissaan yksiköissä se on mahdollistettu. Osaamisen tärkein vastuutaho on silti ylin 

johto, koska heidän päätöksenteko suuntaa ja mahdollistaa kaikkien muiden toimia. Ylin 

johto valitsee esillä pidettävät ja huomion kohteeksi nousevat asiat, jota muu henkilöstö 

organisaatiossa painottaa ja tekee. Johto on joko ratkaiseva mahdollistaja, taikka 

kehittämisen este sille minkälainen kilpailutekijä osaamisesta saadaan. Osaamisen 

johtaminen on suunnitelmallista johtamistyötä, jonka tarkoituksena on turvata organisaation 

tavoitteiden ja päämäärien vaatima osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. (Viitala 2005, 23-38). 

Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa, jollaisena poliisin organisaatiota pidetään, riippuu 

menestys tulevaisuudessa henkilöstön osaamisesta, sen hyödyntämisestä ja kehittämisestä 

(Hyppänen 2009, 96). 

 

Osaamisen johtajan on tiedettävä työyhteisönsä historia, jotta hän kykenee johtamaan 

muutoksia. Johtajan on tunnettava henkilökuntansa, jotta hän osaa motivoida heitä 

oppimiseen ja kehittämiseen oikealla tavalla. Osaamisen johtajan on oltava kiinnostunut 

henkilökunnastaan, niin että hän tietää, millaisia mielenkiinnon kohteita ja 

kehittämisintressejä kullakin henkilökuntaan kuuluvalla on (Mäkisalo 2003, 205).  

 

Viitalan kirjoittaman kirjan mukaan osaamisen johtamisen tulokset näkyvät 

kehittyneempinä toimintatapoina, tuotteina ja palveluina, innovaationa sekä lopulta 

kohentuneena taloudellisena tuloksena. Osaamisen johtamisen lähtökohta ja perusta on 

kiinteästi yrityksen strategioissa ja liiketoimintaprosesseissa eli johtaminen on ennen 

kaikkea osa normaalia toiminnan johtamista eri prosesseissa ja toiminnoissa (Viitala 2005, 

230).   

 

Työntekijälle esimies on osa tukiverkkoa. Jos esimies ei kannusta oppimaan eikä luo siihen 

mahdollisuuksia, ei oppimisesta tule mitään. Esimiesten tärkeä rooli on oman 
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organisaationsa ja henkilöstönsä oppimisen johtaminen (Otala 2002, 148). Johtajalla on 

useita rooleja, joista tärkein on valmentaminen, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatiota 

onnistumaan, auttaa työntekijöitä ja ryhmiä hankkimaan sellaisia tietoja, taitoja, kykyjä ja 

resursseja, joita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

Uuden osaamisen hankkiminen on asiantuntijaorganisaation tärkein johtamistehtävä ja myös 

tärkein johtamisen väline. Uuteen tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan lisäksi usein 

paljon: hänen odotetaan suoriutuvan hyvin työstä, kykenevän kehittämään sitä ja itseään, 

sopeutuvan nopeasti organisaatioon ja edistävän osaltaan sen kulttuuria ja ilmapiiriä. Uuden 

työntekijän odotetaan tuovan organisaatioon jotain sellaista, joka heijastuu asiakkaisiin 

saakka myönteisesti (Viitala 2005, 239). 

 

5.3 Työturvallisuusjohtaminen 

 

Turvallisuuskulttuuri osoittaa organisaation perusarvoja, normeja, olettamuksia ja 

odotuksia, jotka sisältyvät organisaation toimintaperiaatteisiin. Turvallisuusjohtaminen on 

kokonaisvaltaista sekä lakisääteistä, jossa yhdistyvät sekä menetelmät ja toimintatavat, että 

ihmisten johtaminen. Turvallisuusjohtamiseen kuuluu myös jatkuva suunnittelu, toiminta ja 

seuranta. Laadukkaan turvallisuusjohtamisen lähtökohtia on lukuisia. Koko organisaation 

johdon tulee olla sitoutunut turvallisuus ajatteluun, jotta henkilöstö sitoutuu toiminaan 

samalla tavalla. Henkilöstön sitoutuminen vahvistaa sen, että turvallisuusjohtamisajattelu ja 

sen kautta tulevat toiminnot kehittävät turvallisuuskulttuuria (Työsuojeluhallinto). 

Turvallisuusjohtamisen avulla organisaatiot pyrkivät kokoamaan turvallisuuden eri osa-

alueet yhdeksi kokonaisuudeksi (Paasonen ym. 2012, 79). Lisäksi turvallisuusjohtaminen on 

merkittävä osa ennakoivaa työsuojelua (Työterveyslaitos 2009, 21). 

 

Turvallisuusjohtamista voidaan pitää yläkäsitteenä systemaattiselle riskienhallinnalle ja 

muihin johtamismalleihin kytketyt turvallisuusasiat sen alakäsitteiksi. Muihin 

johtamismalleihin kytketyt turvallisuusasiat ovat käytännössä turvallisuusjohtamisen 

yhdistämisen työkaluja osana organisaation muita johtamiskäytäntöjä. 

Turvallisuusjohtaminen yhtyy siis organisaation normaaliin johtamisprosessiin. (Paasonen 

ym. 2012, 79-80). 
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Hyvällä esimiestyöllä on vaikutusta työssä jaksamiseen. Myös hyvän johtamisen ja hyvän 

työsuojelun yhdistämisellä voidaan vaikuttaa myönteisesti sekä työnantajien että 

työntekijöiden toimintaan (Von Gruenewaldt 2004, 59). Esimiehillä on vastuu siitä, että työ 

on turvallista eikä vaaranna henkilöstön terveyttä. Turvallisuuteen kuuluvat myös 

työyhteisön ihmissuhteet. Turvallisuus syntyy organisaation tavanomaisessa toiminnassa 

osana sen ydintoimintaa (Paasonen ym. 2012, 79). Turvallisuusjohtaminen tulee olla 

suunnitelmallista ja järjestelmällistä kehittämistä. Turvallisuusjohtaminen vaikuttaa 

myönteisesti esimerkiksi henkilöstön sitoutumiseen, työilmapiiriin, tuotannon laadun 

paranemiseen sekä onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseen (Työsuojeluhallinto). 

 

Vuonna 2003 PA-Consultingin teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa henkilöstön 

hyvinvointi on jo noussut erittäin merkittäväksi alueeksi henkilöstötyössä. Tutkimuksen 

mukaan syitä on useita, mutta yksi niistä on lainsäädännöllinen, koska työnantajan vastuu 

hyvinvoinnista on korostunut Työturvallisuuslain, Työterveyslain ja Työsopimuslain myötä 

(Viitala 2005, 106). 

 

Työturvallisuuslaki ei vaadi turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Laissa olevat työnantajan 

velvollisuudet kuitenkin pohjautuvat turvallisuusjohtamisen ajatukselle ja 

turvallisuusjohtamisen peruselementit ovat asioina mukana laissa. Laissa asetettujen 

velvoitteiden täysimääräinen toteuttaminen velvoittaa systemaattista ja pitkäjänteistä 

työolosuhteiden seurantaa ja toimintatapaa, jolla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus ja 

terveys. Työturvallisuuslaki sääntelee turvallisuuden järjestelmällistä hallintaa yleisellä 

tasolla.  (Työsuojeluhallinto). 

 

Työnantaja voi kuitenkin päättää työpaikalle parhaiten soveltuvat tavat ja keinot, joilla se 

toteuttaa turvallisuuden hallinnan päämääriä. Laissa määritellyt toiminnan keskeiset 

elementit ovat:  

- työsuojelun toimintaohjelma, joka voidaan ymmärtää joko yleisluontoisena 

toimintapolitiikkana tai yksityiskohtaisena toimintaohjelmana. 

- haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen sekä niiden poistaminen tai merkityksen 

arviointi, eli riskien arviointi. 

- työntekijöille annettava opetus ja ohjaus.  

- työympäristön ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu.  

- riskien arvioinnin ajan tasalla pitäminen ja toimintaohjelman päivittäminen. 

(Työsuojeluhallinto). 
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Turvallisuusjohtamisen organisoinnin osalta merkittävää on toimintajärjestelmien, 

vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen sekä riittävien resurssien järjestäminen 

tavoitteiden toteuttamiseksi. Turvallisuustoiminta tulee olla dokumentoitua ja sitä tulee 

kaiken aikaa seurata (Paasonen ym. 2012, 175). 

 

5.4 Liikennevaloista liikenneympyrään 

  

Perinteinen strateginen johtajuus on asiallista työtä, jossa johtoryhmät määrittelevät vision, 

strategian ja mission. Sanankäänteet sorvataan ja hiotaan pilkkuja myöten johtamisen 

kielelle sopivaksi. Tavoitteet ovat selkeät, epäselvyyksiä ei ole, tarvitaan vain toimintaa. Se 

delegoidaan esimiehille (Mankka 2007, 50). 

 

Sydänmaanlakka (2007) on määritellyt johtajuuden seuraavasti: ”Johtajuus on prosessi, 

jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään, jotta yhteinen tavoite saavutettaisiin 

tehokkaasti.” Autoritäärisyyden jäänteet vaikuttavat edelleenkin johtamisessa ja vastaavia 

valvonnan piirteitä syntyy myös nykypäivän tarpeista. Esimerkiksi kvartaalitalous edellyttää 

lyhyen aikavälin tulosseurantaa, joka johtaa siihen, että katseet suunnataan siihen mitä 

osataan parhaiten, eikä siihen millä pärjättäisiin tulevaisuudessakin. Lyhyen tähtäimen 

ajattelumalli voi johtaa organisaation voimavarojen nopeaan loppumiseen sekä henkilöstön 

uupumiseen. 

 

Johtamisessa on tällä hetkellä meneillään sukupolvenvaihdos ja Mankka on kuvannut sen 

osuvasti Työrauhan julistus kirjassaan niin, että ruvetaan rakentamaan liikennevalojen tilalle 

liikenneympyröitä. Liikenneympyrät ovat paljon toimivampia ja juostavampia kuin 

liikennevalot, jotka eivät anna mahdollisuutta omaan ajatteluun. Liikenneympyrässä 

tarvitaan yhtä lailla pelisääntöjä, kuten työpaikoillakin. Säännöt täytyy kaikkien tietää ja 

tuntea sekä niiden on oltava kaikille yhteiset, jotta työyhteisössä osattaisiin toimia sovitulla 

tavalla. 

 

Johtajien ja esimiesten tehtävä on luoda toiminnalle riittävät olosuhteet ja resurssit, jotta 

hommat onnistuisivat. Tätä voidaan kutsua jaetuksi johtajuudeksi ja myös käsitettä 

voimaannuttaminen on käytetty. Tehokas johtaminen on siis kykyä tehdä ja saada itsensä 

sekä muut tekemään tulevaisuudessa enemmän kuin nyt. Johtajien ja asiantuntijoiden pitäisi 
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olla oppivia ja kehittyviä. Itsensä ja muiden oppimaan saaminen vaatii paljon enemmän kuin 

kyky organisoida, suunnitella ja kontrolloida työntekijöitä sekä asioita. 

 

Esimerkiksi jaetussa johtajuudessa korostuvat seuraavat piirteet: karisma, yksilön 

huomioonottaminen, älyllinen stimulointi, rohkeus, luotettavuus, joustavuus, rehellisyys, 

oikeudenmukaisuus ja muiden kunnioittaminen. Oikeudenmukainen kohtelu ja 

päätöksenteko koetaan johtajan eräistä tärkeimmistä ominaisuuksista, joka on todettu 

lisäävän jaksamista sekä vähentävän sairastumisen riskiä. Oikeudenmukainen kohtelu 

tarkoittaa sitä, että johtajat suhtautuvat alaisiin kunnioittavasti, rehellisesti ja ystävällisesti. 

(Mankka 2007, 70-79.) 

 

On esitetty arvioita, että johtajuuden tarve tulevaisuudessa vähenee sitä mukaa kuin 

työntekijöiden pätevyys kasvaa, teknologia kehittyy ja päätösvaltaa siirretään sinne, missä 

tekeminen tapahtuu. Näin ollen käskemisen ja valvomisen aika on tulossa tiensä päähän. 

Vaikka johtajuuden tarve väheneekin, niin johtajuutta tarvitaan aina esimerkiksi muutoksista 

selviytymiseen. Johtajuus on yksi ratkaisu sekaviin tilanteisiin, koska johdettavat odottavat 

johtajalta kykyä saada järjestystä kaaokseen, osoittaa päämääriä, suuntaa ja asioiden 

priorisointia. Lisäksi johtaja toimii asioiden käynnistäjänä ja merkityksen muodostajana, 

joka on tärkeä toimintaa ohjaava tekijä. Kun valvonnan tarve on vähentynyt, tarve 

kehittymisen ja muutoksen hallinnan tukemiseen sen sijaan on kasvanut. Johtaja taikka 

esimies on myös luontainen taho kantamaan vastuuta henkilöstönsä kehittymisen 

tukemisesta ja oppimista tukevien toimintakäytäntöjen kehittämisestä yksikössään (Viitala 

2005, 295-298). 

 

Johtamiselle ja esimiestyölle on annettu uusia nimityksiä ja sisällön määrittelyjä sitä mukaa 

kuin toimintaympäristön muutokset ovat pakottaneet yritykset kamppailemaan osaamisen 

riittävyyden kanssa. Esimiestyötä tekeviä on alettu kutsua esimerkiksi mahdollistajiksi, jolla 

halutaan korostaa luovuuden ja innovatiivisuuden edellytysten luomisen tärkeyttä 

organisaatiossa. Esimiehiä on pitkään jo nimitetty myös valmentajiksi. Nimitys on tullut 

urheilumaailmasta, ja sillä halutaan korostaa kilpailun määrää sekä työyhteisön toiminnan 

joukkuepelin luonnetta. Valmentajan keskeinen tehtävä ja tavoite on tuottaa organisaatiolle 

hyötyä auttamalla henkilöstöä oppimaan, kasvamaan ja kehittymään (Viitala 2005, 309-

310). 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

6.1 Toiminnallinen kehittämistyö opinnäytetyönä 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle 

opinnäytetyölle, jota kutsutaan myös tutkimukselliseksi kehittämistyöksi. Kehittämistöitä on 

monenlaisia ja muutokseen voi päästä erilaisilla tavoilla. Kehittämistutkimusta ei pidetä 

omana erillisenä tutkimusmenetelmänä, sillä se on joukko eri tutkimusmenetelmiä. Kyseessä 

on monimenetelmä tutkimusote tai tutkimusstrategia (Kananen 2015, 33). 

  

Aikaisemman opinnäytetyöstä saadun kokemuksen vuoksi halusin tehdä seuraavastakin 

opinnäytetyöstäni toiminnallisen, koska toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee 

ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista ja toiminnan 

järkeistämistä. Toiminnallisen työn toteutusmuoto eli produkti on melko laaja ja se voi olla 

kohderyhmän mukaan kirja, kansio, opas, suunnitelma tai portfolio. Vaikka toiminnallinen 

opinnäytetyö toteutetaan käytännön toiminnassa, tulee sillä olla tietoperustaa ja teoreettista 

tietoa tukenaan. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9-56).  

 

Haikansalo ja Korander kertovat Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeessa, että 

toiminnallisen opinnäytetyön avulla opiskelija kykenee osoittamaan, että osaa soveltaa 

teoriatietoa käytäntöön (Haikansalo 2017). Kehittämistyötä tehdään yrityksissä jatkuvasti, 

mutta se ei ole kehittämistutkimusta. Kehittämistutkimus vaatii tutkimuksellista otetta ja 

tutkimusosion (Kananen 2015, 40). Kehittämiskohteiden löytäminen ei ole vaikeata, koska 

aina asiat voi tehdä paremmin. Ongelman määrittely ja ongelmaan vaikuttavien tekijöiden 

analysointi on tärkeää onnistumisen kannalta. Todellisen ongelman löytämiseen, 

määrittelyyn ja vaihtoehtoisten ratkaisumallien tuottamiseen tarvitaan tietoa, joka edellyttää 

monesti tutkimusta (Kananen 2015, 41). 

 

Kehittämistutkimuksessa voidaan erottaa kuvion 7. mukaiset syklin vaiheet. Kehittämissykli 

aloitetaan nykytilan kartoituksella, jossa määritellään kehittämistyön ongelma, joka halutaan 

poistaa. Muutoksen onnistumisen kannalta kriittistä on se, kuinka ongelma pystytään 

määrittämään ja muuttamaan tutkimuskysymykseksi, joilla tuotetaan ratkaisu ongelmaan ja 

muutossyklissä muutoksen läpiviemiseen (Kananen 2015, 41-42). 
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Kuvio 7. Kehittämissyklin vaiheet (Kananen 2015, 42). 

 

Poliisiammattikorkeakoulussa annetun koulutuksen tavoitteena on, että valmistumisen 

jälkeen opiskelijat toimivat poliisin asiantuntijatehtävissä sekä taitavat siihen kuuluvan 

kehittämisen ja tutkimuksen perusteet. Opinnäytetyön olisi hyvä olla työelämälähtöinen, 

käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja hyväksyttävällä tasolla alan 

tietojen ja taitojen hallintaa osoittava (Vilkka & Airaksinen 2004, 10). 

 

Toiminnallisen kehittämisopinnäytetyöni tarkoitus on kehittää vanhoja toimintamalleja ja 

hyödyntää eri lähteistä saatua tietoa uuden tiedon tuottamiseen. Toiminnallisen 

kehittämisopinnäytetyön kautta saatua asiantuntijuutta voi hyödyntää työelämässä ja sen 

takia on oleellista valita sellainen aihe, josta työnantajakin kiinnostuu. Toiminnallisen 

produktin lisäksi laaditaan erillinen raportti, josta selviää miksi, mitä ja miten toiminnallinen 

kehittämistyö on laadittu. Raportti -osuudessa kerrotaan myös omasta oppimisesta ja 

työprosessin kulusta (Vilkka & Airaksinen 2004).  
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Toiminnallisella kehittämisopinnäytetyöllä halutaan tuottaa hyötyä myös toisille, vaikka 

useasti tekijän tavoite on valita aihealue missä itse on hyvä, motivoitunut sekä jolla voisi 

tukea urakehitystä (Vilkka & Airaksinen 2004, 24). 

 

6.2 Kehittämisen työvälineet 

 

Olen pitänyt kaikista koululla käydyistä seminaareista kehittämispäiväkirjaa, johon olen 

kirjannut kaikki sovitut asiat. Mitä asioita työni tulee sisältää sekä mitä ideoita minulle on 

tullut kehittämisprosessin aikana. Koska prosessi on kestänyt todella pitkään ja se on 

jakaantunut moneen osajaksoon, niin kehittämispäiväkirjan avulla olen pystynyt 

palauttamaan mieleeni missä vaiheessa mennään ja mitä olen ajatellut prosessin eri 

vaiheissa. Työn pitkän keston vuoksi työskentelyn tulee olla suunnitelmallista, jonka vuoksi 

käytin opinnäytetyön tekemisen apuna kehittämispäiväkirjaa. Kehittämispäiväkirja pitää 

sisällään tapaamisten päivämäärät, sovitut asiat tiivistetysti sekä mitä ajatuksia on tullut 

esille käytyjen keskustelujen kautta. 

 

Käytin MinpMap -tekniikkaa, jonka tarkoituksena oli jäsennellä työhön liittyviä 

asiakokonaisuuksia ja kerätä perehdyttämiseen liittyviä aihealueita yhteen paikkaan. 

MinpMapin avulla pystyin jäsentelemään työskentelyä sekä hahmottamaan 

asiakokonaisuuksia.  

 

Swot -analyysin avulla pyrin selvittämään asioita, joita on hyvä ottaa huomion 

kehittämisprosessin suunnittelussa ja itse produktissa, jotta kehittämistä osataan viedä 

oikeaan suuntaan kokonaisvaltaisesti ajateltuna. 

 

6.3 Mind Mapping -käsitekartta 

 

MindMap -tekniikkaa eli miellekarttaa voi hyödyntää monissa tilanteissa. Tekniikkaa 

käytetään kehittelyssä ja asian hahmottelussa. Opinnäytetyöntekijä on käyttänyt 

miellekarttaa perehdyttämiseen liittyvien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa. 

Miellekartta on käyttökelpoinen, nopea, yksinkertainen ja havainnollistava, ja sitä voi myös 

hyödyntää työn jäsentelyyn ja tarkistustyökaluna. Miellekartan avulla voi myös varmistaa, 

että opinnäytetyö pysyy linjassa ja ettei työ lähde ”rönsyilemään” tehdyn rajauksen 
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ulkopuolelle. Miellekarttaa voi myös käyttää erilaisissa suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. 

Toteutuksen voi tehdä paperille taikka käyttää atk-sovelluksia (Kananen 2009, 34). 

 

 

Kuvio 8. MindMap perehdyttämisen käsitekartta. 

 

6.4 Benchmarking 

 

Benchmarking, vuorovaikutteinen, toisiltaan oppiminen, vertailukehittäminen ja 

toimintovertailu ovat nimiä, jotka tarkoittavat samaa menetelmää, jossa opitaan parhailta 

esikuvilta (Viitala 2004, 174). Ihmiset ovat läpi historian oppineet toisiltaan seuraamalla 

toisten toimintaa. Ihmisillä on taipumus uskoa vasta silloin, kun näkee omin silmin. Jos 

jonkin asian näkee käytännössä toimivan, se tuottaa oppimiseen vahvemman motivaation 

kuin esimerkiksi perustelu. Useasti yritysten toiminta kehittyy sen varassa, mitä yrityksen 

päättäjät havaitsevat muiden yritysten toiminnassa. Yritykset oppivat paljon toisiltaan 
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monien yhteyksien kautta ja esimerkiksi toisten kokemukset saatetaan kääntää oman 

yrityksen päätöksenteon tueksi (Viitala 2005, 372). 

 

Parhaista käytännöistä oppiminen on sitä, että systemaattisesti opitaan hyviltä esikuvilta 

toimialasta riippumatta.  Englanniksi Benchmarking tarkoittaa sitä vertailukohtaa maastossa, 

johon mittaukset suhteutetaan. Tarkoituksena on saada tietoja ja taitoja, jotka voidaan 

muuntaa tehokkaiksi oman yrityksensä parannuksiksi. Menetelmän tarkoitus on siis oppia 

joltain, joka on mahdollisimman lähellä maksimi- tai ihannesuoritusta (Viitala 2005, 373). 

Benchmarking perustuu kahden tai useamman yhteistyökumppanin sovittuun ja 

luottamukselliseen tietojen vaihtoon (Niva & Tuominen 2005, 106). Parhaan käytännön 

tutkimisella saadaan vertailupohjaa oman toiminnan kehittämistä varten, ei niinkään mallin 

suoraan kopioimista omaan toimintaan. Harvoin toiset yritykset suoraan kopioivat toisten 

käytäntöjä omaan toimintaansa. Tarkoituksena on ottaa tutkittavasta käytännöstä ideoita ja 

ottaa suunnan ja kiinnekohtia omaan kehitystyöhön sekä auttaa havaitsemaan oman 

toiminnan kehittämistarpeita. Hyviä käytäntöjä saattaa jopa löytyä oman organisaation 

sisältä, kun niitä vain osaa etsiä. Varsinkin isossa organisaatiossa tieto eri yksiköiden 

toimintamalleista siirtyy harvoin ja jos se liikkuu, niin se tapahtuu sattumanvaraisesti. 

(Viitala 2005, 372-373). 

 

Oppimisen kohteena voi olla toisen organisaation taikka yrityksen prosessi tai toiminto. 

Benchmarking on kehitysmenetelmä, mutta ei kehittämistä nollasta eli tarkoitus on jatkaa 

siitä mihin muut ovat jo päässeet. Ilman toimivaa esikuvaa ei ole mahdollista saada 

kehityshyppyjä (Niva & Tuominen 2005, 30-31). Suomen poliisilaitosten välillä ei voida 

puhua suoranaisesti kilpailija benchmarkingista, koska laitosten välillä ei ole juurikaan niin 

sanottuja yritysten välisiä kilpailuelementtejä. Uuden henkilöstön hankintatilanteissa 

voidaan poliisilaitosten sanoa olevan kilpailutilanteessa keskenään, mutta muuten 

varsinaista kilpailua ei ole. Erilaisissa tilastoissa poliisilaitoksia vertaillaan keskenään ja ne 

antavat aiheen miettiä pitäisikö heikommin tilastoissa pärjänneen esimerkiksi tutustua 

parhaiten menestyneen toimintaan, jotta omaan toimintaan voidaan saada tarvittavia 

muutoksia. Kyselin muilta poliisilaitoksilta heidän perehdytys prosessien toimintamalleja ja 

sain jokaiselta vastauksen sekä tiedon heidän perehdyttämisestä. Poliisilaitokset suorittavat 

näin ollen avointa yhteistyötä, jonka tavoitteena on yhteinen vertailu ja uuden oppiminen. 

(Viitala 2005, 373). 
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1970-luvun loppupuolella IBM edellytti, että heidän jokaisen uuden tuotteen on oltava 

ylivoimainen muihin kilpailijoihin nähden. Ylivoimaisuuden voi varmistaa vain jatkuvalla 

mittauksella ja vertailulla kilpailijoihin. Esimerkiksi Ford tutki aikoinaan 50 keskikokoisen 

auton keskeiset ominaisuudet, joista Fordilla tunnistettiin 400 parasta ratkaisua. Asetettiin 

tavoite, jossa piti saavuttaa, taikka ylittää parhaat ratkaisut. Ford kopioi 300 ratkaisua 

suoraan kilpailijoilta. Kokonaisuudessaan Ford Taunuksen luotettavuus parani 10 – 15 

kertaiseksi, joka takasi tuotteen menestyksen markkinoilla (Niva & Tuominen 2005, 13). 

 

Edellytykset kehittämisen laadukkaalle aloittamiselle luodaan osallistuvan ja innostavan 

itsearvioinnin avulla. Itsearvioinnin avulla saadaan selville, mitä on kehitettävä, mistä 

organisaatiossa ollaan samaa mieltä ja eri mieltä sekä mihin henkilöstö on jo valmiiksi 

sitoutunut. Itsearvioinnilla voidaan testata taitoa hallita muutosta, seurata kehitysprojektin 

etenemistä ja mitata projektin tuloksia sekä niiden pysyvyyttä (Niva & Tuominen 2005, 7). 

 

- Benchmarkingin prosessin eteneminen: 

- Valitaan kehityskohde: mitä toimintaa halutaan kehittää. 

- Benchmarking kumppanin etsintä: kuka on sopiva kohde ja toiminnasta sopiminen. 

- Suunnitellaan projekti: tavoitteet, resurssit, aikataulu, vastuuhenkilöt, yms. 

- Analysointi: kuvataan ja arvioidaan ensin oma prosessi. 

- Benchmarking -vierailu: toimintaan tutustuminen. 

- Vierailukäynnin analysointi: saatujen tietojen käsittely. 

- Suorituskyvyn mittaus: tunnistaa suorituskyky erot parhaan ja oman välillä. 

- Tavoitteiden asettaminen: tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa. 

- Soveltaminen ja käyttöönotto: sovelletaan löydettyjä menetelmiä ja toimintatapoja. 

- Vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen: kehittämisideat viedään käytäntöön ja 

mittauksella varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan.  

- Benchmarking aloitetaan uudelleen: määritetään pitkän aikavälin tavoite ja aloitetaan 

prosessi uudestaan. (Viitala 2005, 375-376 ja Niva & Tuominen 2005, 35). 

 

6.4.1 Benchmarking-malli 7 askelta - Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen 

perehdyttämisen kehittämisessä. 
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Kuvio 9. 7-askelinen Benchmarking-malli (Niva & Tuominen 2005, 60). 

 

1. Määrittele Benchmarking-kohde 

- Harjoittelijoiden antamien palautteiden perustella todettiin, että yksi päiväinen 

perehdyttämisprosessi on liian raskas, koska tietoa tulee liian paljon kerrallaan eli 

suurin osa opitusta unohtuu saman tien. 

 

2. Tunnista benchmark-organisaatiot 

- Poliisiammattikorkeakoulun harjoittelutiimi kertoi järjestetyssä tapaamisessa millä 

poliisilaitoksilla perehdyttäminen on hoidettu suunnitelmallisesti ja kattavasti. 

Keskustelun perusteella valikoitui laitosten joukosta Helsinki, Tampere ja Turku. 

 

3. Opi, miten ME teemme 

- Yhden päivän mittainen perehdyttämisprosessi on pidetty useita vuosia Länsi-

Uudenmaan poliisilaitoksella. Yhden päivän kestävä tietoa pursuava 

perehdyttäminen on vain asioiden läpikäymistä, jolloin oppiminen jää täysin uuden 

työntekijän taikka harjoittelijan vastuulle. 

- Palautteen perusteella perehdytyksestä ei ole jäänyt mitään mieleen. 

- Perehdyttämistä on silti pidetty tärkeänä 
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4. Opi, mitä HE tekevät 

- Helsinki, Tampere ja Turku kertoivat omasta perehdyttämistoiminnastaan ja 

esittelivät heidän suunnitelmansa. Kahden laitoksen perehdyttäminen vaikutti 

samankaltaiselta, joista Helsinki nousi selkeästi parhaimmaksi kokonaisuudeksi. 

Helsingin perehdyttämisen mallia ei voi kuitenkaan toteuttaa muualla samassa 

laajuudessa kovinkaan helposti. Tampereen ja Turun malli on kaikista helpoin 

toteuttaa, koska vastaavanlainen on ollut kokeilussa Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksella. 

 

5. Aseta tavoitteet 

- Perehdyttämistä ei ole järjestetty uusille työntekijöille, vaan perehdyttäminen on vain 

koskenut harjoitteluun tulevia Poliisiammattikorkeakoulu opiskelijoita. 

- Uusien työntekijöiden mukaan ottaminen perehdyttämispäiviin. 

- Laajempi ja kattavampi perehdyttäminen. Yritetään opettaa alkuvaiheen oleelliseksi 

koetut asiat tarpeeksi hyvin eli pyritään pääsemään eroon asioiden läpikäymisestä. 

- Suunnitelmallisella perehdyttämisellä vähennetään harjoitteluohjaajien työtaakkaa 

sekä varmistetaan, että kaikilla uusilla työntekijöillä sekä harjoittelijoilla on 

samanlaiset lähtökohdat. 

- Perehdyttämisen merkityksen lisääminen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. 

 

6. Sovella ja ota käyttöön 

- Uuden perehdyttämisprosessin suunnitelman tarpeellisuus on pystyttävä 

perustelemaan sektorinjohdolle, joka päättää resurssien käytöstä ja uusien prosessien 

käyttöönotosta. Harjoittelusta vastaava komisario on hyväksynyt 

kehittämistoiminnan ja hän on ilmaissut halunsa kehittää perehdyttämisprosessia. 

Prosessin vakiinnuttaminen ja suunnitelman käyttöönotto tapahtuu sektorinjohdon 

hyväksynnän jälkeen.  

- Opinnäytetyön yksi tarkoituksista on myös kerätä perehdyttämisen kehittämisen 

tärkeyttä osoittavaa teoriaa, jolla on tarkoitus osoittaa, miksi perehdyttämiseen on 

syytä panostaa entistä enemmän. 

 

7. Vakiinnuta ja kehitä edelleen 

- Sektorinjohdon hyväksynnän jälkeen alkaa toiminnan vakiinnuttaminen. Tämän 

jälkeen perehdyttämisprosessia lähdetään kehittäminen siten, että jokaisen 

organisaation yksikköön laaditaan oma erillinen perehdyttämisen suunnitelma. 
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6.5 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on kehitetty 

Yhdysvalloissa, joka on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä. Analyysia 

käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, 

arvioinnissa ja kehittämisessä. Se on hyödyllinen ja yksinkertainen työkalu yrityksen 

toiminnan, hankkeiden ja projektien suunnittelussa. SWOT-analyysin kohteena voi olla 

jonkin yrityksen toiminta koko laajuudessaan, jonkin tuotteen tai palvelun asema ja 

kilpailukyky tai esimerkiksi kilpailijan toiminta ja kilpailukyky. SWOT on useiden 

kotimaisten ja ulkomaalaisten tutkimusten mukaan liikkeenjohdon käytetyin yksittäinen 

strategiantyökalu. (Vuorinen 2014, 88-89). 

 

Hyvä SWOT-analyysi vaatii tuekseen toimintaympäristön ja resurssien tuntemisen, muuten 

analyysia ei voida tehdä oikein. Analyysin kautta pitäisi nousta pari keskeisintä teemaa, 

joihin organisaation johdon tulisi keskittyä (Vuorinen 2014, 88). 

 

SWOT-analyysin tarkoitus on tuottaa analyysiä ja analyysin jälkeen valintoja ja 

toimintasuunnitelmia. SWOT-analyysin löydöksiä voi käyttää hyväksi seuraavilla tavoilla: 

• Sisäiset vahvuudet: Miten käyttää hyväksi ja vahvistaa? 

• Sisäiset heikkoudet: Miten poistaa, lieventää tai välttää? 

• Ulkoiset mahdollisuudet: Miten varmistaa hyödyntäminen? 

• Ulkoiset uhat: Miten poistaa, lieventää tai kääntää mahdollisuudeksi? 

 

 

Kuvio 10. SWOT-analyysi -malli 

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Strategia
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SWOT-analyysi on kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä. Kaavion vasempaan 

puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion 

alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. Tämän jälkeen 

SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää 

hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia 

hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä 

millekin asialle pitää tehdä. SWOT-mallia on tarkoitus käyttää ideointiin ja jatkokehittelyyn. 

Asioiden listaaminen SWOT-analyysiin on aina subjektiivinen valinta, koska tietyt asiat 

saattavat olla samanaikaisesti sekä vahvuuksia että heikkouksia. (Vuorinen 2014, 89). 

 

6.5.1 Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen perehdyttämisprosessin SWOT-analyysi 

 

Opinnäytetyössä laadittiin lähtötilannekartoitus Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen 

perehdyttämisprosessin tilasta. Analyysin taustalla on poliisilaitoksen perehdyttäjät ja 

perehdytyksestä saatu harjoittelijoiden palaute Poliisiammattikorkeakoululta. Lisäksi 

taustalla on opinnäytetyöntekijän henkilökohtainen osaaminen Poliisiammattikorkeakoulun 

strategian opinnoista sekä koululla ryhmätyönä teetetty SWOT-analyysi tehtävä Suomen 

poliisin tulevaisuudesta. Analyysin tekijällä on kuuden vuoden kokemus Espoon 

harjoitteluohjauksesta ja lisäksi opinnäytteentekijä on keskustellut epävirallisesti monen 

harjoittelijan kanssa perehdyttämisprosessin nykytilanteesta. 

 

Monet analyysin avulla löydetyt heikkoudet ja vahvuudet kuvastavat monelta osin koko 

Suomen poliisin tilannetta. Opinnäytetyön analyysin perusteella on selvää, että 

perehdyttämisprosessiin on syytä panostaa ohjeistuksen, suunnitelmallisuuden sekä 

johtamisen avulla. Monet analyysin asiat ovat olleet jollain tavalla esillä 

opinnäytetyöntekijän ammattikorkeakouluopintojen aikana ja siksi ne ovat myös päätyneet 

analyysiin. Mielestäni ryhmä onnistui luomaan hyvän tilannekuvakartoituksen. Analyysiin 

osallistuneet jäsenet ovat työskennelleet pitkään Espoon poliisin palveluksessa. Lisäksi 

ammattikorkeakoulun analyyseissä mukana olleiden ryhmäläisten kokemus on 

monipuolinen ja pitkä. Näkökanta kattaa lähes koko Suomen, koska koulun ryhmänjäsenet 

edustavat eri poliisilaitoksia ympäri Suomen. Jäsenet muodostivat realistisen ja yhtenäisen 

analyysin, jonka pohjalta opinnäytetyöntekijä muodosti Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen 

perehdyttämisprosessia käsittelevän analyysin. 
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Kuvio 11. SWOT-analyysi Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen perehdytysprosessista. 

 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

7.1 Ilmiö 

 

Perehdyttämisprosessin kehittämisen tarpeellisuus havaittiin 2017 tehdyssä 

Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, jossa hyödynnettiin harjoittelijoiden antamia 

palautteita harjoitteluohjauksen kehittämisestä Espoon kenttätoiminnassa. Opinnäytetyön 

toiminnallista vaihetta on alettu toteuttamaan vuodesta 2017, jolloin ongelma/ilmiö 

havaittiin. Perehdyttämisprosessin kehittäminen oli selvä jatkumo opinnäytetyöntekijän 

aikaisempaan opinnäytetyöhön. Kehittämistutkimuksessa, kuten muissakin tutkimuksissa, 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

S 

I 

S 

Ä 

I 

S 

E 

T 

▪ Ammattitaito yleisesti 

▪ Ryhmä/ me –henki 

▪ Selkeät johtamisjärjestelmät 

(KJ,YJ,TJ) 

▪ Korkea ammattietiikka 

▪ Sitoutuminen 

▪ Halu oppia 

▪ Halu ottaa vastuusta 

▪ Valmentava johtaminen 

▪ Oppimisen merkityksen 

lisääntyminen 

▪ Kutsumusammatti 

▪ Sitoutuminen 

▪ Helpottaa ja nopeutta uuden 

työntekijän sopeutumista 

▪ Jäykkä organisaatio 

▪ Kirjavat käytännöt ja linjaukset 

▪ Puutteet osaamisen tunnistamisessa 

ja hyödyntämisessä/johtamisessa 

▪ Koulutuksen puutteet/vähäisyys 

▪ Verkkokoulutus/läpi käyminen 

▪ Ohjeiden puute 

▪ Viestintä 

▪ Tuen puute 

▪ Jatkuva kiire 

▪ Suunnittelematon perehdyttäminen 

▪ Liian tiivis perehdyttäminen 

▪ Harva työyhteisöstä osallistuu 

perehdyttämiseen 

▪ Henkilöstön kehittämisen 

suunnitelmallisuuden puuta 

MAHDOLLISUUDET UHKAT 

U 

L 

K 

O 

I 

S 

E 

T 

▪ Luottamus 

▪ Ohjeistus 

▪ Perehdyttämisen kehitys 

muualla 

▪ Pätevät harjoittelijat 

▪ Koulutus 

▪ Esimies koulutus 

▪ Yhteistyö 

▪ Työturvallisuuslaki, ym. 

▪ Kansainvälisyys 

▪ Jatkuvuus 

▪ Liiallinen kuormitus 

▪ Vähenevät resurssit 

▪ Kilpailu työntekijöistä 

▪ Muuttuva toimintaympäristö 

▪ Eriarvoisuuden lisääntyminen 

▪ Riittävästi päteviä hakijoita kouluun 

▪ Rahoitus 

▪ Poliisin arvostuksen vähentyminen 

▪Kansainvälisyys 
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on usein kyse olemassa olevan ratkaisun viemisestä tai soveltamisesta toimintaympäristöön 

(Kananen 2012, 13). Kehittämisen tarvetta voidaan selvittää erilaisten palautteiden avulla, 

joita tehdään harjoittelussa oleville opiskelijoille harjoittelun loppuvaiheessa 

Poliisiammattikorkeakoulun harjoittelutiimin toimesta (Sarala 2001, 57). Ensin on 

selkiytettävä yhteistä näkemystä siitä, missä aiotaan toimintaa kehittää, koska jos ei tunne 

suuntaa, niin ei voi suunnitella reittiäkään (Viitala 2005, 15). 

 

Aikaisemman tutkimuksen tulokset on kerätty ammatillista osaamista edistävän harjoittelun 

päätyttyä opiskelijoille tehdystä harjoittelun arvioinnista. Sanalliset tulokset ovat kooste 

perehdyttämiseen liittyvästä harjoittelujaksokohtaisista avovastauksista: 

 

- ”perehdyttäminen tapahtui yhdessä päivässä” 

- ”alkuvaiheen perehdytyspäivän aikana tuli niin paljon tietoa, että osa siitä unohtui   

saman tien” (Partti 2017, 13-14).  

 

Kehittämistyön tarpeellisuus oli helppo perustella Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle, 

koska sen hetkinen harjoittelusta vastaava komisario oli myös perehdyttämisen kehittämisen 

kannalla. Perehdyttämistä on jo etupainotteisesti kehitetty harjoitteluvastaavan toimesta, 

koska perehdyttämisen kehittämiselle on ollut nopea tarve. Kehittämisen tarve on noussut 

esille käydyissä keskusteluissa vastaavan komisarion kanssa sekä harjoittelijoilta saatujen 

palautteiden vuoksi. Viimeisen vuoden aikana perehdyttämisprosessi on järjestetty pari 

kertaa pari päivää kestävänä prosessina ja välillä taas yksi päiväisenä. Toisin sanoen 

toimintamalli ei ole vakiintunut, eikä se ole edelleenkään kokonaan suunniteltua, eikä se ole 

johdonmukaista. 

 

7.2 Lähtötilannekartoitus 

 

Kehittämistyö aloitettiin perehtymällä tutkittavaan ilmiöön eli perehdyttämisprosessiin 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Tutkimustyö alkaa perehtymisellä tutkittavaan ilmiöön 

ja siihen, mitä ilmiöstä on aikaisemmin kirjoitettu (Kananen 2012). Aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta etsittiin asiasanahauilla perehdyttäminen, johtaminen työyhteisö, 

työturvallisuuslaki ja kehittäminen. 
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Tämän opinnäytetyön kannalta oleellinen tutkimus on tehty aikaisemmassa 

opinnäytetyössäni, josta esiin nousseiden asioiden vuoksi päädyin kehittämään 

perehdyttämistä työpaikallani. Toiminnallisessa vaiheessa tutustuin muiden laitosten 

perehdytyspäiviin ja jalostin ideoita kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Tutustuin myös 

muiden alojen kehittämistöihin ja varsinkin sairaanhoitoalan 

työnohjaamisen/perehdyttämisen kehittämiseen, jossa on paljon toimintaa kehitetty 

opinnäytetöiden avulla. Helsingin poliisissa perehdyttämistä on kehitetty tutkintayksiköissä 

opinnäytetyöllä, mutta muissa poliisilaitoksissa perehdyttämistoimintaa ei ole kehitetty 

opinnäytetöillä. 

 

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa käytiin useita keskusteluita poliisilaitoksen 

harjoittelusta vastaavan komisarion kanssa, sekä perehdytyspäiviä järjestäneen konstaapelin 

kanssa. Perehdytyspäiviltä on kerätty harjoittelijoilta palautteita perehdyttäjän toimesta. 

Näin ollen perehdyttäjillä on tietoa perehdyttämisen tilasta sekä muutoksen tarpeen 

suuntauksista. Kehittämistä on suunnattu havaittuihin ongelmakohtiin, ja myös 

benchmarking menetelmän avulla otettu mallia muiden poliisilaitosten 

perehdyttämisprosesseista. Saaduista palautteista kävi ilmi, että perehtymisvaihe on uudelle 

työntekijälle melko usein työläs ja energiaa vievä vaihe. Uutta opittavaa on paljon, ja aivot 

sekä muisti joutuvat pinnistelemään. Kupias (2019) on kuvannut kirjassaan olotilaa 

”ylivuototilaksi”, kun aivoihin tulee liian paljon tietoa yhdellä kertaa. Toisin sanoen, mitään 

ei ”mahdu sisään” ja uusi tieto valuu yli laidan. Tämä vaatii uudelta työntekijältä ja 

perehdyttäjältä tarkkaavaisuutta, tauottamista ja realistisuutta oppimistavoitteita asetettaessa 

(Kupias ym. 2019, 119). 

 

7.3 Taustakartoitus ja sopivien kohteiden kartoittaminen 

 

Kävin keskustelemassa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelusta vastaavan 

tiiminjäsenen kanssa. Häneltä tiedustelin, onko koulu ohjeistanut poliisilaitosta 

perehdyttämisestä. Tähän saatiin vastaus eli koulu on jättänyt perehdyttämisen toteuttamisen 

laitosten ratkaistaviksi ja toteutettaviksi. Koulu ei ole asettanut minkäänlaisia vaatimuksia 

opiskelijoiden/harjoittelijoiden ensimmäisten työpäivien läpivientiin. Melko suurella 

todennäköisyydellä joissain laitoksissa ei järjestetä harjoittelijoille varsinaista 

perehdyttämistä lainkaan ohjeistuksen puuttumisen vuoksi. Kuitenkin esimerkiksi 

Helsingissä kenttätoiminnan perehdyttäminen kestää kolme viikkoa ja tutkinnan 
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perehdyttäminen 9 viikkoa. Helsingin perehdyttämisprosessi on järjestetty täysin eri lailla 

kuin muissa poliisilaitoksissa, koska Helsingin resurssit ovat täysin erilaiset ja harjoittelija 

määrät ovat paljon suuremmat kuin muissa laitoksissa. 

 

7.4 Benchmarking Helsinki, Tampere ja Turku 

  

Tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan Tampereella = Sisä-Suomen poliisilaitosta ja Turulla = 

Lounais-Suomen poliisilaitosta. 

 

Opinnäytetyöntekijä on ollut yhteydessä muiden poliisilaitosten harjoitteluvastaaviin, joiden 

kautta on saatu tietoa muiden vastaavista perehdyttämisprosesseista. Tutustuin myös eri 

poliisilaitosten perehdyttämisprosesseihin heidän sähköisiä materiaaleja hyödyntäen. Oman 

kokemuksen ja perehdyttäjien kanssa käytyjen keskustelujen kautta saadun tiedon, sekä 

muilta laitoksilta saadun tiedon yhdistäminen ja muokkaaminen Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksen käyttöön sopivaksi, on jäänyt tämän opinnäytetyöntekijän tehtäväksi.  

 

Helsingin, Tampereen ja Turun perehdytyksestä vastaaville lähetettiin sähköpostiviesti, 

jossa esiteltiin kyselyn tarkoitus ja kerrottiin mihin tarkoitukseen saadut tiedot käytetään. 

Kyselyllä ei ollut tarkoitus saada yksityiskohtaista tietoa, vaan saada tietää, montako päivää 

käytetään perehdyttämisprosessiin ja mitä perehdytyspäivät pitävät sisällään. Avoimessa 

haastattelussa haastateltavalle annetaan vain aihe, josta hän kertoo ja tutkija tekee kertoman 

pohjalta tarkennuksia eli pyytää lisätietoa (Kananen 2015, 82). 

 

Helsinki, Tampere ja Turku lähettivät perehdytyspäivien ohjelmat ja jokaiselta laitokselta 

kerrottiin avoimesti, miten heidän perehdyttäminen on järjestetty. Helsingin, Tampereen ja 

Turun perehdytysohjelmia en julkaise tässä opinnäytetyössä, koska katson niiden olevan 

luottamuksellista tietoa. Ohjelmat eivät sisällä mitään ammatillisia salaisuuksia, mutta koska 

tämä työ on julkinen, niin katson parhaimmaksi rajoittaa koulutuksellisten asioiden 

julkaisemista. Ohjelmat ja tiedot on tallennettu tekijän työpaikan opinnäytetyökansioon. 

Avaan Benchmarking-menetelmän myöhemmässä vaiheessa opinnäytetyötä, ja sen avulla 

saan avattua kehittämisprosessia paremmin. 

 

Mahdollisimman avoimeksi tarkoitetussa kyselyssä esitettiin seuraavat kysymykset: 
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1. Kysymys: Miten perehdyttäminen on järjestetty Teidän poliisilaitoksessa? 

2. Kysymys: Onko perehdyttämistä järjestetty muillekin kuin AMK-harjoittelijoille? 

 

Jokainen laitos vastasi kyselyyn ja jokaisesta osoitettiin yhteistyöhalua, koska jokainen 

vastaaja halusi myös antaa lisäselvitystä tarvittaessa. Vastaukset olivat sen verran 

laadukkaita, jotta lisäkysymyksille ei ollut tarvetta. Ainoastaan Helsingin tutkinnan 

perehdyttämisprosessi oli sen verran haastava ja erilainen kokonaisuus, että päädyin 

lähtemään paikanpäälle tutustumaan. Tapasin koulutusryhmän tutkinnanjohtajan Pasilan 

poliisitalolla, joka kertoi heidän perehdyttämisprosessista suullisesti ja lisäksi hän oli 

lähettänyt etukäteen tutustuttavaksi heidän opintojakson toteutuksen suunnitelman. 

Helsingin tutkinnan perehdyttämismallista voisi jokainen poliisilaitos ottaa mallia, mutta 

valitettavasti resurssit eivät tule riittämään noin kattavaan perehdyttämiseen muualla. 

Helsingin harjoittelija määrät ovat täysin eri luokkaa verrattuja muihin poliisilaitoksiin, 

jonka takia Helsingin nykyinen perehdyttämismalli sopii heille todella hyvin. 

 

7.4.1 Helsinki 

 

Helsingin poliisilaitos on perustettu vuonna 1826. Poliisilaitoksessa työskentelee noin 1600 

henkilöä, joista poliiseja on noin 1300. Vuoteen 2013 asti poliisilaitoksen alue oli 

väkiluvultaan myös Suomen suurin, nykyisin suurin laitos alueensa väkiluvultaan on Sisä-

Suomen poliisilaitos. 

Helsingin poliisilaitoksella on runsaasti valtakunnallisia ja alueellisia poliisin erityistehtäviä. 

Helsingissä poliisi näkyy normaalin partioinnin lisäksi muun muassa koira-, ratsu-, 

moottoripyörä- ja venepoliisina. Myös poliisin valtakunnallinen valmiusyksikkö on 

sijoitettu Helsinkiin (Wikipedia). 

 

Perehdytysprosessi: 

 

Helsingissä harjoittelijat aloittavat työskentelyn perehdytysjaksolla, joka on 

pääsääntöisesti kolmen viikon mittainen. Perehdytysjakson aikana harjoittelijat 

tutustuvat poliisilaitoksen käytännön asioihin ja tutustutetaan tärkeisiin henkilöihin. 

Talo tehdään tutuksi perehdytyksen aikana. Lisäksi perehdytyksen aikana annetaan 

kaksi voimankäyttökoulutusta sekä kaksi ajokoulutusta. Perehdytykseen kuuluu eri 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4-Suomen_poliisilaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4-Suomen_poliisilaitos
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lupa-asioiden opettelua, ja tutustumista eri yksiköiden toimintaan. Prosessin aikana 

suoritetaan erilaisia teemavalvontoja eli perehdytys sisältää myös käytännön tekemistä. 

Kolmen viikon jälkeen harjoittelijat jaetaan eri yksiköihin jatkamaan harjoittelua. 

Perehdytyksen tarkoitus on helpottaa varsinaisten harjoitteluohjaajien työtä käymällä 

erilaisia käytännön asioita taloon tultaessa. Kokonaisuutta ajatellen perehdytysjaksosta 

on pyritty muodostamaan mahdollisimman monipuolinen paketti harjoittelijoille.  

Helsingin perehdytyksestä saatu palaute on ollut pelkästään hyvää. 

 

7.4.2 Tampere (Sisä-Suomen poliisilaitos) 

 

Sisä-Suomen poliisilaitos sijaitsee Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa 45 kunnan alueella. 

Poliisilaitoksen pääpoliisiasema, hallinnollinen ja johdollinen keskus, sijaitsee Tampereella 

(www.poliisi.fi).  

 

Perehdytysprosessi: 

  

Tampereella perehdyttämisprosessi on kahden päivän mittainen, mutta se oli 

aikaisemmin kolmen päivän mittainen. Saadun palautteen perusteella 

perehdyttämisprosessia lyhennettiin päivällä. Perehdytysvastaan mielestä prosessi on 

tällä hetkellä hyvin tiivis. Tampereen toinen päivä on myös tarkoitettu uusille 

työntekijöille. 

Ensimmäinen päivä järjestetään kahdella eri poliisiasemalla. Tutustutaan 

poliisiasemaan ja luovutetaan kulkuluvat yms. Tutustutaan yksiköihin ja saadaan 

koulutusta järjestelmiin. 

Toinen päivä vietetään Sisä-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiasemalle eli 

Tampereella, jolloin tutustutaan organisaatioon, yksiköihin ja henkilöstöön. Lisäksi 

käydään läpi eri järjestelmiä ja hankitaan käyttäjäkoulutus tarkkuusalkometriin. 

 

7.4.3 Turku (Lounais-Suomen poliisilaitos) 

 

Lounais-Suomen poliisilaitos on Suomen toiseksi suurin poliisilaitos, poliisien määrän 

osalta Helsingin poliisilaitoksen ja alueensa väkiluvun osalta Sisä-Suomen 

poliisilaitoksen jälkeen. Poliisilaitoksen alueella on 45 kuntaa, joissa asuu yli 694 000 

http://www.poliisi.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_poliisilaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4-Suomen_poliisilaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4-Suomen_poliisilaitos
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asukasta. Poliisilaitoksella työskentelee 1 000 henkilöä, joista poliiseja on noin 790 

(Wikipedia). 

  

Perehdytysprosessi: 

  

Turussa on myös Tampereen kaltainen perehdyttämisprosessi eli perehdyttäminen 

viedään läpi kahdessa päivässä. Ensimmäinen päivä järjestetään kahdella eri 

poliisiasemalla, joissa luovutetaan voimankäyttövälineet ja poliisiasemakohtaiset 

kulkuluvat yms. Ensimmäinen päivä sisältää järjestelmien käyttöönottamista sekä 

tutustumista omaan työpaikkaan. Toinen päivä järjestetään laitoksen 

pääpoliisiasemalla Turussa, jossa tutustutaan laitoksen johtohenkilöstöön. Päivän aika 

tutustutaan työn tekemiseen liittyviin käytöntöihin, työvuorot, henkilöstöasiat, 

tietoturva-asiat, sekä tutustutaan poliisilaitoksen eri yksiköihin. Päivän aikana 

hankitaan myös tarkkuusalkometriin käyttäjäoikeudet. 

 

7.4.4 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on väkiluvultaan Suomen neljänneksi suurin poliisilaitos 

Helsingin, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen poliisilaitosten jälkeen. Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitos toimii Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Vihdin, Karkkilan, Lohjan, 

Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueella. Alueella asuu noin 430 000 asukasta, joista 

ruotsinkielisiä on noin 59 500. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksessa työskentelee noin 560 

henkilöä, joista poliiseja on noin 420 (Wikipedia). 

 

Perehdytysprosessi: 

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella ei ole tällä hetkellä vakiintunutta perehdyttämisen 

prosessia, koska perehdyttämisestä vastaava komisario on vaihtunut viimeisten 

vuosien aikana. Alkuperäinen ja niin sanottu virallinen perehdyttämisprosessi käydään 

läpi yhdessä päivässä harjoittelijoiden omilla poliisiasemilla Espoossa, Lohjalla ja 

Raaseporissa. Epävirallinen perehdyttämisprosessi on järjestetty pari kertaa ja se on 

järjestetty Espoon pääpoliisiasemalla. Yhden päivän aikana on tehty melkein samat 

asiat, kuin Tampereella ja Turussa on tehty kahdessa päivässä. Eri järjestelmiä ei ole 

yhden päivän koulutuksessa käyty läpi. Epävirallisessa perehdytysprosessissa on 
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otettu enemmän käytäntöä mukaan, mutta silti eri järjestelmien käyttöä ja viestintään 

liittyviä asioita ei ole ehditty kouluttaa. 

 

Yhden päivän perehdytysprosessissa harjoittelijat tutustuivat ainoastaan omaan 

poliisiasemaan, mutta epävirallisessa prosessissa kaikki harjoittelijat ovat aloittaneet 

perehdytyksen poliisilaitoksen pääpoliisiasemalta. 

 

7.5 Perehdyttäminen Euroopassa 

 

Tutustuin kirjallisuuden kautta kansainväliseen poliisitoimintaan. Pääsin myös tutustumaan 

Espanjan poliisiin opintojemme aikana suoritetulla kurssimatkalla, jonka tarkoituksena oli 

tutustua kansainväliseen poliisitoimintaan. 

 

7.5.1 Espanja 

 

Kurssimatkamme tarkoitus oli perehtyä kansainväliseen poliisitoimintaan ja samalla oppia 

kuinka poliisitoiminta on järjestetty Espanjassa. Espanjassa toimii useampi poliisi, joista 

suurimmat toimijat ovat Guardia Civil (Espanjan kansalliskaarti) ja Nacional Policia 

(Kansallinen poliisikunta). Kahden suurimman lisäksi Espanjan poliisissa on neljä muutakin 

poliisia. Saimme luennot Cuardia Civilin ja Nacional Polician edustajilta. He kertoivat, 

miten heidän edustamansa poliisi toimii, ja mitkä ovat heidän tehtävänsä. Guardia Civil on 

sotilaallisesti järjestetty ja he hoitavat pääasiassa poliisitehtäviä. Käytännössä Guardia Civil 

on yhdistetty poliisi, tulli ja rajavartiolaitos, jos verrataan heidän toimintaa Suomeen. 

Nacional Policia vastaa pääasiassa kaupunkialueiden poliisitoiminnasta. Guardia Civilin 

edustaja kertoi, että Espanjan poliisien toimintaa ja vastuualueita on vaikea selittää lyhyesti. 

Sellainen kuva jäi myös kirjoittajalle luentojen jälkeen, koska poliisien toiminta on 

päällekkäistä ja vastuualueet ovat häilyvät. Päällekkäisyyksistä huolimatta kaikille eri 

poliiseille riittää tarpeeksi tekemistä. Espanjassa on myös useampi poliisikoulu, jotka 

kouluttavat poliiseja vain omalle toimialueelle. 

 

Luennolla opitun perusteella en lähde tutustumaan sen enempää Espanjan poliisin 

toimintaan taikka heidän perehdyttämisprosesseihin, koska käytännöt ovat kirjavat eri 

Espanjan poliisissakin. Kokonaisuudessaan toimintamallit ja toimenkuvat ovat täysin 

erilaisia kuin Suomessa.  
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7.5.2 Englanti 

 

Tutustuin kokeneen englantilaisen poliisin kirjoittamaan kirjaan, joka on kirjoitettu hänen 

kokemuksiensa pohjalta. Kirjoittaja on toiminut 30 vuotta poliisina kaikkialla Englannissa.  

 

Kirjoittaja kertoo, että ensimmäisenä työpäivänä Englannin poliisissa uutta työntekijää 

vastassa on ohjaaja/mentori, joka kertoo mihin mukana tuodut varusteet voidaan viedä ja 

missä voidaan laittaa työvaatteet päälle. Kun uusi työntekijä on saanut työvaatteet päälleen, 

hän tapaa poliisilaitoksen esimiehen (senior officer), joka on vastuussa, sillä osa-alueella 

mihinkä uusi työntekijä on menossa töihin.  

Uudet työntekijät toivotetaan tervetulleiksi ja samalla heille kerrotaan mitä heiltä odotetaan 

poliiseina. Tämän jälkeen uudet työntekijät esittelevät itsensä ja kertovat mitä he odottavat 

uudelta työpaikalta sekä kysytään, onko heillä uratavoitteita. Esimies kertoo samassa 

tilaisuudessa faktoja alueen suurimmista rikollisuuden ongelmista. Senior officer ilmoittaa 

yleensä, että hänen puoleensa voi kääntyä, jos ilmenee ongelmia. Kirjan kirjoittaja on sitä 

mieltä, että kukaan ei käänny ”päällystön” puoleen ongelmiansa ratkomaan, koska 

esimiesten ovet eivät ole oikeasti avoinna eikä päällystöltä saa myötätuntoa tai apua. 

Ongelmat hoidetaan Englannin poliisissa yleensä alemmissa portaissa eli alipäällystöä 

kutsutaan poliisin selkärangaksi, koska suurin osa asioista hoidetaan alipäällystön toimesta. 

 

Englannissa tuodaan omat työvaatteet mukana ensimmäiseen työvuoroon ja 

henkilökohtaiset työvaatteet säilytetään omissa lokeroissa. Englannissa uudet työntekijät 

tuovat omat voimankäyttövälineensä laitokselle, kuten ennen tehtiin myös Suomen 

poliisissa. Englannissa poliisit eivät kulje työmatkojaan työvaatteissa, vaan he säilyttävät 

työvaatteet työpaikallaan, kuten Suomessakin. Työvaatteiden puhtaana pitoon ja siisteyteen 

kiinnitetään paljon huomiota, koska puhtaat vaatteet saavat poliisin näyttämään 

ammattilaiselta. 

 

Varustelokeroiden täytön ja vaatteiden vaihdon jälkeen kokeneemmat poliisit pääsevät 

tutustumaan uusiin poliiseihin. Ohjaajat kertovat esittelykeskustelussa mitä uusilta 

poliiseilta odotetaan, jonka jälkeen viimeistellään tarpeelliset työhön liittyvät paperityöt. 

Tutustumiskeskustelun jälkeen lähdetään jalkautumaan tulevaan toimintaympäristöön. 

Uudet työntekijät aloittavat tutustumisen ympäristönsä kävelemällä kaduilla ja samalla 

tutustuen uuteen ympäristöön sekä tutustumaan ihmisten reaktioihin kohdatessa poliisin.  
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Poliisiasemilla töissä ollessaan uudet poliisit pääsevät soveltamaan peruskoulutuksessa 

saatuja oppeja työelämään. Kaksi ensimmäistä vuotta poliisina ollessa on jatkuvaa 

osaamisen arviointia. Tutor-ohjaajat arvioivat mitenkä uudet työntekijät suoriutuvat poliisin 

tehtävissä. Koeaika kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen vahvistetaan palvelus arvonimike ja 

työtehtävä. Koeaika alkaa juoksemaan heti siitä, kun uusi työntekijä on aloittanut opintonsa 

poliisikoulussa. Peruskoulutuksessa opitaan teoria, jota opetellaan soveltamaan käytännössä. 

Kirjoittaja toteaa kirjassaan, että ainut asia mitä koulutuksessa ei voida oppia, on se mitenkä 

ihmiset reagoivat/käyttäytyvät poliisia kohtaan. 

 

Kirjan perusteella Englannissa poliisin perehdyttämisessä ja ohjauksessa on 

samankaltaisuuksia kuin Suomessa. Poliisikoulu opettaa teorian ja poliisiasemat opettavat 

soveltamaan teorian käytäntöön. Muutamia selkeitä kulttuuri eroja oli havaittavissa, joista 

mielestäni suurin ero Suomen ja Englannin välillä on se, että Englannissa päällystöön ei 

luoteta ja heidän puoleensa ei voi kääntyä ongelmatilanteissa tai päällystö ei ole oikeasti 

kiinnostunut henkilöstön ongelmista. (Wettone 2017, 109-121). 

 

8 LOPPUTARKASTELU 

 

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi perehdyttämisen kehittämisen työpaikallani, jotta oppisin 

enemmän kehittämisprosessin kokonaisuudesta sekä vahvistaisin ammattitaitoani 

perehdyttämisen pelikentällä. Halusin, että työnantajani ymmärtää tulevaisuudessa 

paremmin perehdyttämisen merkityksen, koska perehdyttäminen on tärkeä työväline uuden 

työntekijän viihtyvyyden lisäämisessä sekä oleellinen tekijä työntekijän sitouttamisessa. 

Perehdyttäminen on myös yksi johtamisen osa-alueista, joka monesti jää vähemmälle 

huomiolle. Tavoitteena on myös, että työni avulla ymmärretään se, kun uusi työntekijän tulee 

ensimmäistä kertaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle töihin, niin hänelle tulee sellainen 

tunne, että hänet halutaan tänne töihin ja hänestä pidetään hyvää huolta sekä hänestä ollaan 

kiinnostuneita. Opinnäytetyön teoria tukee vahvasti edellä mainittua tavoitetta.  

 

Olen käynyt keskusteluja perehdyttämisestä poliisilaitoksella eri henkilöiden kanssa, ja 

asiani on saanut hyvän vastaanoton. Aihettani on pidetty hyödyllisenä ja 

käytännönläheisenä. Muutenkin työpaikallani on herätty kehittämisen tarpeellisuuden 

merkitykseen. Parannuksia on selkeästi tapahtumassa, koska jo parissa tutkintayksikössä on 
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aloitettu perehdyttämisen kehittäminen, joista toisessa on jo selkeä toimintamalli. Nämä 

seikat vahvistavat sitä, että työlleni on tilausta. Muiden yksiköiden tekemät perehdytyksen 

kehittämiset ovat jatkumoa omalle työlleni. Kun suunnittelemani perehdyttämisprosessi 

saadaan vietyä päätökseen, niin sitä alkaa välittömästi muiden yksiköiden oma 

perehdyttäminen eli toisin sanoen perehdyttäminen on jatkossa alusta loppuun saakka 

suunniteltua sekä johdettua. Näin varmistetaan uuden työntekijän kokonaisvaltainen 

oppiminen monella eri saralla ja taataan riittävät valmiudet aloittaa itsenäinen työskentely. 

 

Perehdyttämisen tarve on laajentunut ajan myötä. Enää ei riitä, että harjoittelija taikka uusi 

työntekijä perehdytetään pelkästään työtehtäväänsä. Nykyään halutaan, että työntekijä tietää 

organisaation strategian, vision ja tutustuu työyhteisöön sekä oppii sisäistämään 

toimintamallit. Jokaisella organisaatiolla ja yksiköllä on hyvä olla omat 

perehdyttämistoimintamallit, koska niin prosessista tulee kattava ja todennäköisesti eri 

asteisissa perehdytyksissä tulee huomioitua täysin erilaisia asioita. 

 

Esimiesten tulee ymmärtää perehdytyksen merkitys, koska laki asettaa vastuun 

perehdyttämisestä esimiehelle ja työnantajalle. Onnistunut perehdytys lisää työhyvinvointia 

ja sitoutumista organisaatioon. Esimiehen näkökulmasta katsottuna perehdyttäminen tulee 

mieltää mahdollisuutena kehittää yksikön/organisaation toimintaa. Uudet työntekijät 

opetetaan työskentelemään siten, kuinka esimiehet haluisivat ja pikkuhiljaa siitä muodostuu 

uusien työntekijöiden kautta myös koko työyhteisön toimintamalli. Tämän takia 

perehdytyksessä tulee myös näkyä esimiehen näkemys siitä, mitä ja miten perehdytään. 

 

Työni tutkimusongelmaan löysin ratkaisun tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutustuin muiden 

laitosten toimintamalleihin ja keräsin niistä parhaimmat ja soveltuvimmat asiat Länsi-

Uudenmaan poliisilaitoksen perehdyttämisprosessiin. Perehdyttäminen oli aikaisemmin 

koettu liian raskaaksi ja pari kertaa käytössä ollutta prosessia ei oltu suunniteltu riittävästi. 

Opinnäytetyöni teorialla ja produktin suunnitelmalla on tarkoitus aikaansaada pysyvä 

muutos. Aineistoilla kerätty tieto vahvistaa muutoksen tarpeen ja tieto vastaa 

tutkimusongelmiin. Aineisto tukeutuu tutkimuskysymyksiin, koska teoriaosuudessa löytyy 

useita perehdyttämisen kehittämisen tukevia faktoja sekä teoriasta löytyy useita perusteita, 

miksi perehdytystä ylipäätään tehdään. 

 

Pääsin tutustumaan ja keskustelemaan useiden perehdyttämisen ammattilaisen kanssa. 

Lisäksi tutustuin muiden yritysten perehdyttämisprosesseihin, jotta osaisin tehdä 
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suunnitelmastani mahdollisimman kattavan. Suunnitelma tuskin tulee pysymään koko ajan 

samanlaisena taikka sitä ei oteta täysin samanlaisena käyttöönkään. Suunnitelmani tarkoitus 

onkin kehittää nykyistä toimintaa eteenpäin, jonka jälkeen sitä tulee päivittää sekä kehittää 

jatkuvasti, jotta suunnitelma pystyy vastaaman muutoksiin. 

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella harjoitteluohjausta on tehnyt pääsääntöisesti 

Poliisiammattikorkeakoululla harjoitteluohjaajakurssin käyneet poliisit, mutta viime aikoina 

ohjausta on tehnyt muutkin kuin kurssit käyneet. Koulutuksen käyneitä ohjaajia ei ole ollut 

riittävästi, koska monet ovat siirtyneet toisiin tehtäviin ja monet ovat väsyneet ohjaamaan 

harjoittelijoita jatkuvasti. Vähäisen ohjaajamäärän vuoksi monet ohjaajat ovat joutuneet 

ohjaamaan useamman harjoittelijan putkeen taikka lyhyen ajan sisään ottamaan uuden. 

Harjoitteluohjaaminen on kaikilla mittareilla mitattuna kuormittavaa työtä, jonka takia 

useampaa harjoittelijaa ei pitäisi joutua ohjaamaan lyhyellä aikavälillä. 

 

Perehdyttämisprosessin kokonaisuuden merkitys on näin ollen kasvanut entisestään, koska 

sillä taataan hyvä lähtötaso kaikille ja harjoittelijaohjaajan ei tarvitsisi välttämättä heti 

aloittaa ihan perusteista ensimmäisenä työpäivänä. Kokematon ohjaaja ei välttämättä osaa 

käydä läpi työturvallisuuteen liittyviä asioita, jonka vuoksi perus- ja turvallisuus -

toimintamallit pitää olla selvillä ennen töiden aloittamista. 

 

8.1 Benchmarking menetelmän yhteenveto 

 

Länsi-Uudenmaan yhden päivän kestäneessä perehdytysprosessi on käytä samoja asioita läpi 

mitä Sisä-Suomen poliisilaitos ja Lounais-Suomen poliisilaitos perehdyttävät kaksi päivää. 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen perehdyttämispäivät on 

jaettu kahdelle päivälle eli päivät eivät ole kestoltaan pitkiä, jotta tietoa ei tule liian paljon 

yhdellä kertaa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen perehdytyksestä vastaava ilmaisi, että kaksi 

päiväinen prosessi on silti hyvin tiivis ja täynnä tietoa, vaikkakin perehdyttämisprosessi 

jakaantuu kahdelle päivälle. Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Lounais-Suomen 

poliisilaitoksen päiviin on sisällytetty tarkkuusalkometrijärjestelmän koulutus, joka on 

annettu myöhäisemmässä vaiheessa harjoittelua Länsi-Uudenmaalla poliisilaitoksella. Sisä-

Suomen poliisilaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen malleissa opetellaan eri 

järjestelmiä, joihin ei ole varattu aikaa Länsi-Uudenmaan yhden päivän kestävässä 
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prosessissa. Lisäksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen 

prosesseissa tutustutaan pääpoliisiasemaan ja sen lisäksi harjoittelupaikan poliisiasemaan.  

 

Helsingin perehdyttämisprosessi on täysin erilainen verrattuna muihin, koska heidän 

prosessi on kestoltaan aivan eri luokkaa muihin laitoksiin verrattuna. Helsingin mallista esiin 

voi nostaa eri valvontateemat ja lupa-asioiden opettelu. Lisäksi Helsingissä harjoittelijat 

joutuvat antamaan ajonäytteet, jotta he saavat ajoluvan Helsingin poliisilaitokselle. 

Ylivoimaisesti laajin perehdyttämisprosessi on Helsingissä, mutta siellä on täysin erilaiset 

henkilöstöresurssit ja toiminnalliset tarpeet, kuin muissa tutkimuksen kohteina olleissa 

laitoksissa. 

 

8.2 Lähdekritiikki ja eettisyys 

 

Perehdyttämisen, ohjauksen yms. opetusmateriaalia ei ole kirjoitettu poliisin hallinnossa. 

Oppimateriaalia on kirjoitettu muille aloille 1980- ja 1990-luvulla useita teoksia, joista 

suurin osa on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon aloille sekä opetusalalle (Paunonen-

Immonen 2001, 5). Oppimateriaalin tarvetta on selvästi poliisinkin alalle. Keskustelin 

poliisin harjoittelusta vastaavan harjoittelutiimin kanssa keväällä 2018, jolloin heillä ei ollut 

minkäänlaista materiaalia perehdyttämispäivään liittyen. Koulu on jättänyt perehdyttämisen 

täysin poliisilaitosten vastuulle. Näin ollen olen tutustunut eri alojen 

perehdyttämiskäytäntöihin, opetusmateriaaleihin sekä kirjallisuuteen. 

 

Teoreettisen viitekehyksen lähdemateriaalia valittaessa pitää huomioida sen laatu ja 

kytkentä omaan tutkimuksen aiheeseen (Hirsijärvi ym. 2010, 113). Materiaalin 

soveltuvuutta oman kehittämistyön/toiminnallisen työn lähdemateriaaliksi voidaan valita 

seuraavilla seikoilla: 

1. kirjoittajan tunnettuus ja arvostettuus  

2. lähteen ikä ja tiedon alkuperä  

3. lähteen uskottavuus  

4. totuudellisuus ja puolueettomuus.  

 

Teoreettisen viitekehyksen lähdemateriaalin laatua tarkastellessa voidaan miettiä myös sitä, 

mikä on lähteenä käytettävän tutkimustiedon ja tutkimuksen motiivi ja kenties 

toimeksiantaja. Joissakin asioissa tutkimuksen toimeksiantajan tarpeet ovat voinet vaikuttaa 

vinouttavasti aineiston tai raportin objektiivisuuteen. (Hirsijärvi ym. 2010, 113-114). 
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Riitta Viitalan kirjoittamaa aineistoa on käytetty opinnäytetyössä paljon. Viitalan 

kirjoituksia on käytetty monien muidenkin kirjoittajien kirjojen lähteinä. Useissa 

perehdyttämiseen ja henkilöstöön liittyvissä kirjallisuuksissa on viittauksia Viitalan eri 

kirjoituksiin. Tämä korostaa sitä, että Viitalan kirjoittama kirjallisuus on todettu 

laadukkaaksi ja hän on edelläkävijä alallaan. 

 

8.3 Työn luotettavuusarviointi 

 

Kehittämistutkimuksen luotettavuusarvostelu on haasteellista, koska kehittämistutkimus ei 

ole oma tutkimusotteensa, vaan tarpeen mukaan laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta 

tutkimuskohteen ongelman ratkaisun tuottamiseksi laadittu sopiva kooste. Koska 

kehittämistutkimus ei ole oma menetelmänsä, luotettavuutta tulee arvioida niiden 

menetelmien avulla, joita käytetään.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos 

kehittämistutkimuksessa käytetään esimerkiksi laadullista tutkimusta, sovelletaan silloin 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteeristöä. Kehittämistutkimuksessa pyritään 

mahdollisimman hyvään lopputulokseen eli muutokseen. Kehittämistyön 

suunnitteluvaiheessa pyritään siihen, että muutosprosessi onnistuisi mahdollisimman hyvin. 

(Kananen 2015, 111-112)  

 

Tutkittavaa aihetta voi tutkia monesta eri näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan 

perehdyttämisenprosessista ei ole aikaisemmin tehty opinnäytetöitä. Helsingin 

poliisilaitokselle on tehty ainakin kaksi opinnäytetyötä perehdyttämisen kehittämisestä 

tutkintayksiköissä. Espoon pääpoliisiaseman kentän harjoitteluohjausta on kehitetty 

toiminnallisella opinnäytetyöllä, jonka tutkimuksen myötä on saatu tämän opinnäytetyön 

ilmiö ratkaistavaksi (Vilkka & Airaksinen 2004, 72). Perehdyttämisestä on tehty useita 

opinnäytetöitä muille aloille, mutta poliisissa kyseinen aihe ei ole vielä loppuun saakka 

tutkittu taikka kehitetty. 

 

Perehdyttämiseen liittyvää teoriaa löytyy riittävästi, mutta suoraan poliisin käyttöön 

tarkoitettua aineistoa ei ole julkaista. Lähdeaineistona on käytetty mahdollisimman uusia 

julkaisuja sekä yleisemmin käytettyjen perehdyttämisen pelikentällä olevien kirjoittajien 

aineistoja, koska ne ovat hyväksi havaittuja muidenkin toimesta. Uskon, että lähteideni 

uskottavuus on korkealla, koska niitä on käytetty paljon muiden töiden lähteinä. Olen 
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käyttänyt paljon toissijaisia lähteitä, koska perehdyttäminen on laajakäsite ja siihen sisältyy 

paljon eri asiakokonaisuuksia. Olen käyttänyt pääasiallisesti kotimaista kirjallisuutta, mutta 

monissa käyttämissäni aineistoissa on käytetty lähteinä ulkomaalaisia aineistoja. Tutustuin 

mahdollisimman moneen lähteeseen, jotta sain riittävän hyvän näkemyksen 

perehdyttämisestä kirjoitetusta aineistosta. Havaitsin, että monissa aineistossa oli käytetty 

Riitta Viitalan kirjoittamia kirjoja. Käytin myös itsekin melko paljon Viitalan kirjoittamia 

kirjoja opinnäytetyöni lähteinä. Perehdyin muille aloille tehtyihin perehdyttämiseen 

liittyviin opinnäytetöihin ja sain sitä kautta paljon käyttökelpoisia kirjallisuuslähteitä ja 

perehdyttämisprosessin suunnitelman kannalta hyviä esimerkkejä muilta toimialoita. 

 

Käyttämäni aineisto käsittelee suurimmaksi osaksi työyhteisön kehittämistä, 

työturvallisuutta, oppimista, työtä, työssä oppimista, johtamista ja perehdyttämistä. 

Tarkoituksena oli käsitellä työtäni mahdollisimman monipuolisesti eli organisaation, 

lainsäädännön, esimiehen, perehdytettävän, työyhteisön ja perehdyttäjän näkökulmasta. 

Pyrin kuvaamaan perehdyttämisprosessia moninaisuutta ja tuomaan esiin niitä seikkoja mitä 

tämän päivän laadulliselta perehdyttämiseltä edellytetään. 

 

Perehdyttämisprosessin suunnitelman laatimiseen käytin benchmarking-menetelmällä 

saatuja tietoja, jotka sain muilta poliisilaitoksilta. Menetelmällä saatuja tietoja voi pitää 

luotettavina, koska saatujen tietojen mukaiset prosessit ovat käytössä vastauksen 

lähettäneissä poliisilaitoksissa. Lisäksi suunnitelmaan on otettu mukaan kirjallisuudessa 

esiin tulleita asioita, jotka tulee huomioida perehdytyksessä. 

 

9 PRODUKTIN KUVAUS 

 

9.1 Produktin perustelut ja vaatimukset 

 

Keskusteluissa harjoittelusta vastaavan komisarion kanssa käytiin läpi, kuinka muutokset 

tulisi perustella. Jotta kehittämisen merkitys ymmärrettäisiin sektorin johdossa, tulee muutos 

perustella hyötyjen kautta. Suunnitelman sisällöstä ei käyty syvällisempää keskustelua, 

koska toteutus ja suunnittelu jätettiin tekijän vastuulle. Sektorin johtaja oli jäämässä 

eläkkeelle ja uusi hälytys- ja valvontatoiminnon sektorin johtaja aloitti toimensa 2019 

syksyn aikana. Tämän vuoksi opinnäytetyön tuotoksen eli produktin käyttöönotto siirtyy 
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myöhemmäksi. Tämän opinnäytetyön toteutusta ja suunnittelua on myös vaikeuttanut se, 

että harjoittelusta vastaava komisario on vaihtunut tämän opinnäytetyön tekemisen aikana 

kahdesti. Opinnäytetyön loppuvaiheen aikoihin uutta harjoitteluvastaavaa ei ole valittu ja 

viran täyttäminen menee loppuvuodelle. Opinnäytetyössä pisimpään mukana ollut 

harjoitteluvastaava antoi kehittämistyölle vapaan toteutustavan. Keskusteluissa esiin noussut 

haaste oli, että miten saadaan järjestettyä uudistettuun perehdyttämisprossiin riittävästi 

resursseja ja miten suunnitelman pituus saadaan hyväksytettyä sektorin johdolla. 

 

9.2 Perehdyttämisprosessi 

 

Perehdyttämisen suunnitelma pitää sisällään uuden työntekijän osaamisen kehittämisen sekä 

käytännön toimet, jotka helpottavat uuden työntekijän alkuun pääsemistä työssään. 

Suunnitelman suunnittelussa on hyödynnetty opinnäytetyön viitekehyksessä esiin nostettuja 

asioita sekä harjoittelijoiden antamia palautteita harjoittelusta. 

 

Tarkoituksenmukainen suunnittelu ottaa huomioon tavoitellun toimintakonseptin, 

nykytilanteen ja käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelman tarkoitus on 

perehdyttämisprosessin systematisointi, yhtenäistäminen sekä laadun parantaminen. 

 

Perehdyttämisen suunnittelussa voidaan erottaa toisistaan perehdyttämisen systemaattinen 

ja yksilöllinen suunnittelu. Systemaattisessa suunnittelussa perehdyttämistä suunnitellaan 

koko organisaation tai työyksiön tasolla ja laaditaan erilaisia perehdyttämissuunnitelmia 

sekä materiaaleja perehdyttämisen tueksi. Isoissa organisaatiossa perehdyttämisen 

suunnitelmat ovat ryhmä- taikka sektorikohtaisia, koska esimerkiksi ryhmien käytännöt 

poikkeavat toisistaan, jonka vuoksi suunnitelmien tulee olla ryhmäkohtaisia. Keskitetysti 

laadituista materiaaleista ja perehdyttämissuunnitelmasta on monesti apua 

perehdyttämistyötä tekeville. Niitä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai niistä voidaan tehdä 

ryhmälle sopivaa perehdytysmateriaalia ja suunnittelupohjia. (Kupias ym. 2009, 86-88). 

 

Perehdyttämisen suunnitelmassa osaaminen jaotellaan seuraavasti: tehtäväkohtainen 

osaaminen, ryhmä- tai työyhteisöosaaminen, organisaatio-osaaminen, toimialakohtainen 

osaaminen, työsuhdeosaaminen ja yleisosaaminen. Edellä mainittujen osaamisten kautta 

hahmotetaan perehdyttämisalueita. Eri osaamisalueiden rajat eivät ole selkeät vaan ne 
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menevät päällekkäin. Sama osaaminen voidaan mahdollisesti nähdä joko tehtäväkohtaisena 

tai yleisosaamisena, riippuen siitä miten asiaa painotetaan (Kupias ym. 2009, 89). 

 

Perehdyttämisprosessi on jaettu kolmelle päivälle, joista ensimmäinen päivä on tarkoitettu 

harjoittelijoille ja uusille työntekijöille. Ensimmäisen päivän aikana on tarkoitus tutustua 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokseen ja sen organisaatioon sekä poliisilaitoksen 

johtohenkilöstöön. Tutustutaan eri yksiköiden toimintaan, jotta opitaan tietämään miten eri 

yksiköt toimivat, mikä on heidän työnkuvansa sekä tutustutaan työyhteisöön. Ensimmäinen 

päivä on niin sanotusti tutustumispäivä. Toinen päivä on pääsääntöisesti tarkoitettu 

harjoittelijoille, koska aiheena on voimankäyttökoulutus ja toimintatapojen 

yhtenäistäminen. Myös kolmas päivä on tarkoitettu harjoittelijoille, koska tarkoitus on 

suorittaa harjoittelijan lähtötilannetarkastus ajoneuvon käsittelyssä sekä samalla tutustua 

poliisiaseman liikenteellisesti haastaviin paikkoihin. Kolmannen päivän aamupäivä 

tutustutaan toimintaympäristöön ja samalla harjoittelijat antavat ajonäytteen ajosta 

vastaavalle henkilölle. Ajonäytteen avulla tiedetään pitääkö harjoittelijan ajamiseen 

kiinnittää enemmän huomiota ja samalla voidaan antaa tulevalle harjoittelijaohjaajalle 

tärkeitä tietoja harjoittelijan ajotaidoista. Kaikkiin perehdytyspäiviin voi osallistua myös 

uudet työntekijät. Osallistumisesta päättävät uusi työntekijä ja hänen esimiehensä, jotka 

käyvät keskustelun perehdyttämisen tarpeellisuudesta ennen töiden aloitusta. 

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksessa ei ole aikaisemmin pidetty kolmen päivää kestävää 

perehdytysprosessia, jonka vuoksi katson tarpeelliseksi perustella kolmannen päivän 

tarpeellisuutta ja sen teemoitusta. 

 

9.2.1 Prosessin kolmas perehdytyspäivä 

 

Pasi Ojapalo on tutkinut Poliisiammattikorkeakoulu opinnäytetyössään poliisiajoneuvojen 

vaurioita ja niihin johtavia syitä eli Ojapalo on pyrkinyt selvittämään syitä onnettomuuksiin. 

Tutustuin Ojapalon tekemään opinnäytetyöhön ja totesin tilastojen perusteella, että Länsi-

Uudenmaan poliisilaitoksen alueella tapahtuu suhteessa ajettuihin kilometreihin yllättävän 

paljon poliisiajoneuvojen onnettomuuksia. Tilastojen ja harjoittelijaohjaajilta saamani 

palautteen perusteella varsinkin Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on kiinnitettävä 

huomiota poliisien ajotaitoihin (Ojapalo 2019).  
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Helsingin perehdytysprosessin aikana annettavasta ajokoulutus toimintamallista voisi Länsi-

Uudenmaan poliisilaitos ottaa mallia, koska poliisiajoneuvon kuljettaminen kuuluu 

olennaisesti poliisin päivittäiseen työhön ja on osa poliisin ammatillista osaamista. Itse ajoon 

liittyy eri osa-alueita kuten ajoneuvon käsittely, liikennetilanteiden hallinta sekä ajamisen 

tavoitteet ja ajotilanne. Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi on otettava huomioon 

ajamisen taustatekijät ja kuljettajan henkilökohtaiset edellytykset toimia ajoneuvon 

kuljettajana. Jos jossain yksittäisessä tai useassa eri osa-alueessa on ongelmia, riski 

onnettomuuksille kasvaa (Ojapalo 2019).  

 

Tekemässäni perehdytyssuunnitelmassa kolmas päivä on varattu ajokoulutukselle, jonka 

tarkoituksena on tutustua toimintaympäristöön sekä samalla tarkastaa harjoittelijoiden 

ajotaito. Ajonäytteiden avulla pystytään suuntaamaan koulutusta niille, jotka sitä tarvitsevat 

sekä harjoitteluohjaajat saavat tärkeää tietoa oman harjoittelijan ajotaidoista. Myös 

työturvallisuuden vuoksi on tärkeä selvittää mitkä ovat uuden työntekijän sekä harjoittelijan 

ajovalmiudet. Lisäksi poliisiajoneuvojen onnettomuudet ja niistä aiheutuneet kulut 

aiheuttavat menoeriä poliisiyksiköihin. Taloudellisten kulujen lisäksi vaurioiden takia 

korjattavana olevat ajoneuvot ovat pois operatiivisesta käytöstä. Kalustovaurioiden lisäksi 

henkilövahingot ovat mahdollisia (Ojapalo 2019). 

 

Poliisiammattikorkeakoulu antaa opiskelijoilleen ajokoulutusta opintosuunnitelman 

mukaisesti. Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden opintoihin kuuluu ajotekniikka ja -

taktiikka opintojakso, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa käsitellä ja kuljettaa 

poliisiautoa vaihtelevissa ajotilanteissa turvallisesti. Kyseinen opintojakso on suoritettava 

hyväksytysti ennen kuin opiskelijat pääsevät työharjoitteluun (Ojapalo 2019). 

 

Ojapalon tutkimuksessa tutkittiin vauriorekisteriin syötettyjä vaurioilmoituksia 1.4.2017 - 

31.12.2018 ajalta. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko rekisteriin syötetyistä 

vaurioilmoituksista löydettävissä, pääteltävissä ja luokiteltavissa onnettomuuden 

syntymekanismiin vaikuttaneita seikkoja ja onko ylipäätään mahdollista löytää syy-yhteys 

vaurioiden ja esimerkiksi ajotaidon välillä (Ojapalo 2019).  

 

Ojapalon opinnäytetyön mukaan Valtiokonttorin tilastot vuosilta 2017 ja 2018 osoittavat, 

että Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on poliisiajoneuvojen aiheuttamista 

vahingoista maksettu korvauksia 8252 euroa (2017) ja 33 398 euroa (2018) (Ojapalo 2019). 
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Poliisiyksikkö Vaurioita/100 

000 km (2017) 

Vaurioita/100 

000 km (2018) 

Vaurioita/100 

000 km Yhteensä 

Keskusrikospoliisi 1,64 1,03 1,31 

Pohjanmaan pl. 1,16 1,59 1,41 

Hämeen pl. 2,08 1,18 1,53 

Kaakkois-Suomen pl. 1,35 1,70 1,56 

Oulun pl. 1,38 1,73 1,60 

Itä-Suomen pl. 1,73 1,79 1,76 

Poliisiammattikorkeakoulu 1,04 3,98 1,98 

Poliisihallitus 1,97 2,03 2,00 

Lapin pl. 2,44 2,14 2,26 

Lounais-Suomen pl. 2,65 2,14 2,35 

Sisä-Suomen pl. 2,51 2,36 2,41 

Länsi-Uudenmaan pl. 3,27 2,07 2,52 

Itä-Uudenmaan pl. 4,02 3,16 3,45 

Helsingin pl. 5,51 4,90 5,13 

YHTEENSÄ 2,42 2,34 2,37 

 

Kuvio 12. Tutkimusaikavälillä tapahtuneiden vaurioiden (n=1784) suhde ajettuihin 100 000 

kilometriin poliisiyksiköittäin tutkimusaikavälillä (Ojapalo 2019). 

 

Ojapalon tutkimuksen avulla tarkoitukseni on perustella perehdyttämisprosessin 

laajentaminen kolme päiväiseksi. Ajokoulutus vie useita tunteja, jonka vuoksi se ei tule 

aikataulutuksellisesti mahtumaan muihin perehdytyspäiviin. Ajokoulutusta on tarkoitus 

antaa noin puolet työpäivästä, jonka jälkeen harjoittelijat menevät loppu työvuoron ajaksi 

perehdytettäväksi omaan harjoitteluyksikköönsä (Ojapalo 2019). 

 

Produkti luovutetaan tulevalle harjoittelusta vastaavalle komisariolle. Varsinainen työväline 

annetaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen käyttöön. Tämän opinnäytetyön liitteisiin on 

lisätty kuvat käyttöön tarkoitetusta produktista.  

 

10 POHDINTA 

 

Elämme kehittyneessä yhteiskunnassa, jonka pääasialliset taloudelliset voimavarat ovat 

aineettomia. Nuo pääomat ovat osaaminen, luovuus, innovatiivisuus, luottamus ja sosiaaliset 

suhteet. Uudenlaisen organisoitumisen esiintuloa hidastaa ehkä kaikkein eniten se, että 

uudenlaiset toimintatavat asettuvat vahvaan eroon perinteisen kulttuurin kanssa. Tämän 

takia työyhteisöjä ja sen omaksumia ajattelutapoja tulisi tehokkaasti uudistaa. Menestyvät 

organisaatiot ovat uskaltaneet uudistaa perinteisiä ajattelutapoja osaamisen uudistamisen 
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kautta (Juuti 2011, 13-15). Kehittäminen on yksittäisen työntekijän, heidän esimiesten ja 

työyhteisön johdon yhteinen asia. Johdon tehtävä on löytää omalle työyhteisölle hyödyllinen 

osaaminen tavoitteisiin nähden sekä laatia suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Esimiesten tehtävä on toteuttaa suunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa. 

 

Kehittämistyö on uusien asioiden ja menetelmien kokeilua, oppimisprosessi, jonka vuoksi 

uuden oppiminen vähentää aluksi tuottavuutta. Pitkällä tähtäimellä onnistunut kehittäminen 

lisää tuottavuutta. Kehittäminen ja koulutus on nähtävä kannattavana sijoituksena 

tulevaisuuteen (Sarala, 2001, 92). 

 

Käytännön työelämässä tehtävät muutokset mietitään aina perusteellisesti ja jonkinlainen 

kustannus-hyöty-analyysi vaaditaan. Kyseessä on kuitenkin aina organisaation resurssit ja 

niiden taloudellinen ja tehokas käyttö. Muutoksen tarpeellisuus perustuu aikaisempiin 

tutkimuksiin tai selvityksiin. Tarvetarkastelussa voidaan nähdä kaksi näkökulmaa, eli 

yrityksen ja tutkijan näkökulmat. Muutoksen pitää olla tärkeä yrityksen kannalta, jotta sitä 

kannattaisi lähteä toteuttamaan, mutta tieteellä on myös omat intressinsä (Kananen 2015, 

52). 

 

Kehittämistyön tarkoitus on luoda Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle laadukkaamman ja 

kokonaisvaltaisemman perehdyttämisprosessin. Uusi perehdytyssuunnitelma tuo 

johdonmukaisuutta Länsi-Uudenmaan perehdyttämiseen ja siitä on myös hyötyä 

perehdytysprosessin pitäjille. Suunnitelma toimii harjoittelusta vastaavan ja uuden 

työntekijän perehdytyksestä vastaavan aikataulutusohjelman muistilistana sekä 

perehdytyksen runkona. Suunnitelman avulla joku muukin asiaan perehtynyt henkilö voi 

ottaa vastuun perehdytysprosessin läpiviennistä, koska suunnitelmassa on esillä ne asiat, 

jotka tulee vähintään käydä prosessin aikana läpi. Perehdytysprosessin käytännön toteutus 

jätetään edelleen perehdyttäjän vastuulle. Tarkkaa aikataulua ei kannata suunnitella, koska 

niihin vaikuttavat monet seikat, kuten esimerkiksi avainhenkilöiden muut menot. 

 

Suunnitelman tavoite täyttyi, koska siitä saatiin laaja kokonaisuus ja siinä on otettu 

huomioon entistä enemmän työturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Työturvallisuus 

näkökohdat on siis otettava huomioon, jotta perehdyttäminen täyttää lain edellyttämät 

vaatimukset. Perehdyttämistä tuskin tehdään missään pelkästään vain sen takia, että laki sitä 

edellyttää. Perehdyttäminen on ajateltava puhtaasti uutta työntekijää ja työyhteisöä 
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hyödyttävänä tekijänä. Myös työnantaja saa hyötyä, koska työyhteisö voi hyvin ja uudesta 

työntekijästä on tullut nopealla aikataululla tuottava. 

 

Harjoittelijan ja uuden työntekijän on tunnettava kuuluvansa mahdollisimman nopeasti 

uuteen työyhteisöönsä, jonka vuoksi on hyvä tutustuttaa jo perehdytysprossin aikana uusi 

työntekijä työkavereihin, työympäristöön, työpaikan sääntöihin ja toimintatapoihin. 

Perehdytysprosessin tarkoitus on, että harjoittelija ja uusi työntekijä oppii tekemään 

työtehtävänsä turvallisesti sekä yhdenmukaisesti sekä oppii poliisilaitoksen arvot, strategian 

ja vision. Perehdyttämisen avulla mahdollistetaan myös työyhteisön kehittyminen. 

Perehdyttämisprosessissa koulutettavat asiat nousevat käytännössä aina perehdytettävän 

työn sisällöstä, lainsäädännöstä, työyhteisöstä, organisaatiosta ja työympäristöstä. 

 

Perehdyttämisen, ohjauksen yms. opetusmateriaalia ei ole kirjoitettu poliisin hallinnossa. 

Oppimateriaalia on kirjoitettu muille aloille 1980- ja 1990-luvulla useita teoksia, joista 

suurin osa on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon aloille sekä opetusalalle (Paunonen-

Immonen 2001, 5). Oppimateriaalin tarvetta on selvästi myös poliisin alalle. Kävin 

keskustelun Poliisiammattikorkeakoulun harjoittelusta vastaavan harjoittelutiimin kanssa 

keväällä 2018, jolloin heillä ei ollut minkäänlaista materiaalia perehdyttämisprosessiin 

liittyen. Koulu on jättänyt perehdyttämisprosessin toteutuksen järjestelyt täysin 

poliisilaitoksen vastuulle. Tämän vuoksi tutustuin eri alojen perehdyttämiskäytäntöihin, 

opetusmateriaaleihin sekä kirjallisuuteen, koska perehdyttämiseen liittyviä kehittämistöitä 

on tehty enemmän muille työaloille ja muilla aloilla perehdyttämiseen on panostettu. 

 

Tulevaisuudessa organisaation houkuttelevuus työpaikkana ratkaisee osaltaan sen 

työvoimansaantia. Työttömyysaikana organisaation on helppo saada hyviä työntekijöitä, 

mutta silti parhaat valikoituvat houkuttelevampiin organisaatioihin. Työvoimapulan aikana 

organisaation on kilpailtava työntekijöistä kaikin mahdollisin keinoin. Työnhakijat arvioivat 

organisaatioita työnantajana useilla kriteereillä, kuten urakehitysmahdollisuudet, 

ammattitaidon kehittämismahdollisuudet, kulttuuri, yrityskuva, sijainti sekä työympäristö. 

Henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen sekä uuden työntekijäsukupolven 

turvaaminen on nostettu työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän yhteiseksi haasteeksi 

(Viitala 2004, 49-50). 

 

Risto Honkonen (2000) on tehnyt Poliisiammattikorkeakoululle tutkimuksen, jossa tutkittiin 

työssä oppimista osana poliisin peruskoulutusta. Honkosen tekemässä tutkimuksessa kävi 
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ilmi, että opiskelijat valitsivat opintoihin kuuluvan harjoittelupaikkansa 40 prosenttisesti 

laitoksen maineen vuoksi (Honkonen 2000, 40). Poliisilaitoksen maine on näin ollen 

merkityksellinen, kun kamppaillaan tulevaisuudessa osaavista työntekijöistä ja 

työntekijöistä ylipäätään. Hyvään maineeseen vaikuttaa monet tekijät. Yksi merkittävä keino 

hankkia hyvä maine, on panostaa harjoittelijoihin ja kehittää perehdyttämisprosessia siten, 

että harjoittelijat sekä uudet työntekijät kokevat olevansa tervetulleita, heidät halutaan töihin 

poliisilaitokselle ja heistä pidetään hyvää huolta. 

 

Koska perehdyttäminen sisältää todella paljon asioita, jotka käsittelevät johtamista ja asioita, 

jotka kuuluvat esimiehelle, oli aiheen valinta oman oppimiseni kannalta onnistunut. 

Perehdyttäminen on todella laaja käsite ja se pitää sisällään monia eri seikkoja. Yksi 

suurimmista eroavaisuuksista, johon olen törmännyt aiheeseen tutustuessa, on se, että 

jossain kirjallisuudessa perehdyttämistä pidetään pidempänä prosessina ja joissain 

perehdyttäminen koskettaa vain työtehtävään opastamista, jonka jälkeen käyttöön otetaan 

muut ohjaustyylit. 

 

Tämän opinnäytetyön merkitystä lisää se, että opinnäytetyön tekemisen aikana on Länsi-

Uudenmaan poliisilaitoksella herätty laadullisen perehdyttämisen tarpeeseen. Tähän on 

vaikuttanut se, että kesän 2019 aikana valittiin operatiiviseen tutkintayksikköön 

ylikonstaapeli, joka vastaa kyseiseen yksikköön tulevien uusien työntekijöiden ja 

harjoittelijoiden perehdytyksestä/ohjaamisesta. Tämän lisäksi vaativaan tutkintayksikköön 

on tekeillä opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on kehittää perehdyttämistä/ohjaamista 

kyseisessä yksikössä. Perehdyttämisasiat ovat olleet syksyn 2019 aika esillä laitoksen 

johdon kehittämispäivillä, jonka vuoksi lähetin opinnäytetyöni produktin sektorin johtajalle. 

Produkti sai hyvän vastaanoton ja sektorin johtaja haluaa tutustua valmiiseen työhön 

tarkemmin. 

 

Kokemuksen, kirjallisuuden sekä muilta opitun tiedon perusteella tulisi jokaisessa 

poliisilaitoksen yksikössä olla oma perehdyttämisensuunnitelma uutta työntekijää varten. 

Suunnitelmassa pitäisi seikkaperäisesti käydä läpi ne asiat, jotka ovat oleellisen tärkeitä 

uudelle työntekijälle. Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat opetettava käytännössä. 

Vähintäänkin valtakunnallisesti käytössä oleva poliisin perehdytyssuunnitelma tulisi käydä 

läpi uuden työntekijän ensimmäisten päivien aikana, jotta työntekijä pystyy perehtymään 

itsenäisesti oleellisiin asioihin. Kyseinen lomake ei ole ollut käytössä Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksella. 
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Opinnäytetyön produktin on tarkoitus tulla poliisilaitoksen työvälineeksi. Viitekehyksen 

tavoite on lisätä perehdyttämisen merkityksen ymmärtämistä ja luoda pohjaa mahdolliselle 

lisäkehittämiselle.  Prosessin etenemisen myötä olen vielä entistä enemmän sitä mieltä, että 

perehdyttämisprosessiin tulee varata tarpeeksi aikaa, Sen on oltava riittävän kattava 

kokonaisuus ja lisäksi yhdenmukainen ja suunniteltu prosessi. Laadukkaan prosessin 

hyötyjinä ovat kaikki, niin uudet työntekijät kuin työnantaja. 

 

Tekemääni suunnitelmaa ei pystytty kokeilemaan käytännössä, koska opinnäytteeseen 

varattu aika oli rajallinen ja asiaan perehtyminen vaati oman aikansa. Koen, että en olisi ollut 

valmis suunnittelemaan opinnäytetyöni produktia aikaisemmin, koska opintojen aikana olen 

koko ajan saanut tärkeitä oppeja johtamisesta ja strategiasta. Lisäksi kokemus opintoihin 

kuuluvasta johtamisharjoittelusta oli todella tärkeää tämän opinnäytetyön kannalta. 

Johtamisharjoittelu vahvisti omaa näkemystäni siitä, että perehdyttämistä on kehitettävä 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Johtamisharjoittelun kokemuksen vuoksi seuraava 

opinnäytetyöni aihe olisi jo valmiina ja se tulisi käsittelemään johtamisharjoittelijan 

perehdyttämistä. Lisäksi nykyistä opinnäytetyötäni voisi jatkaa tutkimuksilla, jossa 

testattaisiin tekemääni suunnitelma ja teetettäisiin samalla palautekysely suunnitelman 

kehittämistä varten. Palautteiden perusteella olisi helppo kehittää entisestään tekemääni 

suunnitelmaa. Maailma kehittyy jatkuvasti ja siinä ohessa yritysten sekä organisaatioiden 

toiminta kehittyy myös, tämän takia esimerkiksi perehdytyssuunnitelmiakin pitää päivittää 

ja kehittää jatkuvaan. 
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JOHDANTO 

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen perehdyttämisprosessi toteutetaan harjoittelijan 

ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Uudet työntekijät osallistuvat ensimmäiseen 

perehdytyspäivään taikka heidät perehdytetään tämän suunnitelman liitteen mukaisesti 

perehdyttäjän toimesta. Perehdyttämisprosessi on harjoittelijoille kolmepäiväinen 

kokonaisuus. Uuden työntekijän perehdyttäminen kestää yhden päivän. 

 

TAVOITE 

 

Uuden työntekijän tulopäivä uuteen työpaikkaan on erityisen tärkeä kokemus, jolla on 

taipumus säilyä mielessä pitkään. Hyvällä perehdyttämisellä voidaan tukea uuden henkilön 

sitoutumista organisaatioon ja tehtävään. Pitkällä tähtäimellä voidaan ajatella, että 

perehdyttämisellä turvataan laatu ja lisätään henkilöstön tuottavuutta, pysyvyyttä, 

myönteistä asennetta ja työturvallisuutta. 

 

Perehdyttämisen yksi tärkeimpiä tehtäviä on työyhteisötapojen ja työroolin opettaminen eli 

sosiaalistuminen. Työyhteisön tavat heijastavat organisaation kulttuuria ja niitä 

perusoletuksia, joita organisaation jäsenillä on itsestään ja työympäristöstään. 

 

VASTUU 

 

Poliisilaitoksille on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa harjoitteluun liittyvistä asioista eli 

toimii harjoittelijoiden nimettynä esimiehenä. Perehdyttämisestä päävastuu on aina 

lähimmällä esimiehellä. Harjoittelijoiden osalta vastuu on jaettu lähiesimiehen ja 

harjoittelusta vastaavan esimiehen kanssa. Esimiehen tehtävänä on organisoida ja 

suunnitella etukäteen perehdyttämistoimenpiteet. Työyhteisön keskuudesta voidaan nimetä 

perehdyttäjiä, jotka hoitavat perehdyttämiseen liittyvän rutiininomaisen opastamisen 

työympäristöön ja työtehtäviin. Esimies valvoo, että sovittu työnjako toteutuu ja kaikki 

perehdyttämistoimenpiteet suoritetaan. Henkilöstöhallinto toimii neuvonantajana ja 

toimittaa tarvittaessa esimiehille perehdyttämistä koskevaa aineistoa. 
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PEREHDYTYSSUUNNITELMA LOMAKE 

 

Perehdytyssuunnitelma lomake toimii esimiehen, perehdyttäjien sekä uuden työntekijän 

muistilistana perehdytettävistä asioista. Suunnitelmaan on listattu keskeisimmät 

yleisperehdytyksen osa-alueet. Lomake löytyy Wordin Kameleontista. 

   

Esimies täyttää perehdytyssuunnitelman etukäteen, ennen uuden työntekijän tuloa. Esimies 

valitsee perehdytyksen osa-alueille sopivat perehdyttäjät, kirjaa suunnitelmaan 

perehdyttäjien nimet sekä perehdytyskeskustelujen ajankohdat. Ajankohdat on hyvä sopia 

etukäteen, jotta ne voidaan toteuttaa riittävän nopealla aikataululla huomioiden myös 

perehdyttäjien oma työtilanne. Esimiehen tulee varmistaa, että kaikille osa-alueille on 

sovittu perehdyttäjä, mikäli esimies ei itse toimi perehdyttäjänä. 

 

PEREHDYTYS 

 

Työhön perehdyttämisen tavoitteena on oppia yhtenäiset toimintamallit ja turvallisesti tehty 

työ. Perehdyttämisellä ja muilla ohjausmalleilla vähennetään ratkaisevasti haitallista 

kuormitusta ja vahvistetaan työhyvinvointia. Perehdyttäminen on tärkeä osa henkilöstön 

kehittämistä, tiedottamista ja henkilöstöhallintoa yleensä. Sen avulla uudet työntekijät sekä 

harjoittelijat perehdytetään Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintaan ja tehtäviin sekä 

myös hallintoon. Perehdyttämisen kohteina ovat lähinnä uudet työntekijät ja 

Poliisiammattikorkeakoululta tulevat harjoittelijat. Työhön ja työyhteisöön perehdyttämistä 

tarvitsevat myös työntekijät, joka siirtyvät poliisilaitoksen sisällä uusiin tehtäviin tai uuteen 

yksikköön. Perehdyttämisprosessissa toimintamallien opettamisen avulla luodaan selvät ja 

yhdenmukaiset periaatteet ja tavoitteet sekä määritellään osavaiheet, niiden 

toteuttamisvastuu ja aikataulu. 

 

PEREHDYTTÄMISEN TARKOITUS 

 

Perehdyttäminen on tärkeä osa henkilöstön kehittämistä ja sillä nopeutetaan uuden 

työntekijän sopeutuminen uuteen työyhteisöön ja uuteen työtehtävään. Perehdyttäminen on 

johtamista ja se on yksi johtamisen työväline, koska perehdyttämisessä opetetaan uusi 

työntekijä talon tavoille sekä opetetaan turvallinen tapa työskennellä. Työturvallisuuslaki 

edellyttää, että työntekijät perehdytetään työhön. Perehdyttämisprosessissa on tarkoitus 

tutustuttaa uusi työntekijä työympäristöön, henkilöstöön, organisaatioon sekä työtehtäviin ja 
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sen tavoitteisiin. Työnantajan ja uuden työntekijän osalta on tärkeää, että työntekijä oppii 

hallitsemaan työtehtävänsä ja sopeutuu työyhteisöön mahdollisimman nopeasti. Tämän 

vuoksi perehdyttämisprosessin on oltava laadukas, suunnitelmallinen, johdettu ja tehokas. 

Perehdyttäminen on esimiesten tehtävä, mutta se voidaan myös antaa muidenkin 

työntekijöiden hoidettavaksi, vastuu säilyy silti esimiehellä.  

 

Perehdyttämisprosessi koskee uutta työntekijää, esimiestä ja työyhteisöä. Perehdyttäminen 

antaa uudelle työntekijälle valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla 

ja turvallisella tavalla. Perehdyttämistä tarvitsevat kaikki työhön tulevat: vakituiset, 

määräaikaiset, uudet työntekijät, tehtävänkuvaa muuttavat sekä työntekijät, joiden 

työolosuhteet ovat muuttuneet. 

 

PEREHDYTTÄMISEPROSESSIN TOTEUTTAMINEN 

 

Perehdyttämisprosessi toteutetaan ensimmäisten työnpäivien aikana ja aloitetaan heti uuden 

työntekijän tai harjoittelijan tultua töihin. Perehdytettävien kanssa järjestetään tilaisuus jossa 

selvitetään poliisilaitoksen toimintaa ja organisaatiota, ja tämän jälkeen käydään läpi 

perehdyttämisprosessin sisältö. Ensimmäisen päivän aikana selvitetään palvelusuhdetta 

koskevia käytännön asioita sekä työyksiköissä noudatettavia toimintatapoja. Espoon 

pääpoliisiaseman tutustumiskierroksella esitellään työtoverit, esimies sekä yksikön 

työtehtävät ja vastuualueet. Pääpoliisiasemalla käydään läpi tärkeimmät työskentelytilat. 

Työskentelytilojen esittelyssä painotetaan työympäristöön liittyviä 

työturvallisuusnäkökohtia. Työturvallisuusnäkökohtia korostetaan koko 

perehdyttämisprosessin ajan. Uudelle työntekijälle käydään läpi tärkeimmät 

turvallisuusmääräykset. 

 

Perehdyttämisen kokonaisuus: 

- Työntekijän vastaanottoon liittyvät seikat 

- Organisaation esittely ja tutustuttaminen henkilökuntaan 

- Organisaation pelisäännöt 

- Tutustuminen toimintaympäristöön; oma työpiste, ruokala, uloskäynnit, 

turvajärjestelyihin liittyvät asiat, sosiaalitilat, pukeutumistilat, ensiapuvälineet sekä 

ulkoiset puitteet; paikoitus, varastot jne. 

- Työskentelytavat 

- Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; työajat, palkkausasiat, lomat, sairastumiseen 

liittyvät asiat sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat 

- Työyhteisö. 
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Espoon pääpoliisiasemalla on kaksi perehdyttäjää, jotka pitävät kaksi ensimmäistä 

perehdytyspäivää Espoossa. Tämän jälkeen harjoittelijat suorittavat viimeisen 

perehdytyspäivän omilla poliisiasemilla, joissa on myös nimetyt perehdyttäjät. Kolmantena 

päivänä harjoittelijat tutustuvat omaan yksikköönsä sekä omaan poliisiasemaan. 

Harjoittelijat saavat syvällisen perehdytyksen tehtäviinsä omissa yksiköissään ja tarkemmat 

tiedot ohjauksen jatkotoimenpiteistä. 

 

Uudet työntekijät osallistuvat halutessaan harjoittelijoiden perehdytyspäivän ensimmäiseen 

päivään, joka on suunniteltu niin, että se palvelee myös uusia työntekijöitä. Vaihtoehtoisesti 

uusi työntekijä perehtyy laitokseen perehdytyssuunnitelman avulla sekä oman yksikkönsä 

perehdytysvastaavan toimesta. 

 

Perehdyttämisprosessi keskittyy kolmeen päivään, jonka jälkeen tulevat kyseeseen 

ohjauksen eri muodot/tyylit. Perehdytyssuunnitelmassa ei oteta kantaa siihen, mitä asioita 

yksiköissä opetetaan, koska jokaiseen yksikköön tulee laatia omat 

perehdytyssuunnitelmansa. 

 

Tämän suunnitelman tehtävä on uuden työntekijän ja harjoittelijan perehdyttäminen Länsi-

Uudenmaan poliisilaitokseen ja työhön liittyvään asiakokonaisuuteen. Yksikkökohtainen 

ohjaaminen ja perehdyttäminen alkaa kolmannen perehdytyspäivän aikana. 
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VASTUUHENKILÖN TARKASTUSLISTA JA PEREHDYTYSPÄIVÄ 1. 
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PEREHDYTYSPÄIVÄ 2. 
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PEREHDYTYSPÄIVÄ 3. 

 

 

 

 


