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Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Langin Kauppahuone Oy. Opinnäytetyön aihe on pereh-
dyttäminen ja henkilöstöjohtaminen, ja toiminnallisena tuotoksena valmistuu perehdytyskansio yri-
tyksen käyttöön. Toimeksiantaja on matkailu- ja ravintola-alalla toimiva raahelainen yritys, jonka 
liiketoiminta laajenee lähivuosina ehyeksi ja monipuoliseksi matkailukokonaisuudeksi. Tällä het-
kellä yrityksen palveluihin kuuluu kahvila- ja tilausravintolatoiminta, hotellipalvelut sekä elä-
mysopastukset. Tulevaisuudessa palvelut tulevat vastaamaan paremmin useampien asiakasseg-
menttien tarpeita.  
 
Työn tavoitteena on luoda eheä perehdytyskansio kohdeyrityksen käyttöön. Se sisältää pelkästään 
esimiehille suunnattua materiaalia, joka helpottaa ja yhtenäistää perehdyttämistä käytännössä. 
Esimiesten työkalupakin lisäksi perehdytyskansio sisältää myös muille työntekijöille avointa mate-
riaalia, jonka avulla jokainen pääsee tutustumaan talon tapoihin ja kertaamaan tietoaan itsenäi-
sesti. Yhtenäisen perehdytysmateriaalin avulla esimiehet pystyvät huomioimaan perehdytettävien 
yksilölliset tarpeet paremmin, sekä luomaan jo perehdytettäessä yhtenäistä mielikuvaa yrityksen 
toiminnasta ja kulttuurista.  
 
Tietoperustaan valikoitui nopeasti kaksi päälinjaa, henkilöstöjohtaminen sekä perehdyttäminen si-
sältäen työnopastuksen. Henkilöstöjohtamisen pääluvussa käsitellään henkilöstöjohtamista käsit-
teenä, esimiestyötä ja sen tehtäväkenttää vastuineen sekä johtajuutta. Perehdyttämisen pääluku 
käsittelee perehdyttämisen teoriaa, sen merkitystä, suunnittelua ja toteutusta. Pääluvussa jaetaan 
perehdyttämisprosessi tyypillisesti yleisperehdyttämiseen ja työnopastukseen. Lisäksi käsitellään 
perehdyttämisen seurantaa sekä selvitetään, miten vuorovaikutus ja viestintä voivat perehdyttämi-
seen vaikuttaa. Lähteinä tietoperustassa käytettiin alan kirjallisuutta sekä muutamia tutkimuksia.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi yhtenäinen perehdytyskansio, jota vastuuhenkilöt voivat jatkossa 
hyödyntää työkaluna perehdyttämisprosessissa. Opinnäytetyössä kuvataan tuotosta, mutta sen si-
sältöä ei julkaista.  
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The mandator of this thesis is Langin Kauppahuone Oy. The subject of this thesis is orientation and 
leadership and as an operational output there will be an orientation material for the mandator. The 
mandator is based in Raahe and operates in hospitality business. Its activity will expand in the 
years to come to be an integrated and versatile tourism experience. At the moment the mandator’s 
services include serving as a café, restaurant and hotel and experiential guide tours. The services 
will meet customer segment’s needs better in the future. 
 
The goal of the thesis is to create an integrated orientation material for the mandator. It includes 
material targeted at the managers and which standardizes and eases orientation in practice. 
Additionally, the orientation material contains material available to every employee. This way 
everyone can get to know the ’house habits’ and run through information independently. With the 
unified orientation material the managers can notify the trainees’ individual needs. Also this way 
the manager can create integrated impression of the company’s action and culture already during 
the orientation period.  
 
There are two main subjects in the knowledge ground: leadership and orientation including 
occupational introduction and guidance. The headline of leadership deals with managing and it’s 
duties, leadership as a concept and managership. Then the headline of orientation discusses about 
the theory of orientation, the meaning of the term and planning and implementation of orientation. 
The subject is divided into common orientation and occupational introduction and guidance in the 
chapter, which is typical. Headline also discusses about observation and that how interaction and 
communication can influence orientation. Field’s literature and studies were used as a source in 
this thesis.  
 
A consistent orientation material and a toolbox for managers is created as a result of this thesis. 
The managers will use this toolbox in orientation process in the future. Contents of the toolbox and 
orientation material is described in the thesis, but the whole material will not be published.   
 
 

Keywords: Orientation, leadership, managing, occupational introduction and guidance, storytelling 
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1 JOHDANTO 

Jokaisen työntekijän taival uudessa työpaikassa alkaa perehdyttämisellä. Tämän vuoksi perehdyt-

tämisen voi ajatella olevan tuttua jokaiselle tavalla tai toisella. Kokemukset työsuhteen alusta ja 

perehdyttämisestä voivat olla hyviä tai huonoja. Erilaisten perehdyttämistä koskevien teorioiden ja 

tutkimusten pohjalta on käynyt selväksi, että perehdyttämisen yhteys yritykseen sitoutumiseen ja 

työssä viihtymiseen on selkeä.  

Laadukas perehdyttäminen muodostuu perehdyttäjän ja perehtyjän vuoropuhelusta, jossa myös 

perehtyjä pääsee ottamaan vastuuta oppimisesta. Monissa tapauksissa perehdyttäminen voi jäädä 

perehdyttäjän suunnalta yksipuoliseksi viestinnäksi, mutta tällöin asioiden sisäistäminen ei tapahdu 

tehokkaimmin. Samaten jos uusi työntekijä ei koe oloaan tervetulleeksi tai jää vaille tarvitsemaansa 

tukea, ei hän voi sulautua uuteen työyhteisöön saumattomasti. Perehdyttäminen on tärkeä pro-

sessi, jotta uudet työntekijät saadaan orientoitumaan ja sopeutumaan uuteen työhön ja ympäris-

töön. Se on yksi tärkeimmistä organisaatioprosesseista, sillä työstä ja työyhteisöstä saamansa en-

sivaikutelman perusteella työntekijä päättää, jääkö hän taloon. Negatiivisen kuvan työpaikasta ja 

kollegoista saatuaan ei uusi työntekijä voi olla erityisen motivoitunut, jolloin työn tulokset jäävät 

heikoiksi. Positiivisen vaikutelman saatuaan työntekijä voi yltää todella hyviin tuloksiin ja ainakin 

yrittää parhaansa, mikä motivoi myös muuta työyhteisöä.  

Perehdyttäminen on hyvä keino saada uudet työntekijät sitoutumaan ja sulautumaan organisaa-

tioon tehokkaasti. Henkilöstön vaihtuvuus on usein suurta ja lyhyet työsuhteet ovat todella yleisiä 

myös muussa kuin sesonkiluontoisessa työssä. 2010-luvun työkulttuurissa työurat ovat muuttuneet 

pirstaleisiksi. Enää vain harva viettää koko työikänsä yhdessä työpaikassa, tai edes samalla alalla. 

Se, että työllä on merkitystä ja se on tekijälleen mielekästä, on monelle tärkeämpää kuin rahapalkka 

tai muut edut (Roth 2017, viitattu 29.10.2019). 

1910-luvulla, taylorismin aikakaudella, tapahtui perehdyttäminen vanhemman ja kokeneemman 

työntekijän toimesta ja se saattoi olla pelkästään työnopastusta: tällöin organisaatiot olivat yksin-

kertaisia eikä työympäristön vaikutusta suorituksen laatuun oltu vielä nähty. Nykyaikaiset yritysmal-

lit ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja niissä on nähty henkilöstö voimavarana ja pääomana. Yrityksissä 

on yhä enemmän uudenlaisia tiimityön muotoja tehokkuutta ja kilpailukykyä lisäämässä, eikä tuo-
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tantoyksikkökään ole välttämättä enää yksilö, vaan ryhmä. Yksilösuorittaminen on muuttunut yh-

teistyöksi. (Kjelin & Kuusisto 2003, 32.) Perehdyttämisessä pelkkä työnopastus on siis riittämä-

töntä, sillä uusi työntekijä on perehdytettävä laaja-alaisesti organisaation ja työyhteisön jäseneksi.  

Perehdyttäminen voidaan myös nähdä epävarmuutta poistavana tekijänä, sillä uuden työntekijän 

aloittaminen työpaikassa antaa paljon aihetta epävarmuudelle. Epävarmuutta voi kokea kuka ta-

hansa, jota perehdyttäminen koskee edes välillisesti: perehdytettävä, perehdyttäjä, kuka tahansa 

vanhoista työntekijöistä ja koko työyhteisö. Olennaista on poistaa epävarmuutta perehdyttämisen 

keinoin ja lisätä hallinnan tunnetta. (Pitkänen 2010, 81.) 

Tämän opinnäytetyön tuloksena valmistui perehdytyskansio kohdeyrityksen käyttöön. Toimeksian-

tajana ja yhteistyöyrityksenä oli raahelainen matkailu- ja ravintola-alan yritys Langin Kauppahuone 

Oy. Yritys on nuori ja pieni, eikä sillä ole vielä ollut käytössään yhtenäistä perehdytysmateriaalia. 

Yrityksen toiminnan on kuitenkin tarkoitus laajentua ja näin sen henkilöstömäärä tulee kasvamaan 

tulevaisuudessa. Yrityksellä on siis konkreettinen tarve perehdytysmateriaalille, joka tukee sekä 

esimiestyötä että helpottaa perehtyjän itsenäistä oppimista. Yrityksen kahvila- ja hotellipalveluita 

kehystävät historialliset henkilöt ja talon tarinat, jotka elävät mukana arjessa. 

Langin Kauppahuoneella halutaan panostaa toimivaan työyhteisöön ja tasavertaiseen kohteluun. 

Yhteiset pelisäännöt vahvistavat ilmapiiriä työyhteisössä. Yrityksen toimintaan liittyy paljon olen-

naisia yksityiskohtia ja parhaaksi kilpailukeinokseen se nimeääkin henkilöstön. Perehdyttäminen 

on yksi tavallisimmista keinoista saada henkilöstö sitoutumaan ja innostumaan työstä. Yhtenäinen 

perehdytysprosessi palvelee koko yritystä ja valaa pohjaa toiminnan kehitykselle. Yritys ei halua 

panostaa ainoastaan työnopastukseen, vaan myös perehdyttämään uuden työntekijän talon ta-

voille ja osaksi työyhteisöä. Näin toimimalla se voi omalta osaltaan varmistaa työilmapiirin muodos-

tuvan positiiviseksi ja tulokselliseksi.  
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2 TOIMEKSIANTAJA 

Langin Kauppahuone Oy on vuodesta 2017 toiminut matkailu- ja ravintola-alan yritys, joka tarjoaa 

asiakkailleen unohtumattomia elämyksiä 1800-luvun miljöössä. Sen tuottamia konkreettisia palve-

luita ovat lounaskahvila- ja tilausravintolatoiminta, kahdeksan uniikkia boutique hotel-huonetta sekä 

elämysopastukset. Yrityksen toimipaikka sijaitsee historiallisen Pekkatorin laidalla Wanhassa Raa-

hessa. Raahessa tarinat kulkevat talojen mukana, ja aidot tiedot talon historiasta luovat toiminnalle 

omaleimaisuutta ja lisäarvoa. Samantyyppisiä antiikkikahviloita ranta-Suomesta löytyy paljon, 

mutta Langin Kauppahuoneen erottaa muista tarinat, joita ei ole tarvinnut keksiä, vaan niistä on 

pelkästään pitänyt ottaa selvää.  

 

KUVIO 1. Langin Kauppahuone (Langin Kauppahuone 2019, viitattu 17.11.2019.) 

Yrityksen palvelukokonaisuus monimuotoistuu ja täydentyy restauroinnin edetessä. Langin Kaup-

pahuoneen toiminta ulottuu tällä hetkellä useisiin rakennuksiin samassa pihapiirissä, mutta kun-

nostustyötä on yhä tehtävänä. Kahvilarakennuksessa sijaitsee neljä kahvilasalia, keittiö, puoti sekä 

neljä hotellihuonetta. Päärakennuksessa on kolme hotellihuonetta sekä toimistotilat. Lisäksi naa-

purista löytyy Kapteenin talo, joka jakautuu juhla- ja kokoustilaksi sekä yhdeksi huoneistoksi. Piha-

piirissä on useita muitakin rakennuksia, joilla on enemmän ja vähemmän historiaa. Juuri nyt työn 
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alla on makasiinirakennuksen ulkovuoren korjaaminen, pesutuvan muuttaminen ulkosaunaksi ja 

pesutiloiksi sekä päärakennuksen ulkoverhoilun korjaaminen ja maalaus. Jokaisen kunnostetun 

osan myötä toiminta pääsee laajentumaan ja kasvamaan. Tavoitteena on herättää uudelleen eloon 

koko historiallinen kauppakartano, jonka interiöörit, palvelut ja tuotteet kertovat ihmisille tarinoita 

purjelaivojen ajalta.  

 

KUVIO 2. Kahvilasali Langin Kauppahuoneella. (Langin Kauppahuone 2019, viitattu 17.11.2019.) 

Yritys luokitellaan kooltaan pieneksi yritykseksi, sillä vakituisia työntekijöitä on yhdeksän. Henki-

löstö koostuu toimitusjohtajasta, myyntiassistentista, neljästä kahvilatyöntekijästä ja kolmesta keit-

tiötyöntekijästä. Sekä keittiössä että kahvilassa on vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat arjen sujuvuu-

desta yksiköissään. Henkilöstömäärä kasvaa sesonkiaikoina. Liiketoiminta elää sesonkiaikojen 

mukaan, joita ovat kesän turistisesonki sekä marras-joulukuun pikkujoulusesonki. Matalan seson-

gin aikaa pyritään kattamaan muun muassa ryhmämyynnillä, kokouksilla ja yksityistilaisuuksilla. 

Yritys on perheomisteinen, ja osakeyhtiön hallituksen muodostaa yrittäjäpari.  

 

Yrityksen liiketoiminnan laajentuessa on myös liikevaihto kasvanut kuluneiden toimintavuosien ai-

kana. Liikevaihdon kasvua selittää toiminnan laajenemisen lisäksi sen tehostuminen. Ensimmäi-
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senä toimintavuotena esimerkiksi lounasta ei tarjottu koko vuoden ajan, eikä hotellihuoneitten käyt-

töprosentti ollut vielä erityisen korkea. Myös tilausravintolalle, yksityistilaisuuksille ja kokouksille oli 

kysyntää enemmän vasta toisen toimintavuoden alettua. Kolmas toimintavuosi on tuonut muka-

naan paljon yhteistyötapahtumia. Samana vuonna yritys otti käyttöön hotellilaajennuksen, joka ol-

tiin kunnostettu kysynnän kasvettua merkittävästi toisen toimintavuoden aikana. Tilikauden 2019 

liikevaihto oli 410 tuhatta euroa, kun taas sitä edeltävän 320 tuhatta euroa. Ensimmäisellä tilikau-

della vakituisia työntekijöitä oli viisi, toisella tilikaudella kahdeksan.  

KUVIO 3. Toimeksiantajan logo.  (Langin Kauppahuone 2019. Viitattu 

15.10.2019)   
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3 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Yritysten toiminta on perustettu usein ihmisten varaan. Tämän vuoksi ihmiset muodostavat yritys-

ten suurimman voimavaran ja kilpailuedun, vaikka samalla ihmiset ovat melko epävarma tekijä lii-

ketoiminnassa. Hyvä, riittävä ja osaava henkilöstö ei ole itsestäänselvyys nykyaikaisessa yritys-

kulttuurissa. Henkilöstö on yritykselle aina kallis kustannus, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että 

henkilöstön voimavaroja ja osaamista ohjataan tehokkaasti, sekä niitä hyödynnetään parhain mah-

dollisin tavoin. Henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja suoriutumi-

seen, sekä tehdä toiminnasta kustannustehokkaampaa ja joustavampaa. Laadukas esimiestyö joh-

taa työntekijöitä innovatiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen sekä saa sitoutumaan yrityksen toimin-

taan ja arvoihin. (Viitala 2013, 8-9.) 

Liiketoimintasuunnitelmaan sisällytetään yleensä myös henkilöstösuunnitelma ja -strategia, jotka 

ohjaavat henkilöstöjohtamista ja sen prosesseja. Henkilöstöstrategia tukee liiketoimintastrategiaa. 

Siinä kartoitetaan liiketoimintastrategian toteutumiseen tarvittava osaaminen ja työvoiman määrä 

verraten sitä nykyhetkeen sekä asetettuihin tavoitteisiin. Henkilöstöstrategiasta saadaan pohja päi-

vittäisiin henkilöstöjohtamisen käytänteisiin. (Viitala 2013, 24.) 

3.1 Henkilöstöjohtamisen käsite ja merkitys  

Henkilöstöjohtamisessa tiedostetaan se, että henkilöstö on kaikessa hauraudessaan yrityksen suu-

rin voimavara ja paras kilpailutekijä. Henkilöstö voi muodostaa yrityksen suurimman kustannus-

erän, mutta samalla niin kustannus- kuin tuotantotehokkuus ovat sen suorassa vaikutuspiirissä. 

Henkilöstö pystyy vaikuttamaan myös tuotteen, palvelun ja toiminnan laatuun: henkilöstö vastaa 

usein asiakaskohtaamisista ja näin ulospäin välittyvästä yritysmielikuvasta. (Viitala 2013, 8.) Tä-

män vuoksi henkilöstöjohtajat voidaan mieltää ikään kuin alaistensa asiakaspalvelijoiksi, sillä alai-

siaan varten he ovat töissä. Henkilöstöjohtamisella varmistetaan henkilöstön toiminnan noudatta-

van yrityksen liiketoimintastrategiaa. Henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kuitenkin ihmisten joh-

taminen, vaikkakin liiketoiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta ajatellen.  

Työilmapiiri syntyy ihmistenvälisestä vuorovaikutuksesta, ja se on yksi vahvimmista työmotivaati-

oon ja -tyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä (Viitala 2013, 18). Uusi työntekijä tekee melko nope-

asti päätöksen, jääkö taloon vai ei. Kangas ja Hämäläinen toteavat, että positiivisen käsityksen 
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työpaikasta muodostaessaan jää työntekijä taloon todennäköisemmin kuin päinvastaisen mieliku-

van saatuaan. Työmotivaatio puolestaan vaikuttaa poissaoloihin, henkilöstön vaihtuvuuteen sekä 

työilmapiiriin. (Kangas & Hämäläinen 2010, 4-5.)  

Hyvästä työilmapiiristä kumpuavat parhaat tulokset, sillä tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö jät-

tää parasta jälkeä – onhan henkilöstö yrityksen tärkein kilpailutekijä. Yhä useampi yritys on oival-

tanut, kuinka ihmiset luovat yrityksen kulttuurin, mutta henkilöstöjohtamisella voi vaikuttaa siihen, 

minkälaiseksi organisaatiokulttuuri muotoutuu. Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on luoda periaat-

teita ja järjestelmiä, joiden varaan ihmiset luovat organisaation kulttuurin. Jo olemassa olevaa kult-

tuuria ei suoraan voi mennä muuttamaan, joten haasteena on luoda sellaisia henkilöstöratkaisuja, 

jotka eivät aiheuta aatteellisia tai käytännöllisiä yhteentörmäyksiä vallitsevien aatteiden tai toimin-

tamallien kanssa. Henkilöstöjohtajan työ on päivittäistä työskentelyä henkilöstön kanssa, ja sen 

perimmäinen tavoite on varmistaa, että yrityksellä on sen toiminnan ja tavoitteiden tarvitsema hen-

kilöstö. (Viitala 2013, 18-19.) 

Tavallisesti henkilöstöjohtajan ja esimiehen tehtäviin valikoituvat sellaiset henkilöt, jotka ovat luo-

tettuja ja ammattitaitoisia. Sisäisessä rekrytoinnissa varmuus siitä, että hakija omaa esimiehelle 

sopivia taitoja, on tietysti taatumpaa kuin ulkoisessa rekrytoinnissa, mutta usein henkilön suoriutu-

minen tehtävistään kertoo hyvin nopeasti siitä, onko hän soveltuva asemaansa. Esimiehen ei vält-

tämättä tarvitse olla erityisen vaikuttava johtaja, kunhan häneltä löytyy muita tarpeellisia taitoja ja 

ominaisuuksia. McKnightin ja Chapmanin mukaan esimiehen valttikorttina on tieto: tavallisesti hän 

on kokeneempi kuin alaisensa. Tämän vuoksi esimiehellä on valmiudet alaistensa opettamiseen ja 

ohjaamiseen. Lisäksi esimiehen asema tuo hänelle valtaa ja uskottavuutta jo itsessään. Kolman-

tena tärkeänä asiana kaksikko näkee esimiehen oman persoonan, joka on vaikuttava tekijä. Esi-

mies voi rohkaista alaisiaan olemalla kannustava, ystävällinen ja kärsivällinen. (McKnight & Chap-

man 2010, 21.) Nämä kolme asiaa voivat tehdä hyvän esimiehen, mutta esimerkiksi valtaa väärin-

käyttäen tai virheellisesti ohjaten voi nopeasti muuttua hyvästä huonoksi johtajaksi.  

Ihminen ohjautuu pohjimmiltaan itsenäisesti ja sisältäpäin. Sisäinen ohjautuvuus johdattaa ihmistä 

mielihyvää ja mahdollisimman eheää kokemusta kohti. Tämän vuoksi ihmisten johtaminen vaatii 

pitkäjänteistä työtä. Esimies pystyy vaikuttamaan ihmisten ulkoiseen toimintaan ja asenteisiin, 

mutta päätös muutoksesta lähtee jokaisella itsestä. Ihminen pyrkii työelämässä kuitenkin itsenäi-

syyteen ja itsemääräämisen tunteeseen. Esimiestyössä on syytä noudattaa varovaisuutta ja välttää 

liian suoraa vaikuttamista ja ohjaamista. (Järvinen 1998, luku 1. Onko ihmisten johtaminen mah-

dollista?) 
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3.2 Esimiehen tehtävät ja vastuu 

”Henkilöstöjohtaminen sisältää kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jolla varmistetaan yritystoi-

minnan edellyttämä työvoima ja sen riittävä osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio” (Viitala 2013, 20). 

Terminä henkilöstöjohtaminen on todella laaja, mutta sen voi jakaa karkeasti kolmeen pääaluee-

seen: henkilöstövoimavarojen johtamiseen, työelämäsuhteiden hoitamiseen sekä johtamiseen ja 

esimiestyöhön. Käytännössä nämä kolme aluetta kuitenkin limittyvät toisiinsa, eikä niitä voida yk-

siselitteisesti erottaa toisistaan. Suomalaisessa yrityskulttuurissa keskeisimpänä keskustelussa 

ovat henkilöstövoimavarojen johtaminen sekä johtajuuden tarkastelu, mutta käytännössä työelä-

mäsuhteet luovat toiminnalle tärkeät raamit. Esimiehen asemassa on tunnettava erilaiset lait ja 

säädökset ja varmistettava niiden noudattaminen. Henkilöstöjohtamisen keinoin on turvattu toimin-

nalle riittävät inhimilliset voimavarat, mutta myös ristiriitojen ratkaiseminen. (Viitala 2013, 20-22.) 

Henkilöstöjohtajan rooli on haastava. Hänen on pystyttävä viestimään kahteen suuntaan ja pitä-

mään sekä alaiset että omat esimiehensä tyytyväisinä. Esimies on tehtävissään läheisesti tekemi-

sissä alaistensa kanssa, ja hän varmistaa tiedon kulkemisen ylhäältä alaspäin. Hänen on huoleh-

dittava tulosennusteiden toteutumisesta sekä tuettava alaisiaan henkilökohtaisten tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Esimies voi olla alaistensa ainoa väylä saavuttaa ylemmän tahon huomio, oli kyse 

sitten tiedotteesta, valituksesta tai toivomuksista. Hänen rooliaan voidaan ajatella eräänlaisena kil-

penä ylemmän ja alemman tason välillä ja tehtäväänsä tasapainotteluna puolueettomalla alueella. 

Esimies varmistaa omalla toiminnallaan tiedotteiden ja muiden viestien kulun ylhäältä alaspäin, 

mutta hän myös toimii alaistensa äänitorvena kuljettaen tietoa alhaalta ylöspäin. (McKnight & Chap-

man 2010, 9.) 

Ulospäin näkyvimpiä henkilöstöjohtamisen tehtäviä ovat henkilöstötoiminnot, joihin kuuluvat muun 

muassa rekrytointi, palkitseminen ja henkilöstön kehittäminen. Ihmisten kanssa työskentelyn lisäksi 

esimies tekee töitä myös heitä varten. Vaikka terminä henkilöstöhallinto alkaa olla vanhentunut, 

sisältää henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttä myös hallinnollisia toimia. Palkkaus- ja koulutusjärjes-

telmät, työsopimusasiat, työterveydenhuolto sekä muut lain ja sopimusten edellyttämät toimet on 

järjestettävä ja ylläpidettävä. Ne luetaan nimenomaan henkilöstöhallinnollisiksi tehtäviksi. (Viitala 

2013, 22.) 

Viitala havainnollistaa henkilöstöjohtamisen ulottuvuuksia ja tehtäväkenttää Ulrichin (1997) neli-

kenttämallilla kuviossa kaksi. Sen mukaan henkilöstöjohtamisen päätehtävät ja roolit jaetaan nel-

jään alueeseen, kun jaon perusteina käytetään tapahtumien aikajännettä sekä toiminnan kohdetta. 
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Henkilöstöjohtamisen kentällä on huomioitava molemmat: operatiivisessa, eli päivittäisessä toimin-

nassa on tehtävä ratkaisuja, jotka tukevat strategisia tavoitteita, eli niiden on toimittava myös pit-

källä aikajänteellä. Toiminnan kohteena puolestaan ovat sekä prosessit että ihmiset: prosesseja 

kehitetään ja ylläpidetään erilaisten henkilöstöhallinnollisten järjestelmien ja toimintamallien avulla. 

(Viitala 2013, 34.) 

 

KUVIO 4. Ulrichin nelikenttämalli (Ulrich 1997. Kuva Viitala 2013, 34.) 

3.2.1 Henkilöstösuunnittelu 

Henkilöstösuunnittelu voidaan nähdä keinona valmistautua tulevaan ennusteiden ja laskelmien 

avulla. Suunnittelu on yritykselle elintärkeää, sillä sen systemaattisella toteuttamisella voidaan var-

mistaa sopiva määrä käsipareja ja osaamista oikeassa paikassa oikeana aikana. Henkilöstösuun-

nittelua voidaan lähestyä kahdella tavalla, joita Viitala kuvaa kovaksi ja pehmeäksi. Kova henkilös-

tösuunnittelu näkee henkilöstön ennen muuta kustannuseränä, ja suunnittelun perustana on liike-

toimintastrategia. Pehmeä henkilöstösuunnittelu on joustavampaa, ja sen mukaan henkilöstö on 

pääomaa. Myös pehmeä henkilöstösuunnittelu pohjautuu liiketoimintastrategiaan, mutta sen mu-

kana henkilöstö sopeutetaan ja mukautetaan liiketoiminnan jatkuvaan muutokseen ja uudistumi-

seen. Pehmeä suunnittelutapa luo yhteisen, suuren linjan, joka antaa eri puolille organisaatiota 

itsenäisyyden ja soveltamisen mahdollisuuksia. (Viitala 2013, 57-58.) 
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Henkilöstösuunnitelmia ei kuitenkaan voida tehdä kovin tarkoiksi, eikä niitä enää muodosteta ma-

temaattisiin ennusteisiin perustuen. Henkilöstösuunnittelussa täytyy varautua nopeisiin muutoksiin 

ja uudistuksiin, joten suunnitelmiin on sisällytettävä joustavuus. Henkilöstösuunnitelma ei myös-

kään orjallisesti pohjaudu liiketoimintasuunnitelmaan. Joissain tapauksissa voi olla jopa päinvas-

toin, esimerkiksi alan markkinatilanteen elämisen takia. (Viitala 2013, 58.) Henkilöstösuunnittelu ei 

myöskään aina ole systemaattista, mutta jokaisessa yrityksessä tehdään henkilöstösuunnittelua. 

Suunnittelu voi jäädä vain joidenkin henkilöiden ajatuksiksi, jotka koskevat tulevia muutoksia hen-

kilöstössä, sen sijaan että tehtäisiin systemaattisia suunnitelmia. (Viitala 2013, 60.)  

3.3 Johtajuus 

Johtajuus on prosessi, jossa johtaja pyrkii vaikuttamaan yksilöön ja ryhmään yhteistä etua tavoitel-

len. Johtaminen on vaikuttamista yksilöön tai ryhmään tarpeen mukaan, ja sillä pyritään vaikutta-

maan esimerkiksi muuttamalla muiden ajatusmalleja tai yhteisiä toimintatapoja. Johtajuudessa py-

ritään saavuttamaan yhteinen tavoite mahdollisimman tehokkaasti. Johtaminen on vaikuttamista, 

joka kohdistuu alaspäin, sivuille, ylöspäin ja myös itseensä. (Sydänmaanlakka 2004, 106.) 

 

Johtajuuden voi jakaa karkeasti ihmisten ja asioiden johtamiseen, joista asioiden johtaminen tun-

netaan kovana ja liiketoimintaa ensisijaisesti ajavana johtamistyylinä. Ihmisten johtamista puoles-

taan saatetaan pitää pehmeänä ja jopa lepsuna johtamistyylinä. Viitalan mukaan asioiden johtami-

nen on tarkkaa suunnittelua ja budjettien laatimista, toimenpiteistä ja aikatauluista huolehtimista 

sekä niiden arviointia ja seurantaa. Asioiden organisointi sisältää vastuualueiden ja toimintaohjei-

den jakamista sekä niiden toteuttamisen valvomista. Suunnitelmallisuus on ratkaiseva tekijä ase-

tettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi. (Viitala 2013, 41.) Ihmisten johtaminen tapahtuu puoles-

taan vuorovaikutuksen kautta: sen avulla ihmiset saadaan sitoutumaan työssä asetettuihin pää-

määriin ja niiden saavuttamiseen. Ihmisten johtaminen käsittää motivaation johtamista, ohjaamista, 

palkitsemista ja tiivistä vuorovaikutusta. Näihin vaikuttavat keskeisesti luodut mielikuvat ja kulttuuri 

sekä tunteet ja ihmissuhteet, ja nämä tekevät johtamisesta haastavan yhtälön. (Juuti 2016, 60-61.) 

Henkilöstöjohtaminen, joka on nimenomaan ihmisten johtamista, mielletään toisinaan pehmeäksi 

johtamiseksi ja se nähdään oikeasta bisneksestä irralliseksi toimeksi. Vastakkainasettelu esiintyy 

selkeänä ammattikirjallisuudessa ja johtamisteorioissa, joissa puhutaan managementista ja lea-

dershipista. Suomessa näille käsitteille on kuitenkin vain yksi kantakielinen ilmaus: johtaminen. 

(Järvinen 1998, luku 3, Toimivan työyhteisön peruspilarit.) 
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Johtaminen on hyvä perustaa yhteisesti jaetulle mielikuvalle, jonka takana seisovat useimmat ih-

miset. Esimiehen tehtävät ja vastuut ovat hyvin laajat, ja niitä suorittaessaan on esimiehen sovitet-

tava omat arvonsa niihin. Vain näin esimies voi johtaa muita kohti tavoitteiden toteutumista. Esi-

miestyö ja johtaminen eivät kuitenkaan aina kulje käsi kädessä: esimiestyöstä tulee johtamista 

vasta silloin, kun esimiehellä on häntä tukevia ja seuraavia alaisia. Vasta sitä voivat seurata hyvät 

tulokset. Asiakeskeisessä johtamisessa unohtuu usein se, että ihmiset tekevät ne asiat, joita kohti 

pyritään. Ihmiskeskeisessä johtamistavassa on oivallettu juurikin ihmisten rooli yrityksen tärkeim-

pänä kilpailukeinona. Ihmisten johtamista voidaan kuitenkin yleisesti pitää haastavampana kuin 

asioiden johtamista. Asiat ja esineet ovat elottomia, eivätkä ne ajattele tai keskustele ihmisten ta-

paan. Ihmisten tekoja, ajatuksia ja mielipiteitä ei pysty välttämättä ennakoimaan. (Juuti 2016, 2.2. 

Ihmisten johtaminen.) 
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4 PEREHDYTTÄMINEN 

Perehdyttäminen on yksi tärkeimmistä vaiheista työntekijän polulla uudessa työpaikassa. Esimie-

hen tehtävä on huolehtia, että perehdytysjakson aikana työntekijä saa tarvittavat tiedot ja taidot 

työtehtäviään varten. Kyseisen ajanjakson aikana työntekijä muodostaa mielikuvansa työpaikasta 

sekä työyhteisöstä, ja on tärkeää, että nämä mielikuvat ovat nimenomaan positiivisia. Jos työnte-

kijän käsitys työpaikan ilmapiiristä tai työstä ylipäätään muodostuu negatiiviseksi, on hänen jalkaut-

tamisensa yritykseen haastavaa eikä niin välttämättä tapahdu koskaan. Negatiiviset asiat muiste-

taan positiivisia paremmin, joten positiivisen ensivaikutelman luomista ei korosteta turhaan. 

Laadukas ja suunnitelmallinen perehdyttäminen on luontevin keino saada uusi työntekijä jalkautet-

tua työpaikkaan ja jättämään hyvää jälkeä työssään. Työn ollessa motivoivaa ja kiitollista, tuntee 

työntekijä itsensä ja tekemänsä työn tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Työssään viihtyvä ja siitä pitävä 

työntekijä saa aikaan parhaita tuloksia, ja taitojen karttuminen alkaa jo perehdytysjakson aikana. 

Tämän vuoksi voidaan nähdä perehdyttämiseen panostamisen olevan tärkeää niin yksittäisen 

työntekijän kuin koko organisaation kannalta.  

4.1 Perehdyttämisen käsite ja merkitys 

Perehdyttäminen on uuden työntekijän vastaanottoa ja alkuohjausta työpaikalla. Tärkeimpänä ta-

voitteena perehdyttämiselle on, että työntekijä oppii tuntemaan itsensä tärkeäksi tekijäksi uudessa 

työyhteisössä. Työnopastus puolestaan on sitä toimintaa, joka ohjaa työntekijää oppimaan ja hal-

litsemaan työtehtävänsä. (Juuti & Vuorela 2015, 63.) 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan useita eri toimenpiteitä, joiden kautta työntekijä oppii tuntemaan työ-

paikkansa yrityksen näkökulmasta, ihmisten näkökulmasta sekä omat tehtävänsä. Yrityksen näkö-

kulma käsittää sen liikeidean, vision, toimintamallin sekä arvot ja tavat, kun taas ihmisten näkö-

kulma esittelee työkaverit, asiakkaat ja muut sidosryhmät.  (Kauhanen 2012, 150-151.) Esimiehen 

rooli alaisten oppimisprosessissa ja perehdyttämisen onnistumisessa on ratkaiseva. Esimiehet 

määrittelevät alaistensa osaamisperustan ja tukevat uuden oppimisessa. He vastaavat myös luot-

tamuksen ja avoimen ilmapiirin luomisesta alaisilleen. Sellaisessa ilmapiirissä on edellytykset ai-

toon vuorovaikutukseen ja osaamisen kehittämiseen. (Tuomi & Sumkin 2012, 14-15.) Kokonaisval-

taisen perehdytysjakson tarkoituksena on kehittää uuden työntekijän osaamista, työympäristöä ja 
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työyhteisöä sillä tavalla, että hän pääsee alkuun uudessa työssä, yhteisössä ja organisaatiossa. 

Tärkeää on myös se, että työntekijällä on mahdollisimman nopeasti valmiudet suoriutua työssään 

itsenäisesti. (Kupias & Peltola 2009, 19.) Perehdyttämisen voi karkeasti jakaa kahteen osaan: yleis-

perehdyttämiseen sekä työnopastukseen.  

4.2 Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus 

Perehdytyksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että prosessi toteutetaan suunnitelmallisesti ja 

sille varataan oma aikansa niin perehdytettävän kuin perehdyttäjänkin aikatauluun. Vuorovaikutus 

uuden työntekijän ja esimiehen välillä on tärkeää perehdytysjakson aikana, sillä perehdytysjaksolla 

työntekijä muodostaa käsityksensä työpaikastaan ja esimies vastaa hänen oppimisprosessistaan. 

Perehdytys on syytä jakaa loogisiin vaiheisiin, jotka käydään läpi järjestelmällisesti ja niihin käyte-

tään sopiva määrä aikaa. (Helsilä 2009, 48-49.) Perehdytysprosessia suunnitellessa on syytä si-

sällyttää vaiheiden ajoittamiseen myös joustovaraa. Jokainen työntekijä on yksilö, ja kullakin me-

nee oma aikansa uusien asioiden oppimiseen: toiset ovat toisia nopeampia. Erilaiset oppimisme-

netelmät on myös huomioitava, onhan tavoitteena saada jokainen työntekijä onnistumaan työssään 

itsenäisesti mahdollisimman pian työhöntulon jälkeen. Myös työnjako perehdyttämisessä on tärkeä 

muistaa. Esimies voi ulkoistaa esimerkiksi varsinaisten työtehtävien ohjaamisen työntekijän kolle-

galle, joka tekee samoja tehtäviä.  

 

Kupiaan ja Peltolan mukaan perehdyttämisen selkeitä vaiheita ovat alku- ja yleisperehdytys sekä 

työnopastus, joista muodostuu perehdyttämisen ehyt kokonaisuus. Se pitää sisällään tarpeelliset 

toimenpiteet, joiden avulla tuetaan uuden tehtävän pariin siirtyvää työntekijää. Perehdyttäminen ei 

ole tarpeen siis ainoastaan uuden työntekijän aloittaessa, vaan aina työntekijän tehtävien tai toi-

menkuvan muuttuessa ja silloin, kun työntekijä on ollut pitkään poissa työtehtävistä. (Kupias & Pel-

tola 2009, 18-19.) 

 

Koska jokaisen lähtötaso on omanlaisensa, on perehdyttämisen alussa hyvä käydä perehdyttämis-

suunnitelma läpi perehdytettävän kanssa ja päivittää se hänen lähtötasoaan vastaavaksi. Osa pe-

rehdytysprosessin sisällöstä voi olla jollekulle jo entuudestaan tuttua, kun taas jollakin voi olla sel-

laisia oppimistarpeita, joita ei perehdytyssuunnitelmaan tavallisesti sisällytetä. (Kjelin & Kuusisto 

2003, 198.) Perehdytyssuunnitelma voidaan räätälöidä jokaiselle perehdytettävälle yksilöllisesti, ja 

siinä määritellään jakson aikana saavutettavat tavoitteet (Kangas 2004, 8). 
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4.3 Perehdyttämistä ohjaava lainsäädäntö 

Työlainsäädäntö määrittelee pelisäännöt, joita sekä työnantajan että työntekijän tulee noudattaa. 

Työlainsäädäntö on pakottavaa oikeutta, jota jokaisen on noudatettava, ja sitä voidaan täydentää 

alakohtaisilla työehtosopimuksilla. Perehdyttämistä ohjaavan lainsäädännön perimmäinen tarkoi-

tus on vastuuttaa työnantaja opastamaan työntekijät työhönsä. Perehdyttämistä ohjaavat työsopi-

muslaki sekä työturvallisuuslaki. Säädösten ja sopimusehtojen huolellinen noudattaminen lisää 

työnantajan luotettavuutta. Päämäärätietoinen ja huolellinen perehdyttäminen tukee yrityksen stra-

tegiaa ja saa yrityksen näyttäytymään positiivisena tekijänä työnantajamarkkinoilla. (Kupias & Pel-

tola 2009, 20-21.) 

 

Käytännössä työlainsäädännön noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Lainsäädännön 

toteutumisesta ovat vastuussa yrityksen johto sekä henkilöstöammattilaiset. Työntekijöitä edusta-

vat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, mikäli sellaisia on valittu. Työntekijöistä ja heidän saa-

mastaan kohtelusta vastaa viime kädessä esimies. Työlainsäädäntö koskee kaikkia työsuhteessa 

olevia työntekijöitä. (Kupias & Peltola 2009, 27.) 

4.3.1 Työsopimuslaki 

Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti, mutta 

näistä suositellaan kirjallista muotoa. Toistaiseksi voimassa olevissa ja yli kalenterikuukauden mit-

taisissa määräaikaisissa työsuhteissa työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työsuhteen kes-

keisistä ehdoista työntekijälle ensimmäisen palkanmaksukuukauden loppuun mennessä, elleivät 

ne käy ilmi jo työsopimuksessa. Sama pätee myös alle kuukauden mittaisissa määräaikaisissa 

työsuhteissa, jos työntekijä on saman työnantajan palveluksessa toistuvasti samoin ehdoin. Selvi-

tyksestä on käytävä ilmi ainakin työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka, työsuhteen alkamis-

ajankohta, mahdollisen koeajan kesto, työntekijän pääasialliset työtehtävät, työhön sovellettava 

työehtosopimus, palkan ja muiden vastikkeiden määräytymisen perusteet sekä palkanmaksun ai-

kajänne, noudatettava työaika, vuosiloman määräytyminen sekä irtisanomisaika. Määräaikaisessa 

työsopimuksessa on määriteltävä tai arvioitava sen päättymisajankohta sekä peruste määräaikai-

suudelle. Jos työntekijällä ei ole kiinteää työntekopaikkaa, on työsopimuksessa selvitettävä ne pe-

riaatteet, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa. Jos työntekijän on tarkoitus työsken-
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nellä vaihtelevasti työnantajan aloitteesta, on työsopimuksessa annettava selvitys siitä, missä ti-

lanteissa ja missä määrin työnantajalla esiintyy lisääntynyttä työvoimantarvetta. Lisäksi vähintään 

kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta jona rahapalkka maksetaan, ulko-

mailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotouttamisen ehdot on 

avattava työsopimuksessa. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55.) 

 

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan, että työntekijä voi suoriutua tehtävistään hyvin myös sil-

loin, kun yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutetaan tai kehitetään. Työnan-

tajan on myös pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan ja 

mahdollistettava uralla eteneminen. Nämä velvoitteet pätevät yrityksen kaikkiin työntekijöihin. (Työ-

sopimuslaki 26.1.2001/55.) 

 

Työntekijän velvollisuutena on tehdä työnsä noudattaen työnantajan toimivallassaan antamia mää-

räyksiä. Työntekijän on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työn-

tekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55.) 

4.3.2 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työky-

vyn ja -turvallisuuden turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Sen on myös tarkoitus torjua ja ennaltaeh-

käistä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä aiheutuvia fyysisen ja hen-

kisen terveyden haittoja. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.) 

 

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä tarpeellisia 

toimenpiteitä hyödyntäen. Työnantajan on suunniteltava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhtei-

den parantamiseksi tehtävät toimenpiteet ja ylläpidettävä niitä. Työnantajan velvollisuus on antaa 

työntekijöille tarpeelliset tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä. Näitä ovat työssä tarvit-

tavat koneet, laitteet, vaaralliset aineet ja myös asiakkaat. Työturvallisuus kattaa niin fyysisen kuin 

henkisen turvallisuuden ja terveyden. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.) 
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4.4 Perehdyttämismateriaalit 

Perehdyttämisessä käytetään yleisesti erilaisia apuvälineitä ja muistilistoja, joita hyödyntämällä pe-

rehdyttämistä on helpompi valvoa ja suunnitella. Muistilista on yksi tyypillisimmistä työkaluista pe-

rehdyttämisessä. Siihen on tavallisesti listattu kaikki ne asiat, jotka perehdytysjaksolla on tarkoitus 

käydä läpi perehdytettävän kanssa. Muistilistan avulla perehdyttämisen suunnittelu on yksinker-

taista, ja sen myötä on helppo luoda laajempia, yhtenäisiä asiakokonaisuuksia. Tällaisen johdon-

mukaisuuden avulla oppimistavoitteisiin pääsemisen seuranta sekä arviointi helpottuvat. Seuran-

nassa käytettävän muistilistan ei tarvitse olla kovin laaja tai yksityiskohtainen. Tavallisesti se suh-

teutetaan sitä käyttävän yrityksen laajuuteen ja perehdytettävän työtehtävien laatuun. (Kangas 

2003, 4.)  

 

Perehdyttämisen oheismateriaalin tarkoitus on yksinkertaisuudessaan tukea oppimista. Oheisma-

teriaalin tekemiseen on käytettävä aikaa eikä se synny itsestään, mutta pitkällä aikajänteellä se 

säästää aikaa itse perehdyttämisessä. Yritysten kotisivut internetissä sekä sen sisäinen intranet 

voivat olla avuksi perehdyttämisessä. Yrityksen internet-sivuilta löytyy usein keskeisimmät perus-

tiedot yrityksen arvoista, visiosta sekä muista liiketoiminnan kivijalkatekijöistä, kun taas intranetistä 

voi lukea yrityksen sisäistä viestintää ja tietoa sisäisistä toiminnoista. Kaikilla yrityksillä ei kuiten-

kaan ole sisäistä intranetiä. Työnopastuksessa apuna käytetään tavallisesti erilaisia työohjeita sekä 

laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeita. Näiden avulla opastettava pystyy ottamaan itsekin vastuuta 

omasta oppimisestaan. (Kangas 2003, 8.)  

 

Jotta perehdytettävä voi todella ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja huolehtia omalta osaltaan 

oppimisen seurannasta ja oppimistavoitteiden saavuttamisesta, kannattaa hänelle antaa oma pe-

rehdyttämisen muistilista. Muistilistaa seuraten hän voi itse merkitä jo suoritetut osat perehdyttämi-

sestä. Tilanteessa, jossa jokin on jäänyt epäselväksi tai perehdytettävä kaipaa vielä lisäopetusta, 

voi hän palata muistilistaa tutkien mielikuvaharjoittelemaan kyseistä asiaa ja itse kysyä lisäohjausta 

kyseisessä asiassa. Perehdyttämisjakson lopussa hän voi tarkistaa, mitä asioita listalla on ollut ja 

varmistaa, että kaikki on käyty läpi. Tarkistus tehdään yhdessä perehdyttäjän kanssa. (Kangas 

2003, 16.) 

 

Perehdyttämistä varten suunniteltu materiaali on syytä pitää mahdollisimman käytännöllisenä ja 

tiiviinä. Tietoa on oltava kattavasti, mutta sen esitystapa on oltava ihmisläheinen. Perehdytettävää 
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ei saa tukahduttaa liiallisella informaatiomäärällä lyhyessä ajassa. Materiaaliin täytyy pystyä tutus-

tumaan helposti ja tieto tulee olla helposti omaksuttavissa. Perehdytettävää ei saa kuitenkaan jät-

tää yksin materiaalin kanssa, vaan perehdyttäjän on oltava valmiina selventämään ja täydentä-

mään asioita tarvittaessa. Perehdyttämismateriaalia on myös päivitettävä säännöllisesti tarpeen 

mukaan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 205-206.) Perehdytysmateriaalin tulee olla kaikkien työntekijöi-

den saatavilla, jotta jokainen voi kerrata tai tarkistaa epäselviä asioita. Kuitenkin, jos perehdytys-

materiaalia päivitetään esimerkiksi uusien toiminta- tai käyttöohjeiden myötä, ei voida työntekijöitä 

velvoittaa ottamaan niistä itse selvää, vaan yrityksen on hoidettava tiedottaminen ja järjestettävä 

mahdollisesti tarpeen olevat koulutukset automaattisesti.  

4.4.1 Yleisperehdyttäminen 

Yleisperehdyttäminen tutustuttaa työntekijän työympäristöön sekä -ilmapiiriin, sidosryhmiin sekä 

tapoihin ja rutiineihin sen lisäksi, että hän oppii tuntemaan yrityksen liiketoiminnalliset tekijät. Näihin 

tutustuessaan työntekijä pystyy hahmottelemaan kattavan yleiskuvan, jonka raameissa hän voi 

luoda osakokonaisuuksia organisaatiosta. (Pentikäinen 2009, 23-24.) Yleisperehdyttäminen sisäl-

tää vähemmän konkreettista tekemistä kuin työnopastus, sillä siihen sisältyvät muun muassa or-

ganisaation arvoihin, visioon, liikeideaan sekä toimintamalleihin tutustuminen. Samoin työtoverei-

hin ja sidosryhmiin tutustuminen ovat osa yleisperehdytystä. Työtulosten kannalta yleisperehdy-

tystä ei voida asettaa merkityksettömämpään rooliin, vaikkei se suoraan liitykään itse työn tekemi-

seen. Työtulokset ovat suoraan yhteydessä motivaatioon, johon vaikuttaa muun muassa työssä 

viihtyminen ja se, millaiseksi oman työnsä kokee. 

 

Uudelle työntekijälle on tärkeää, että hänestä pidetään huolta ensimmäisen päivän ensimmäisistä 

hetkistä lähtien ja hän voi luottaa uuden ympäristön turvallisuuteen. Ensimmäisten päivien ja viik-

kojen kokemukset uudessa työpaikassa määrittävät pitkälti työntekijän muodostaman mielikuvan 

siitä. Etenkin huono kohtelu ja ikävät tilanteet, epävarmuus ja yksin jättäminen muistetaan pitkään. 

Lepistö korostaa sisäisten mallien merkitystä perehdyttämisessä. Työntekijä muodostaa itselleen 

sisäisiä malleja työympäristöstä tehdyistä havainnoista. Sisäisen mallin syntymiseen tarvitaan tie-

toa yrityksen toiminnasta, tavoitteista, palautteen antamista sekä mahdollisuutta vaikuttaa suunni-

telmiin ja päätöksentekoon. Työnilo ja tyytyväisyys työsuoritukseen ja -ympäristöön ovat hyvä läh-

tökohta positiiviselle sisäiselle mallille. Työntekijä toimii myöhemmin vastaavissa tilanteissa sisäi-

siin malleihinsa nojaten. (Lepistö 2005, 57-58.) 
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Yleisperehdytyksessä perehdytettävä perehtyy yrityksen arvoihin, missioon ja visioon ja opettelee 

sen yleisimpiä toimintamalleja. Tärkeimpänä perehdytettävä kuitenkin tutustuu yrityksen liikeide-

aan. Siinä määritellään yrityksen asiakkaat, palvelut, tuotteet ja toimintatavat, sekä lisäksi tiedot, 

taidot, valmiudet ja asenteet, joita henkilöstöltä odotetaan. Asiakaspalvelun toimintamallit, työyh-

teisön niin sanotut pelisäännöt ja henkilöstön toimintatavat ovat myös osa liikeideaa. (Kangas 2003, 

4.)  

 

Yleisperehdytys opastaa uuden työntekijän talon tavoille ja sen jälkeen hän tietää tarpeelliset työ-

suhteeseen liittyvät asiat sekä sen, mistä hän saa lisätietoa yritystä ja työtä koskien. Lepistön mu-

kaan yleisperehdyttäminen alkaa jo työhönottovaiheessa. Työhaastattelussa ja jo työpaikkailmoi-

tuksessa kerrotaan työn sisällöstä, työsuhteen ehdoista sekä työyhteisöstä. Työnhakijalle voidaan 

myös jakaa kirjallista esittelyaineistoa, jonka avulla työntekijä pääsee ottamaan vastuuta tulevasta 

perehdyttämisestä itse. On myös hyvin tavallista, että työntekijän odotetaan itse perehtyneen yri-

tyksen perustietoihin, kuten arvoihin ja liikeideaan ennen työhaastattelua ja viimeistään ennen työ-

höntuloa. (Lepistö 2005, 60.) 

4.4.2 Työnopastus 

Työnopastus pitää sisällään ne tiedot ja toiminnot, joiden avulla työntekijä suoriutuu itse työtehtä-

vistä. Nykyään työnopastus ei näyttele pääroolia perehdyttämisessä, mutta se tapahtuu pidem-

mällä aikavälillä sekä suunnitelmallisemmin. Työnopastus saattaa sijoittua hyvinkin pitkälle aikavä-

lille työsuhteen alussa, jotta työntekijä saa varmasti haltuunsa kaikki tarvittavat tiedot ja taidot työ-

tehtäviensä tekemiseen. Työtehtäviä voidaan syventää ja lisätä asteittain, jottei hän koe jäävänsä 

yksin valtavan tietomäärän kanssa. Vaikka työnopastus on enää harvassa yrityksessä perehdyttä-

misen ainoa osa, on se joissain tapauksissa riittävä perehdytys. Esimerkiksi lyhyissä määräaikai-

suuksissa, sijaisuuksissa tai väliaikaisiksi jäävissä osa-aikaisissa työsuhteissa pelkkä työnkuvaan 

ja tehtävään liittyvä perehdyttäminen voi riittää.  

 

Tunne siitä, että työn osaaminen on puutteellista, antaa sen tekemiselle negatiivisen vaikutuksen. 

Toisaalta perehdyttämisessä tulisi olla riittävän haastavaa sisältöä motivaation herättämiseksi ja 

uuden oppimiseksi. On nimittäin hyvin tavallista, että uutta oppii parhaiten tekemällä. Pelkkä teo-

riatieto ei riitä jättämään muistijälkeä opituista asioista. Opastettavan on oltava aktiivisesti mukaan 
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työnopastuksessa alusta alkaen. Tarkoitus kuitenkin on, että hän pääsee tekemään töitä itsenäi-

sesti mahdollisimman pian. (Kupias & Peltola 2009, 19.) 

 

Tunnetuin työnopastuksen suunnittelun ja toteutuksen teoria on niin sanottu viiden askeleen me-

netelmä, jota kuvio kolme havainnollistaa. Sitä voidaan soveltaa jokaisen tarpeisiin parhaiten sopi-

valla tavalla. Ennen ensimmäistä askelta on hyvä tehdä alkuvalmistelut, joissa valmistaudutaan 

varsinaiseen opetustilanteeseen. Opastaja voi valmistautua tilanteeseen etukäteen tarvikkeita, ma-

teriaaleja ja välineitä kokoamalla, kun taas opastettava pystyy kartuttamaan ennakkotietoa esimer-

kiksi lukemalla käyttöohjeita ja miettimällä kysymyksiä. Myös muistilista läpi käytävistä asioista on 

molemmille osapuolille tarpeellinen työväline. (Kangas & Hämäläinen 2010, 14-15.) 

 

KUVIO 5. Työnopastuksen viisi askelta (Työturvallisuuskeskus 2013, viitattu 6.9.2019.)  

 

Ensimmäinen askel muodostuu perehdytettävän lähtötason selvittämisestä ja oppimistason kartoit-

tamisesta. Perehdytettävä voi itse arvioida omaa lähtötasoaan, ja jos työtehtävä on täysin uusi, on 

perehdyttämisen lähdettävä liikkeelle aivan perusteista. Lähtötason voi selvittää myös käytännössä 

kokeilemalla, erityisesti jos kyseessä on vastaavia tehtäviä aiemminkin tehnyt uusi työntekijä. Täl-
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löin perehdyttävä pystyy tekemään konkreettisia päätelmiä perehdytettävän lähtötasosta. Pereh-

dyttämisen onnistumisen kannalta on tärkeää luoda alusta alkaen myönteinen asenne ja motivaatio 

uuden oppimista kohtaan. On ensisijaisesti opastajan tehtävä toimia kannustajana ja olla luotta-

muksen arvoinen, sillä tällöin perehdytettävä pystyy omaksumaan hänen positiivisen asenteensa 

itselleen ja hänellä on pienempi kynnys esittää kysymyksiä luotettavalle ohjaajalle. (Kangas & Hä-

mäläinen 2010, 15.) 

 

Toisen askeleen tarkoitus on jättää opastettavan muistiin kokonaiskuva opastettavasta tehtävästä 

tai asiasta ja sen suorittamiseen liittyvistä tärkeistä toimintaohjeista. Parhaita tuloksia saadaan, kun 

opastaja osallistaa perehdytettävän mukaan esittämällä kysymyksiä, kuuntelee sekä kannustaa 

kertomaan ja kuvailemaan sekä näyttämään ja kokeilemaan itse. Perusteleminen ja itse tekeminen 

myötävaikuttavat oppimiseen. Tällaista opastusmenetelmää käyttäen opastaja pystyy helposti kor-

jaamaan, jos perehdytettävän suoritus on jollain osa-alueella heikko. Selvyyden vuoksi kannattaa 

laajat kokonaisuudet jakaa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi. Näin opastajan on helpompi seurata 

opastettavan osaamisen kehitystä. On kuitenkin tavallista, että opetusmenetelmä on opettajakes-

keinen, jolloin tämä puhuu paljon ja saattaa näyttää koko työvaiheen itse. Tässä tilanteessa opas-

tettava ei voi sisäistää kaikkea tietoa yhtä tehokkaasti, eikä hän välttämättä pysy mukana opetuk-

sessa. Opastettava ei myöskään osaa itse miettiä vaihtoehtoisia työskentelytapoja tai korjata itse 

omia virheitään. Vuorovaikutus jää heikoksi opettajakeskeisessä opetustavassa. (Kangas & Hä-

mäläinen 2010, 15.) 

 

Kolmas askel on mielikuvaharjoittelu. Sen avulla pystytään keskittämään ajatukset työsuoritukseen 

ja sen onnistumiseen. Näin opastettava pystyy kehittämään omia sisäisiä mallejaan ja luomaan 

osakokonaisuuksia itselleen. Kolmannessa vaiheessa tapahtuu omien sisäisten mallien viimeistely. 

Harjoituksen ja kokemuksen kautta kehittyneet sisäiset mallit ohjaavat ammattitaitoisen työntekijän 

toimintaa automaattisesti, jolloin toimenpidettä ei tarvitse erikseen ajatella. (Kangas & Hämäläinen 

2010, 16.) 

 

Mielikuvaharjoittelua voidaan tehdä monella eri tavalla, mutta tyypillistä on esimerkiksi se, että pe-

rehdyttäjä pyytää perehdytettävää kuvailemaan tietyn toimenpiteen tai tuotantovaiheen yksityis-

kohtaisesti. Opastettavan kuvatessa tilannetta hän miettii, miten ja miksi työsuoritus etenee, millai-

sia välineitä hän tarvitsee ja mikä on olennaista kussakin vaiheessa. (Kangas & Hämäläinen 2010, 

16.) 
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Neljännessä askeleessa opastettava pääsee itse tekemään ja harjoittelemaan käytännössä. Taito-

jen oppiminen vaatii konkreettista tekemistä, jotta niistä jää tekijälle muistijälki. Päämääränä on 

harjaannuttaa taitoja ja pyrkiä kohti itsenäistä suoritusta. Tässä vaiheessa opastettava tekeekin 

kyseisen työvaiheen kokonaan itse omassa tahdissaan, opastajan seuratessa työskentelyä. Työn 

valmistuttua opastettava arvioi sen tulosta ensin itse, ja vasta sitten opastaja antaa oman palaut-

teensa. Tällä tavoin opastettava oppii arvioimaan omaa työtään realistisesti. Rakentavassa kes-

kustelussa molemmat osapuolet saavat palautetta. Hyvä vuorovaikutussuhde on ensisijaisen tär-

keä. (Kangas & Hämäläinen 2010, 16.) 

 

Koko perehdytysprosessin ajan molemmat osapuolet ovat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa tois-

tensa kanssa seuraten ja arvioiden kumpikin opastettavan kehitystä omasta näkökulmastaan. Vii-

dennessä vaiheessa varmistetaan, että oppimistavoitteet on saavutettu. Opastettava työskentelee 

itsenäisesti ja kokeilee taitojaan muissakin työtehtävissä. Opastaja seuraa ja arvioi työskentelyä 

vain silloin tällöin. Oppimisen tuloksia voi varmistaa myös esimerkiksi pyytämällä opastettavaa 

opettamaan tehtävä jollekin toiselle. Viimeistään tällöin saadaan selville, onko opastettavan oppi-

minen jäänyt pintapuoliseksi vai syventynyt ammattitaidoksi. (Kangas & Hämäläinen 2010, 16.)  

4.5 Perehdyttämisen seuranta 

Perehdytysjakso sisältää valtavan määrän tietoa, eikä voida olla täysin varmoja, omaksuuko pe-

rehdytettävä kaiken oleellisen. Perehdytystä arvioimalla ja seuraamalla voidaan saada varmuus 

siitä, että perehdyttämis- ja työnopastussuunnitelma on onnistunut. Tarkistus- ja muistilistat ovat 

oivallisia apuvälineitä seurannassa, sillä ne tuovat varmuutta prosessiin eivätkä sulje pois kysy-

myksiä ja avointa keskustelua. Perehdyttämistä voi varmistaa siten, että kaikki tarkistuslistan asiat 

on käyty läpi ja niiden oppiminen tarkastettu yhdessä esimiehen kanssa. (Kangas & Hämäläinen 

2010, 17.) 

 

Keskeinen tavoite on, että työntekijä oppii tuntemaan kuuluvansa työyhteisöön merkityksellisenä 

tekijänä. Lepistön mukaan työsuoritusta tulee verrata perehdytysjakson alussa asetettuihin tavoit-

teisiin. Oppimistavoitteiden lisäksi tulee tarkastella työntekijän asennetta, luotettavuutta, ahkeruutta 

ja työn laatua havainnoimalla oppijan työkäyttäytymistä. Havainnoinnista ja tuloksista on keskus-

teltava avoimesti opastettavan kanssa antaen samalla palautetta hänen kehittymisestään. Palaut-

teen saaminen on ensiarvoisen tärkeää työtehtäviä aloittaessa. (Lepistö 2005, 65.) 
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Lyhytkin keskustelu perehdytyksen onnistumisesta, opastettavan kehityksestä ja työyhteisöön su-

lautumisesta on tärkeä käydä perehdytysjakson päättyessä. Työnopastus ja vuorovaikutus työnte-

kijän ja esimiehen välillä eivät saa päättyä perehdytysjakson päättymiseen, vaan vuorovaikutus-

suhdetta on jatkettava ja vahvistettava koko sen ajan, kun työntekijä on talossa. Tehtävien tai työn-

kuvan muuttuessa on perehdytystä jatkettava, ja jos työnkuva ja tehtävien kirjo laaja, on perehdytys 

parasta toteuttaa vähittäisenä ja pitkälle aikajänteelle sijoittuvana prosessina. Perehdytettävää on 

turha tukahduttaa valtavalla tietomäärällä lyhyessä ajassa, etenkään jos työtehtävät vaativat eri-

tyistä ammattitaitoa ja osaamista.  

 

Perehdyttämistä voidaan pitää ensiarvoisen tärkeänä oppimisprosessina myös yritykselle. Yrityk-

sen kannattaa ehdottomasti kerätä perehdytettäviltä palaute perehdytysjakson jälkeen, jotta se voi 

kehittää perehdytysprosessiaan parempaan suuntaan. Jokainen kokee perehdyttämisen eri ta-

valla, ja jotta perehdyttämistä voidaan monimuotoistaa, on sitä kehitettävä yrityksen konkreettiset 

tarpeet tuntien. Perehdyttämisen materiaaleja ja prosessia kokonaisuudessaan on päivitettävä jat-

kuvasti. Sen on palveltava yrityksen tarpeita, mutta pysyttävä myös nykyaikaisena.  

4.6 Viestintä ja vuorovaikutus perehdyttämisessä 

Vuorovaikutuksen merkitystä perehdyttämisen onnistumiselle ja sen avulla muodostuvalle luotta-

mukselle ei voida vähätellä. Pitkänen (2010) viittaa tutkielmassaan Mignereyn, Rubinin ja Gordenin 

tutkimukseen kertoen, kuinka organisaatiosta saadaan luottamusta tukeva ympäristö usein vain 

silloin, kun tulokkaan kontakteja muuhun organisaatioon ja sen muiden työntekijöiden kanssa mah-

dollistetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Pitkänen toteaa, että mikäli luottamuksen rakentuminen on 

yksi perehdyttämisen perimmäisistä tavoitteista, on työyhteisöön perehdyttämisen korostuttava. 

Työyhteisöön perehdyttämisen käsite on häilyvä, mutta Pitkänen kertoo tutkielmassaan haastatel-

tavien kuvanneen sitä juuri kontaktien luomisena ja työyhteisöön tutustumisena. Luottamuksen voi-

daan nähdä olevan yksi yritykseen sitoutumisen edellytyksistä. Pitkänen viittaa Kodishiin sekä Tho-

masiin, Zoliin ja Hartmaniin, joiden mukaan avoimuus on yksi luottamusta rakentavista tekijöistä. 

Viestinnässä avoimuus tarkoittaa sitä, että työntekijät ilmaisevat omia mielipiteitään ja ideoitaan 

siitä huolimatta, että ne saattavat erota yrityksen yleisestä mielipiteestä. Kuitenkin myös luottamus 

vaikuttaa siihen, miten viestinnän avoimuus ilmenee organisaatiossa. (Pitkänen 2010, 73-75.) 
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Perehdyttämisessä vuorovaikutus on todella tärkeä tekijä prosessin onnistumisen kannalta. Vuo-

rovaikutus jää yksipuoliseksi viestinnäksi silloin, kun perehdytettävä kokee jäävänsä yksin eikä tu-

tustu kehenkään muuhun kuin perehdyttäjään. Myös tilanteessa, jossa perehdytettävä ei pääse 

itse kyselemään tai kokeilemaan, ei vuorovaikutus toteudu halutulla tavalla. Perinteisesti työnopas-

tuksessa perehdyttäjä puhuu paljon ja perehdytettävä kuuntelee, mutta hyvälaatuisessa vuorovai-

kutussuhteessa ja osallistavassa perehdyttämisessä opastuksen lisäksi perehdyttäjä kyselee pal-

jon, antaen perehdytettävän näyttää ja kokeilla itse. Myös palautteenannon toimiessa molempiin 

suuntiin rakentuu esimiessuhde avoimeksi ja mutkattomaksi.  

 

Pitkäsen (2010) mukaan perehdyttäminen ei kuitenkaan ole pelkkää puheviestintää, vaan pereh-

dyttäminen toteutuu mukana olevien osapuolten viestinnässä. Viestinnällä tarkoitetaan tässä yh-

teydessä kaikkea tiedonantoa ja -vaihtoa sekä yhteisten, laaja-alaisten skeemojen luomista ja ke-

hittämistä. Pitkäsen laatimassa kuviossa neljä kuvataan perehdyttämisviestintää ja vuorovaikutus-

suhteita. 

 

Kuvio 6. Perehdyttämisviestintä ja vuorovaikutussuhteet (Pitkänen, 2010. Viitattu 15.10.2019.) 

 

Kuvio havainnollistaa perehdyttämisen osapuolten välisiä suhteita sekä viestinnän suuntaa. Siinä 

kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat molemminpuolista vuorovaikutusta, ja yksisuuntaiset nuolet yksi-

suuntaista informaationkulkua ja viestintää. Johdon tehtävänä on kouluttaa ja opastaa perehdyttäjä 

omaan tehtäväänsä ja tukea tätä sen suorittamisessa. Lisäksi johtoportaan toimet työyhteisön kan-
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nustamiseksi osallistumaan perehdytysprosessiin voivat olla ratkaisevan tärkeät. Usein siihen ni-

mittäin tarvitaan ulkopuolista rohkaisua ja johdatusta, että jo olemassa oleva työyhteisö ottaa posi-

tiivisen ja vastaanottavaisen roolin perehdytysprosessissa.  

 

Perehdyttäjän tehtävänä on puolestaan ohjata ja opastaa perehdytettävä alkuun uudessa työssään 

ja tukea tätä niin työtehtävien alkaessa, kuin myös varsinaisen perehdytysjakson jälkeen. Pereh-

dyttäjä, joka on usein myös tulokkaan esimies, on päävastuussa perehdytyksestä, mutta perehdy-

tettävän on sen onnistumiseksi otettava vastuuta omasta oppimisestaan. Lisäksi perehdyttäjän ja 

uuden työntekijän välillä on vallittava kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, joka helpottaa pereh-

dytystilanteita ja luo perustan avoimelle esimies-alaissuhteelle. Jotta vuorovaikutussuhteesta muo-

toutuu avoin ja laadukas, on molempien osapuolten oltava oma-aloitteisia. Esimies hyödyntää joh-

dolta saatua tukea ja käyttäytyy itse rohkaisten tulokasta haluttuun suuntaan.  

 

Vuorovaikutussuhteen jäsenten aiempi viestintähistoria vaikuttaa siihen, miten he tulevaisuudessa 

tulevat vuorovaikuttamaan keskenään. Vuorovaikutussuhde siis syntyy joka tapauksessa, panosti-

vat perehdyttäjä ja perehdytettävä siihen tai ei. He pystyvät kuitenkin omalla toiminnallaan vaikut-

tamaan siihen, millaiseksi heidän vuorovaikutussuhteensa muodostuu. Relationaalisen viestinnän 

teorian mukaan jokaisella viestillä on sisältö, ulottuvuus ja suhdeulottuvuus, joista suhdeulottuvuus 

kuvaa aiempaa vuorovaikutusta ja sitä, millainen vaikutelma siitä on vuorovaikutussuhteessa ole-

ville jäänyt. Suhteen rakentuminen vaikuttaa siis myöhempään viestien tulkintaan, mutta myös 

myöhempi vuorovaikutus muovaa suhdetta. (Stolp, haastattelu 30.10.2019.) 

 

Perehdytettävän on oltava oma-aloitteinen myös työyhteisöön perehdyttämisessä. Hänen on otet-

tava avoin ja aktiivinen rooli tutustumisessa, jossa perehdyttäjä on mukana tutustuttajan roolissa. 

Johdon kannustamana olemassa oleva työyhteisö kehittää omaa vuorovaikutussuhdettaan tulok-

kaan kanssa, jotta tämä pääsee mahdollisimman nopeasti työyhteisön jäseneksi. Pitkänen toteaa, 

ettei kuvion ole tarkoitus olla yleinen malli perehdytysviestinnästä, vaan se havainnollistaa hänen 

tutkimuksensa tuloksia. (Pitkänen 2010, 99-100. Viitattu 15.10.2019.) 

 

Parhaimmillaan vuorovaikutus on laajaa yhteisöviestintää, joka pitää sisällään viestien ja sanomien 

vaihtamista työyhteisön eri osien välillä. Viestintä sitoo ne yhdeksi suureksi työyhteisöksi, ja liittää 

työyhteisön työympäristöön. Kuusi kertoo tutkimuksessaan Siukonsaareen viitaten, kuinka yhtei-

söviestintä on suunnitelmallista, tavoitteellista ja johdettua toimintaa. Ilman näitä toimintoja ei vies-



  

30 
 

tinnästä muodostu vahvaa yhteisökuvaa, eikä tiedonkulku välttämättä rakennu avoimeksi ja vuoro-

vaikutteiseksi. Kuusi tarkentaa Juholinia lainaten, kuinka yhteisöviestinnällä tarkoitetaan yleensä 

yhteisön sisäistä eli sen jäsenten välistä viestintää ja vuorovaikutusta. Työyhteisöviestinnän teh-

tävä on saada työntekijät sitoutumaan työhön, työyhteisöön ja yritykseen sekä lujittaa tätä suhdetta, 

joten myös perehdyttäminen voidaan nähdä viestinnällisenä tehtävänä. (Kuusi 2011, 5. Viitattu 

23.10.2019.) 

 

Mikään työyhteisö ei pysty toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti ilman vuorovaikutusta. Vuorovai-

kutus ei ole yksipuolista tiedottamista, vaan molempiin suuntiin toteutuvaa viestintää ja kommuni-

kaatiota. Näin voidaan todeta viestinnän olevan jokaisen työntekijän vastuualueella, ja jokaisen on 

osallistuttava sisäiseen viestintään. (Kuusi 2011, 6. Viitattu 23.10.2019.) Onnistunut perehdyttämi-

nen on ennen muuta viestintää, jonka tuloksena perehdytettävä sitoutuu uuteen työpaikkaan ja 

työyhteisöön, sekä luo moniyhteisen vuorovaikutussuhteen niin esimiehen kuin muun työyhteisön 

kanssa.  

 

Kuusen tutkielman tuloksista voidaan nähdä, miten suoraan työntekijät kokevat perehdyttäjän 

oman ajankäytön sekä perehdyttämisen suunnittelun vaikuttavan perehdyttämisen onnistumiseen. 

Vain perehdyttäjän ollessa läsnä tapahtuu kasvokkaista viestintää, joka koetaan kaikista tehok-

kaimmaksi viestinnän muodoksi. Tutkielmassa todetaan kyselyyn vastanneiden olevan pääasialli-

sesti tyytyväisiä saamaansa perehdytykseen. Kuitenkin he toivoisivat siihen käytettävän enemmän 

aikaa ja asioita käytävän läpi tarkemmin ja kiireettömämmin. Jotkut kokivat tiedonhaun jääneen 

liiaksi heidän omalle vastuulleen. Perehdyttäjän rooli uuden työntekijän opastajana ja tukijana on 

siis ehdottoman tärkeä. (Kuusi 2011, 52-53. Viitattu 23.10.2019.) Perehdyttäjän rooli on haastava 

ja vaatii paljon panostusta. Hänen on oltava aktiivisesti läsnä ja annettava ja vastaanotettava pa-

lautetta avoimesti. Se helpottaa hänen ja uuden työntekijän kommunikaatiosuhdetta jatkossa.  

 

Lautala pohtii tutkimuksensa (2007) tuloksiin nojaten perehdyttämisen olevan yksi tärkeimmistä 

työpaikalla toteutettavista koulutuksista. Perehdytysjakson tavoitteena on luoda uudelle työnteki-

jälle perusta työn tekemiselle ja yhteistyölle työyhteisössä. Laadukkaalla perehdyttämisellä luo-

daan perusta pitkään jatkuvalle työsuhteelle. Hänen mukaansa viestintä on mukana työyhteisön 

päivittäisessä arjessa, joten sen avulla voi muokata työntekijöiden tuntemuksia työyhteisöä koh-

taan. Viestintään tyytyväinen työntekijä on tyytyväinen myös työhön ja työyhteisöön. Kasvokkais-

viestintä on tutkimuksessa koettu tehokkaimmaksi viestinnän kanavaksi sen välittömyyden vuoksi. 

Perehdyttämistä tukevat kuitenkin muun muassa ’Tervetuloa taloon’-kansion tyyppiset kirjalliset 
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materiaalit. Perehdytysprosessissa viestinnän keinoin jaetaan tietoa sekä varmistetaan, että jaettu 

tieto on omaksuttu. Viestinnällä sitoutetaan ja motivoidaan sekä mahdollistetaan uuden työntekijän 

pääsy osaksi työyhteisöä. (Lautala 2007, 47-49. Viitattu 24.10.2019.) 

4.7 Storytelling perehdyttämisen työkaluna 

Storytelling, eli tarinankerronta, on mieleenpainuva keino perehdyttää. Yritykset ovat koko ajan 

enenevissä määrin huomanneet storytellingin tuovan yksilöllisyyttä ja lisäarvoa liiketoimintaan. 

Markkinoinnissa ja palveluiden sisällössä sitä on käytetty jo useiden vuosien ajan, mutta henkilös-

töjohtamisessa sen hyödyntäminen on vasta nouseva trendi. Esimerkiksi perehdyttämisen työka-

luna se toimii hyvin.  

 

Kun storytellingiä on hyödynnetty markkinoinnissa, on sen huomattu kiinnittävän asiakkaitten huo-

mio ja saavan heidät pysymään kiinnostuneina pidempään kuin mitään muuta työkalua hyödyntä-

essä. Sally Robertsin haastateltavana ollut Ann Wylie kertoo, että tarinankerronta markkinoinnin 

välineenä toimii, koska tarinamuodossa esitetyt asiat muistetaan paremmin kuin abstraktit, kuivat 

asiat, joissa ei ole tarttumapintaa. Wylie jatkaa tarinankerronnan olevan hyvä tapa saada ideoita, 

palveluita ja tuotteita myytyä, oli kohderyhmä sitten ulkoinen tai sisäinen. Jos johtajan on saatava 

uusi toimintamalli tai arvopäivitys jalkautettua alaisilleen, kannattaa heidän hioa omia tarinanker-

rontataitojaan. Tullessaan paremmiksi tarinankertojiksi, voi esimiesten toiminta vaikuttaa henkilö-

kohtaisemmalta ja inhimillisemmältä, jolloin alaisten on helpompi omaksua uusi toimintamalli tai 

uudistus. (Roberts 1999, viitattu 18.11.2019.) 

 

Perehdytysjakso sisältää aina valtavan määrän tietoa. Oppimistapoja on erilaisia, mutta parhaan 

muistijäljen saa aikaan silloin, kun perehdytettävä saa kokeilla itse, tai kun kerrottuun tietoon voi 

luoda jonkinlaisen muistisäännön. Muistisääntö voi olla esimerkiksi tarina, joka ympäröi kerrottuja 

ohjeita ja tietoja. Tarinamuotoon tehty tieto on helposti sisäistettävissä ja muistettavissa. Muun mu-

assa yrityksen visio on abstrakti ja merkityksetön käsite ennen kuin ne yhdistetään käytännön te-

kemiseen tarinallisten esimerkkien kautta. Jos yritykselle tärkeää on asiakaslähtöisyys, kannattaa 

se kertoa ytimekkään, mutta kylmäksi jättävän iskulauseen sijaan tarinalla tosielämän asiakaskoh-

taamisista ja työntekijöiden joustamisesta. Tarinamuodossa tapahtuva kerronta on vaikuttavaa ja 

siihen on helppo samaistua. (Rauhala & Vikström 2014, 143, 216.) 
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Myynnissä yleisön rooli on korostunut, ja monessa myyntitaktiikassa hyödynnetäänkin osallista-

mista. Rauhala ja Vikström viittaavat Ruolaan, joka on listannut keinoja tavoittaa yleisön. Yksi toi-

miva tapa yleisön huomion kiinnittämiseen ja heidän kiinnostuksensa säilyttämiseen on osallista-

minen. Vuoropuhelu sisältää riskejä ja se on aina askel tuntemattomaan, sillä asiakas voi vastata 

jotain odottamatonta tai negatiivista. (Rauhala &Vikström 2014, 213.) Kerrottuun tarinaan kannat-

taa jättää tilaa sille, että kuulija saa itse yhdistellä asioita. Tämä säilyttää jännityksen ja pitää mie-

lenkiinnon yllä, sekä tarjoaa töitä aivoille. Hyvä tarinankertoja siis antaa kullekin mahdollisuuden 

täydentää tarinaa, mutta kuljettaa sitä myös itse eteenpäin kuulijan puolesta. (Rauhala & Vikström 

2014, 128.) Tarinankerronnalla ja siihen osallistamalla pidetään yleisö fokusoituneena. Perehdy-

tystilanteessa perehdytettävät muodostavat yleisön tarinankertojalle.   

 

Perehdyttämisen tarkoituksena on saada työntekijöistä yritykseen sitoutuneita, ja antaa heille mah-

dollisuus suoriutua työtehtävistä mahdollisimman nopeasti itsenäisesti. Rauhala ja Vikström kerto-

vat Communications networkin todenneen arvoihin ja toiveisiin vetoavan viestin sitouttavan parhai-

ten, kun taas ratkaisut ja hyödyt saavat aikaan vähiten sitoutumista. Perehdyttämisessä kerrotaan 

yleensä suoraan ratkaisut ja niistä koituvat edut, mutta se ei kuitenkaan saa aikaan sitoutumista. 

Tarinaan on helppo sisällyttää kaikki sitouttamisen tasot, joissa yhdistyvät arvot, ihmiset, viestintä 

sekä konkreettiset ratkaisut. Tärkeintä tarinankerronnan keinoin sitouttamisessa ja perehdyttämi-

sessä on kuitenkin olla aito. Jos tarina on väritetty, tai se ei ole totta ollenkaan, voi se herättää 

kiinnostuksen hetkeksi, mutta ajan myötä totuus tulee aina ilmi. Läpinäkyvyys tarinassa herättää 

luottamusta ja samaistumisen tunteita. (Rauhala & Vikström 2014, 196-198.) 

 

Rauhala ja Vikström ovat listanneet, minkälaisia hyötyjä tarinankerronnalla voi olla ja minkälaisilla 

osa-alueilla niitä voi hyödyntää. Heidän mukaansa johtajien ja esimiesten sisäistäessä yrityksen 

tarinapääoman, voivat he kehittyä paremmiksi johtajiksi. Tarinat ovat myös hyvä työkalu työtehtä-

vien simulointiin ja erityisesti ennakoimaan niistä johtuvia tunnereaktioita. Tarinat edesauttavat ak-

tiivista oppimista ja oppimansa muistamista. Eri prosessien ja muiden asioiden assosiointi helpot-

tuu tarinoita hyödyntäessä. Ongelmatilanteiden selvittäminen ja vaikeidenkin asioiden ymmärtämi-

nen helpottuu tarinankerronnallisella menetelmällä. Sellaisten erikoistilanteiden selvittäminen, joita 

ei tule vastaan kovin usein, voi unohtua nopeasti, jos toimintaohjeet esitetään pelkkänä toimintojen 

sarjana ehyen tarinan sijaan. (Rauhala & Vikström 2014, 255-256.) Tarinankerronta on siis mitä 

oivallisin työkalu käytettäväksi perehdyttämisessä. Sen avulla uusi työntekijä oppii muistamaan 

asiat paremmin ja saa tietoonsa monia käytännössä koettuja tapahtumia, jotka edesauttavat omaa 
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oppimista ja kehitystä. Storytellingiä perehdytyksessä hyödyntämällä monet asiat saavat konkreet-

tisen merkityksen ja ne muuttuvat helpommin omaksuttaviksi.  
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5 PEREHDYTYSKANSIO 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehtoinen työ tutkimusopinnäytetyölle. Siinä kohdeyritys mää-

rittää aiheen yhdessä opinnäytteen tekijän kanssa omien tarpeittensa mukaan. Yleensä toiminnal-

lisen työn tavoitteena on jokin konkreettinen ohjeistus, palvelu, tuote, toimintatapa, parannus tai 

kehitys tiettyä aihepiiriä koskien. Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu toiminnallisesta osuudesta 

sekä opinnäytetyön raportista. (Saastamoinen, Vähä, Ypyä, Alahuhta & Päätalo 2018. Viitattu 

24.10.2019.)  

 

Toiminnallinen opinnäytetyö muistuttaa tyypiltään enemmän projektia kuin tutkimusta, ja sen teke-

minen alkaa suunnittelutyöllä. Suunnitteluvaihe on tärkeä, sillä siinä vedetään ensimmäiset rajaa-

vat suuntaviivat koko työlle ja aihetta päästään lähestymään valituilta näkökannoilta. Aiheen rajaa-

misen sekä suunnitelman luomisen jälkeen rakennetaan tietoperusta, joka tukee toiminnallisen 

työn tekemistä. (Saastamoinen ym. 2018. Viitattu 24.10.2019.) Suunnittelun jälkeen toteutetaan 

varsinainen toiminnallinen osuus. Se voidaan toteuttaa samanaikaisesti tietoperustan keräämisen 

kanssa, mutta tietoperusta voidaan luoda myös ennen toiminnallista osuutta. (Vilkka & Airaksinen, 

9.) 

5.2 Tuotos 

Tämän opinnäytetyön toiminnallinen osuus on perehdytyskansio, joka sisältää materiaalia sekä 

uusille että vanhoille työntekijöille, mutta myös pelkästään esimiehille. Perehdytysmateriaalin on 

tarkoitus tukea esimiestyötä ja avata uusille työntekijöille parempi mahdollisuus itsenäiseen oppi-

miseen. Kohdeyritys on vasta muutaman vuoden toiminnassa ollut matkailu- ja ravintola-alan yritys, 

eikä sillä ole tähän asti ollut käytössä laajempaa yhtenäistä perehdytysmateriaalia tai -opasta. 

Alalle on tyypillistä, että henkilöstön vaihtuvuus on suurta muun muassa sesonkityöntekijöiden ja 

muiden määräaikaisuuksien takia. Langin Kauppahuoneen toiminta on alati laajenevaa, joten uusia 

työntekijöitä tulee ilman vaihtuvuuttakin. Näiden seikkojen vuoksi yrityksellä oli konkreettinen tarve 

yhtenäiselle perehdytysmateriaalille.  
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Kohdeyrityksen toimintaa rikastavat monet yksityiskohdat sekä tarinat menneiltä ajoilta, joten työn-

tekijöiltäkin odotetaan historiantuntemusta. Kaikki olennainen työssä vaadittava tieto on kuitenkin 

nyt koottu yksiin kansiin sähköiseksi materiaaliksi, jota kaikki työntekijät pääsevät tarkastelemaan 

milloin tahansa. Historiatiedon ja tarinoiden sisäistäminen vie aikaa, joten kansioon koottujen vide-

oiden ja kuvien kautta niitä on helppo opetella. Visuaalinen materiaali havainnollistaa tietoa parem-

min, jolloin siitä jää perehtyjälle parempi muistijälki. Perehdytysmateriaalin sähköistäminen siirtää 

painetta pois perehdytysjaksolta. Kun kaikki materiaali on työntekijöiden saatavilla aina tarpeen 

vaatiessa, voidaan tietyt asiat käsitellä vain pintapuolisesti varsinaisen perehdytysjakson aikana ja 

työntekijä voi palata niihin tarvittaessa. Lisäksi perehtyjällä ei ole tässä tilanteessa niin suurta pai-

netta sisäistää lyhyessä ajassa kaikkea valtavasta tietomäärästä, mitä tulee talon tarinoihin, vaan 

hän voi laajentaa tietouttaan perusasioita pidemmälle omaan tahtiinsa.  

5.3 Perehdytyskansion sisältö 

Vielä toiminnallista tuotosta suunnitellessa kohdeyritys ei ollut ajatellut, että perehdytysmateriaa-

leista tehtäisiin myös sähköinen versio, jota pystyttäisiin helposti visualisoimaan. Kuitenkin melko 

nopeasti, kun materiaali alkoi asettua muotoonsa, tulimme yhdessä siihen tulokseen, että visuaali-

nen materiaali on tässä tarkoituksessa kaikista toimivin. Perehdytyskansio sisältää siis esimiehille 

suunnatun työkalupakin ja muistilistan, jonka avulla perehdyttäminen helpottuu. Myös perehdytys-

prosessin kokonaisuus yhtenäistyy työkalupakin avulla. Esimiehille suunnatun materiaalin lisäksi 

on luotu muistilistoja ja tietopaketteja, joihin uusi työntekijä pääsee tutustumaan. Näitä asioita kä-

sitellään yhdessä perehdyttäjän kanssa, mutta perehtyjä voi kerrata asioita itsenäisestikin. Näin 

vastuuta oppimisesta saadaan jaettua tasapuolisemmin myös perehtyjälle. Perehdytysmateriaali 

sisältää myös videoita ja kuvia, joiden avulla tietyt osat perehdyttämisestä on helpoin hoitaa. Visu-

alisoitu materiaali jättää oppijalle vahvemman muistijäljen kuin pelkkä kirjallinen materiaali. Kaikki 

materiaalit ovat työntekijöiden saatavilla myös perehdytysjakson jälkeen.  

 

Esimiehille suunnatussa materiaalissa käydään läpi yksi tunnetuimmista työnopastuksen teorioista, 

viiden askeleen malli, talon tapoihin sovellettuna. Kaikki yrityksen vastuuhenkilöt eivät tunne ky-

seistä teoriaa entuudestaan, mutta sovellettu versio kertoo myös teoreettisesta mallista pintapuoli-

sesti. Materiaali soveltaa viiden askeleen menetelmän toteutumisen kohdeyrityksessä, eritellen ny-

kyisellään täsmällisesti toteutuvat sekä toteutumatta jäävät kohdat. Viiden askeleen mallin lisäksi 
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esimiehet saavat perehdytysprosessin rautalankamallin muistilistan muodossa. Muistilista käy vai-

heittain läpi koko perehdytysprosessin, joka alkaa perehdyttämisen suunnittelusta ja työhaastatte-

lutilanteesta, ja päättyy uuden työntekijän vakinaistumiseen ja perehdyttämisen seurantaan. Lis-

talle on koottu hyvän perehdyttämisen piirteitä ja asioita, joita perehdyttämisen tulee onnistuakseen 

sisältää.  

 

Työntekijöille suunnatussa materiaalissa on ’Tervetuloa Langille!’-niminen osuus, jossa avataan 

yrityksen liiketoiminnan kulmakiviä ja talon tapoja. Yrityksen vision, arvojen ja vastuullisuuden li-

säksi siinä kerrotaan muun muassa sen koulutus- ja viestintäkäytänteistä, virkistystoiminnasta sekä 

asiakaspalvelumallista. Materiaaliin on kerätty myös ohjenippuja, joista osaa on havainnollistettu 

kuvin tai videoin. Ohjeet koskevat muun muassa juhlakattauksia sekä majoitusasiakkaan vastaan-

ottamista.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyöprosessin aloittaminen venyi suunniteltua pidemmälle. Tietoperustan kerääminen ja 

aiheeseen perehtyminen oli tarkoitus aloittaa jo kesällä 2019, mutta ajanjakso osoittautui odotettua 

kiireisemmäksi töiden kanssa. Vaikka työnteko haittasi opinnäytetyöprosessin aloittamista, voidaan 

sitä kuitenkin pitää myös omalta kantiltaan tuotoksen eteen tehtynä työnä.  

 

Toimin kohdeyrityksessä kahvilan vastuuhenkilönä, joten vastasin omalta osaltani kesätyöntekijöi-

den perehdyttämisestä sekä arjen sujuvuudesta. Työni on antanut paljon tarttumapintaa perehdy-

tysmateriaalien kokoamiselle ja konkretiaa siihen, mihin täytyy keskittyä. Olen toiminut yrityksessä 

samoissa tehtävissä myös aiemmin, joten voin sanoa tuntevani sen käytänteet ja henkilöstöpolitii-

kan perinpohjaisesti. Ilman yrityksen läpikotaista tuntemista ei perehdytyskansiosta olisi välttä-

mättä voinut saada kohtaamaan sen tarpeita niin hyvin. Aihe oli minulle mieluisa, sillä näin pereh-

dytyskansiolle olevan tarvetta yrityksessä ja henkilökohtaisesti koen perehdyttämisen hyvin tär-

keänä portaana työntekijän uralla yrityksessä.  

 

Kun opinnäytetyöprosessi kuitenkin pääsi alkamaan, eteni se hyvin aikataulussa. Sisällysluettelon 

alustava hahmottelu auttoi työn liikkeelle saamisessa paljon, sillä siten työlle sai raamit. Tietope-

rustan kokoamiseen kului joitakin viikkoja, vaikka myöhemmin se täydentyi ja tarkentui. Toiminnal-

linen tuotos oli haastava aloittaa, sillä siihen ei voinut suoraan soveltaa mitään teoriaa eikä selvää 

esimerkkiä ollut. Jokaisen yrityksen perehdytysmateriaali on yksilöllistä. Lopulta perehdytyskansio 

kuitenkin sai muotonsa niin esimiehiä kuin muita työntekijöitä palvelevana kokonaisuutena.  

 

Ajankäytöllisesti tietoperustan ja toiminnallisen osuuden työstäminen olisi pitänyt jakaa eri tavalla. 

Tietoperustassa aiheen rajaaminen, mutta toisaalta myös aineiston kartuttaminen riittävän laajaksi 

tuotti hankaluuksia. Jälkikäteen ajateltuna perehdytyskansiosta ei tullut niin kiinnostava ja ulkoisesti 

mieleenpainuva kuin mitä se olisi voinut olla, eikä visuaalisia elementtejä ole kovin paljon. Toisaalta 

perehdytyskansion visualisointi ei alun perin ollut edes mukana suunnitelmissa. Jos en olisi työs-

tänyt tietoperustaa niin pitkään ja harkiten, olisi aikaa jäänyt enemmän toiminnallisen tuotoksen 

täydentämiseen. Toisaalta yksinkertainen ulkoasu tekee perehdytysmateriaalista helppolukuisen 

ja selkeän.  
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Nyt perehdytyskansio voidaan ottaa sellaisenaan käyttöön. Siitä luodaan perinteinen paperiversio, 

mutta myös sähköinen, helposti muokattavissa ja täydennettävissä oleva versio, jossa on video- ja 

äänimateriaalia pelkän tekstin lisäksi. Toimeksiantajayritys on tyytyväinen lopputulokseen. Tähän 

asti sillä ei ole ollut käytössään yhtenäistä perehdytysmateriaalia, vaan erillisiä ohjenippuja. Jat-

kossa perehdytysmateriaalia on helppo täydentää sekä tarvittaessa myös muokata ja korjata. Myös 

visuaalisuutta voidaan lisätä myöhemmin niin talon tarinoiden kuin ulkoasun piristämisen muo-

dossa.  

 

Jatkotutkimuksena kohdeyritykselle voisi kehittää laajemman henkilöstöoppaan, johon perehdytys-

kansio voisi sisältyä. Toki jo nyt valmistunut perehdytyskansio sisältää paljon perustavanlaatuista 

tietoa kohdeyrityksestä, mutta henkilöstöopas on paljon perinpohjaisempi sen suhteen, miten asiat 

siinä käydään läpi. Henkilöstöopas käy myös sellaisia asioita läpi, mitä perehdytyskansioon ei si-

sälly. Lisäksi kassan ja sen taustaohjelmien käyttöön perehdyttävä, kokonaisvaltainen kuvin ha-

vainnollistettu opas olisi tarpeen.   
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