
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perehdyttämisen kehittäminen 

Yritys X -konsernissa 

 

Tomi Harju 

 

 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Joulukuu 2019 
 
Liiketalouden tutkinto-ohjelma 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden tutkinto-ohjelma 
 
HARJU, TOMI: 
Perehdyttämisen kehittäminen Yritys X -konsernissa 
 
 
Opinnäytetyö 57 sivua, joista liitteitä 16 sivua 
Joulukuu 2019 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin muoviteollisuudessa toimivan Yritys X -
konsernin perehdyttämisen nykytilanne Suomen toimipaikoissa ja kehitettiin 
perehdytysprosessia entistä toimivammaksi. Työn taustalla oli toimeksiantajan 
tarve luoda raamit uuden henkilökunnan perehdyttämiseen ja yhtenäistää pro-
sessia konsernin eri yhtiöissä ja toimipaikoissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
laatia Tervetuloa Yritys X:lle -perehdytysopas ja perehdyttämistä tukevaa muuta 
materiaalia konsernin Suomen yhtiöiden käyttöön. Työn tavoitteena oli kehittää 
Yritys X -konsernin uuden henkilökunnan perehdyttämiskäytänteitä. 
 
Opinnäytetyön tutkimusongelma oli perehdyttämiskäytänteiden kehittäminen 
Yritys X -konsernissa. Tutkimusotteeksi valikoitui laadullinen tutkimus, sillä toi-
meksiantajan perehdyttämiskäytänteistä ei ollut entuudestaan tietoa ja ilmiöstä 
haluttiin saada syvällinen näkemys sekä hyvä kuvaus, jotta perehdyttämispro-
sessin kehittäminen olisi mahdollista. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiksi 
valikoituivat perehdyttämisestä vastaavien esimiesten teemahaastattelut sekä 
olemassa olleista dokumenteista koottu tieto. 
 
Teemahaastatteluiden avulla saatiin selkeä näkemys perehdyttämisen nykyti-
lanteesta konsernin eri toimipaikoissa. Haastattelut osoittivat, että perehdyttä-
misessä oli kehitettävää erityisesti perehdytysmateriaalin rakentamisen osalta. 
Perehdytysmateriaalista toivottiin selkeää, ajantasaista ja yhteneväistä. Haasta-
teltavat totesivat myös, että resurssipula hankaloittaa perehdytysprosessia. 
 
Opinnäytetyössä rakennettiin konserniin yhteneväinen Tervetuloa Yritys X:lle -
opas, joka sisältää konsernin yleisesittelyosion sekä toimipaikkakohtaiset yleis-
perehdytysohjeet. Perehdyttämisen onnistumisen varmistamiseksi luotiin myös 
perehdyttämisen tarkistuslista sekä perehdyttäjän muistilista. Opinnäytetyön on 
tarkoitus herättää ajatuksia ja tuoda ideoita perehdyttämisen kehittämiseen. 
Uuden perehdytysmateriaalin käyttöönoton lisäksi yleisenä perehdyttämisen 
kehitysehdotuksena mainittakoon resurssien lisääminen ja sitä myötä suunni-
telmallisempi perehdytysprosessi. Opinnäytetyön julkisessa versiossa toimek-
siantajasta käytetään heidän toiveensa mukaisesti nimitystä Yritys X. 

  

Asiasanat: perehdyttäminen, perehdytys, kehittäminen 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Business Administration 
 
HARJU, TOMI: 
Developing Orientation in Company X -concern 
 
Bachelor's thesis 57 pages, appendices 16 pages 
December 2019 

The purpose of this thesis was to detect the current situation in Company X -
concern’s orientation process in the branches in Finland and to make the pro-
cess more functional. The commissioner of the thesis wanted to create a frame 
for the orientation of new employees and to standardise the process in different 
companies and branches of the concern. The aim of the thesis was to create a 
guidebook named Welcome to Company X and other material for the compa-
nies in Finland to support their orientation processes.  The goal for this thesis 
was to improve the orientation practices of new employees in the Company X -
concern. 
 
The research problem of this thesis was to develop the orientation practices in 
the Company X -concern. A qualitative research was chosen as the research 
method because there was no prior information about the commissioner’s orien-
tation practices. The orientation process needed to be examined thoroughly and 
described accurately in order to be able to improve it. The material for the re-
search was compiled by interviewing the supervisors in charge of orientating 
new employees and by gathering information from the existing documents. 
 
The theme interviews gave a good understanding of the current state of the ori-
entation in the different branches of the concern. The interviews showed that 
the orientation needed to be improved especially concerning the orientation ma-
terial. The commissioner wished for clear, up-to-date and standardised orienta-
tion material. The interviewees also identified that the lack of resources made 
the orientation process more challenging. 
 
As a part of this thesis, a guidebook named Welcome to Company X was creat-
ed. The guide contains a general introduction to the concern and general orien-
tation instructions for each branch. An orientation check list and a to-do list for 
the trainer were created to ensure a successful orientation process. The thesis 
aimed at generating thoughts and bringing new ideas to improve the orientation 
process. In addition to implementing the new orientation material, the thesis 
also suggested that more resources should be allocated to the orientation pro-
cess to make it more systematic. In the public version of the thesis the commis-
sioner is called Company X as requested by them. 

Key words: orientation, introduction, developing 
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1 JOHDANTO 

 

 

Perehdyttäminen koostuu erilaisista käytänteistä, joiden tarkoituksena on, että 

uusi työntekijä oppisi hallitsemaan työnsä ja sopeutuisi osaksi työyhteisöä. Pe-

rehdyttäminen jaetaan usein kahteen osioon, yleisperehdytykseen ja työnopas-

tukseen. Yleisperehdytyksessä tutuksi tulevat yritys, työyhteisö ja talon tavat. 

Työnopastuksella tarkoitetaan työhön liittyvien tietojen ja taitojen opastamista 

työpaikalla. Työnopastusta eivät tarvitse ainoastaan uudet työntekijät, vaan 

myös organisaation sisällä työnkuvaa vaihtavat työntekijät. Vastuu perehdyttä-

misen kokonaisuudesta on yleensä esimiehellä, mutta perehdyttäjänä voi toimia 

kuka tahansa kenen tehtäväksi se on annettu. 

 

Uuden työvoiman rekrytoiminen aiheuttaa yleensä merkittäviä investointeja or-

ganisaatiolle. Perehdytyksellä voidaan vaikuttaa investoinnin onnistumiseen ja 

kannattavuuteen. Hyvin suunnitellun ja toteutetun perehdytyksen avulla uudet 

työntekijät tuottavat nopeammin lisäarvoa ja sitoutuvat organisaatioon parem-

min. Työsuhteen ensimmäisien kuukausien, eli perehdytysjakson, on tutkitusti 

todettu olevan merkityksellisintä aikaa työntekijän sitoutumistason kannalta. 

Sitoutuneet työntekijät työskentelevät tehokkaammin ja viihtyvät työssään. 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajan tarpeesta kehittää perehdyttämiskäy-

tänteitään yhtenäisemmiksi konsernin eri yhtiöissä ja toimipaikoissa. Opinnäyte-

työn tarkoituksena oli laatia Tervetuloa Yritys X:lle -perehdytysopas ja perehdyt-

tämistä tukevaa muuta materiaalia konsernin Suomen yhtiöiden käyttöön. Muita 

työssä laadittuja perehdytysmateriaaleja olivat perehdyttämisen tarkistuslista 

sekä perehdyttäjän muistilista. Työn tavoitteena oli kehittää Yritys X -konsernin 

uuden henkilökunnan perehdyttämiskäytänteitä. Työn tutkimusongelma oli pe-

rehdyttämiskäytänteiden kehittäminen Yritys X -konsernissa ja tutkimusotteena 

käytettiin laadullista tutkimusta, jonka aineistonkeruumenetelminä käytettiin 

teemahaastatteluita sekä erilaisista dokumenteista koottua tietoa. Opinnäyte-

työn aihe rajattiin käsittelemään ainoastaan yleisperehdytystä, sillä työnopas-

tuksen sisällyttäminen työhön olisi kasvattanut aihealueen liian suureksi. Työn 

teoreettinen viitekehys koostuu perehdyttämiseen liittyvästä kirjallisuudesta, 

artikkeleista sekä lainsäädännöstä. 
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Opinnäytetyön toisessa luvussa esitellään työn toimeksiantaja ja toimeksianto. 

Kolmannessa luvussa esitellään perehdyttämiseen liittyviä käsitteitä, perehdy-

tysprosessia, onnistuneen perehdytyksen edellytyksiä sekä aiheeseen liittyvää 

lainsäädäntöä. Neljännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteuttamisen 

teoriaa, tutkimusta ja tutkimuksen tuloksia Yritys X -konsernissa, tutkimustulos-

ten perusteella kehitettyjä perehdyttämisen kehittämistoimenpiteitä sekä toi-

menpide-ehdotuksia jatkoa ajatellen. Viimeinen luku koostuu pohdinnasta. 
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2 TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS JA TOIMEKSIANTO 

 

 

2.1 Yritys X -konserni 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on muoviteollisuudessa toimiva Yritys X -

konserni ja tarkemmin ottaen konsernin Suomen toimipaikat. Konsernissa val-

mistetaan sähkölaitteiden koteloita ja tarkkuuspuristettuja muoviosia. Yritys X -

konserni aloitti toimintansa 1990-luvun alussa ja tällä hetkellä sillä on neljä toi-

mipaikkaa Suomessa, joista pohjoisin sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa. 

Toimeksiantajan pääkonttori sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa toimivat kon-

sernin johto, taloushallinto, tuotekehitys, asiakaspalvelu ja markkinointi. Kon-

sernin Suomen toimipaikat työllistivät lokakuussa 2019 146 henkilöä. Yritys X:llä 

on tytäryhtiöitä useissa maissa ja lukuisia paikallisia jakelijoita jokaisella mante-

reella. Yritys X:n valmistamia koteloita ja ohjauskeskuksia on käytössä ympäri 

maailmaa erilaisissa vaativissa käyttökohteissa ja olosuhteissa, syvistä kaivok-

sista tuulivoimaloihin. Koko konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 70 mil-

joonaa euroa. 

 

 

2.2 Toimeksianto 

 

Opinnäytetyön aihe muodostui toimeksiantajan tarpeesta kehittää perehdytys-

käytäntöjään. Toimeksiantajalla oli tarve yhtenäiselle perehdytysmateriaalille eri 

yhtiöiden ja toimipaikkojen välillä. Alkutietojen perusteella perehdyttäminen ei 

ollut ollut kovinkaan järjestelmällistä ja yhteneväistä. Haastattelujen avulla selvi-

si, että joissain toimipaikoissa ei ollut koottua perehdytysmateriaalia ollenkaan, 

jolloin pelkkään perehdyttämisen valmisteluunkin kului runsaasti aikaa. Yhtenäi-

sen perehdytysmateriaalin ja suunnitelmallisen perehdytysprosessin avulla kai-

killa uusilla työntekijöillä olisi tasapuolisemmat lähtökohdat töiden aloittamiseen 

toimipaikasta riippumatta. Onnistunut perehdytys vähentäisi työvoiman vaihtu-

vuutta, säästäisi rahaa ja parantaisi yrityskuvaa. 
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3 PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

3.1 Käsitteet 

 

Työpsykologian asiantuntija Annina Eklundin (2018) mukaan perehdytyksellä 

tarkoitetaan uusien asioiden oppimista ja tietojen soveltamista. Perehdytys voi-

daan ajatella erilaisina käytänteinä, joiden avulla uuden työntekijän olisi tarkoi-

tus oppia hallitsemaan työnsä ja sopeutua osaksi työyhteisöä. Aiemmin pereh-

dytys on nähty ensisijaisesti työhön opastamisena, mutta nykyisin perehdytyk-

sessä korostetaan yhä enemmän uuden työntekijän ja organisaation välistä 

vuorovaikutusta. Uuden työntekijän lisäksi myös organisaation tulisi ottaa uutta 

tietoa vastaan, muuttaa toimintatapojaan ja sopeutua muutokseen, jonka uusi 

tulokas tuo tullessaan. (Kupias & Peltola 2009, 13; Eklund 2018, 25.) 

 

Henkilöä jonka vastuulla on jonkin tehtävän tai asiakokonaisuuden opastaminen 

uudelle työntekijälle, kutsutaan perehdyttäjäksi. Vaikka vastuu perehdyttämi-

sen kokonaisuudesta on esimiehellä, perehdytystyötä voi tehdä kuka tahansa 

kenen tehtäväksi se on annettu, kuten esimerkiksi työkaveri tai organisaation 

ulkopuolinen henkilö. Perehdytysprosessin aikana perehdyttäjiä voi olla monia, 

joten perehdyttäjä saattaa vaihtua tilanteen mukaan. Hyvällä perehdyttäjällä on 

aito halu perehdyttää ja hän on sitoutunut tehtäväänsä ja rooliinsa. Perehdyttä-

jän tulisi tarjota tukea uudelle tulokkaalle ja luoda turvallinen ilmapiiri muutoksi-

en keskelle. Hyvällä perehdyttäjällä on myös hyvät vuorovaikutustaidot ja hän 

pyrkii omalla toiminnallaan rakentamaan luottamuksen hänen ja uuden työnteki-

jän välille. (Eklund 2018, 140, 142, 145, 147, 151.) 

 

Perehdytettävällä tarkoitetaan henkilöä, jolle perehdytystä annetaan eli 

useimmiten uutta työntekijää. Onnistuneeseen perehdytykseen ei päästä pel-

kästään sillä, että työnantaja on miettinyt prosessin alusta loppuun huolellisesti. 

Perehdytys on kaksisuuntainen prosessi, jossa myös perehdytettävällä on suuri 

vastuu perehdytyksen onnistumisesta. Perehdytettävän tulisi olla oma-

aloitteinen ja aktiivinen sekä tiedon hankinnassa että verkostojen rakentamises-

sa. Perehdytettävä on vastuussa omasta oppimisestaan ja hänen on osattava 
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tuoda ilmi, minkälaista tukea hän työnantajalta tarvitsee perehdytyksen onnis-

tumiseen. (Eklund 2018, 161, 169.) 

 

Usein perehdyttäminen jaetaan kahteen osioon, yleisperehdytykseen sekä 

työnopastukseen. Pirkko Kankaan ja Juha Hämäläisen (2007) mukaan yleis-

perehdytyksessä työntekijä saa yleiskatsauksen yrityksestä, sen toiminnan tar-

koituksesta ja arvoista sekä yrityksen toimintatavoista. Yleisperehdytyksessä 

tutuksi tulevat myös työyhteisö, työhön liittyvät odotukset, yrityksen omistussuh-

teet ja organisaatio. Työntekijän on tärkeää saada riittävästi tietoa työsuhtee-

seen liittyvistä asioista ja hänelle tulee kertoa, mistä saa tarpeen vaatiessa lisä-

tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta. (Kangas & Hämäläinen 2007, 2.) 

 

Työhön liittyvien tietojen ja taitojen opettamista työpaikalla kutsutaan työnopas-

tukseksi. Opastuksessa painotetaan erityisesti työn tekemisen keskeisiä val-

miuksia ja niiden omaksumista. Työnopastuksella kannustetaan perehdytettä-

vää itsenäiseen ja omatoimiseen ajatteluun sekä itsenäiseen oppimiseen. On 

tärkeää, että työnopastus on suunnitelmallista ja täsmällistä, jotta perehdytettä-

vä oppisi oikeat työmenetelmät ja toimintatavat heti alusta alkaen. Kun työnteki-

jä pystyy toimimaan itsenäisesti, hän ei ole enää riippuvainen työnopastajasta 

pieniä pulmia kohdatessaan. Tämä helpottaa muidenkin työntekoa, kun aika ei 

mene perehdytettävän virheitä tutkiessa ja työntekoa valvoessa. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 13.) 

 

 

3.2 Perehdytysprosessi 

 

Työnohjaamisen asiantuntijoiden Päivi Kupiaksen ja Raija Peltolan (2009) mu-

kaan perehdyttäminen voidaan ajatella prosessina. Heidän mielestään pereh-

dyttämisprosessi on jaettavissa kuvion 1 mukaisiin vaiheisiin. 
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KUVIO 1. Perehdyttämisen vaiheet (Kupias & Peltola 2009, 102) 

 

Perehdyttämisen valmistelu aloitetaan jo ennen rekrytointia, kun pohditaan min-

kälaisia vaatimuksia ja osaamista tuleva tehtävä edellyttää. Rekrytointivaihees-

sa hakijat kuulevat tehtävän, työyhteisön ja organisaation erikoispiirteistä ja 

vaatimuksista. Tässä vaiheessa myös organisaatio saa tietoa hakijoista, heidän 

potentiaalista ja osaamisestaan. Kun tehtävään valittu henkilö tiedetään, voi-

daan perehdyttäminen suunnitella juuri hänen tarpeidensa mukaan. Perehdyt-

tämistä koordinoivan henkilön olisi hyvä olla yhteyksissä valittuun henkilöön 

ennen töihin tuloa saadakseen tärkeitä tietoja perehdyttämisen suunnitteluun. 

Yhteydenotto olisi tärkeää myös siksi, että mahdolliset mieltä askarruttavat asiat 

saataisiin selvitettyä, ohjeistus ensimmäisestä työpäivästä annettua ja uusi 

työntekijä saisi kontaktin henkilöön, joka vastaa perehdytyksestä ja olisi vas-

taanottamassa hänet ensimmäisenä päivänä. (Kupias & Peltola 2009, 102–

103.) 

 

Vaikka uuden työntekijän vastaanotto voi tuntua merkityksettömältä tilanteelta, 

sillä on suuri merkitys tulokkaalle. Hyvän vastaanoton muistaa pitkään ja sillä on 

pitkävaikutteinen merkitys, mutta huonoa vastaanottoa on hankala korjata myö-

hemminkään. Vastaanotossa on tärkeää, että uusi työntekijä kokee itsensä odo-

tetuksi ja tervetulleeksi työyhteisöön. Ensimmäinen päivä tulisi suunnitella siten, 

että uudelle työntekijälle olisi riittävästi tekemistä, mutta tietoa ei tulisi niin pal-

jon, että sitä ei pystyisi sisäistämään. Ensimmäistä päivää varten tulisi varmis-

Ennen töiden aloittamista 

- Ennen rekrytointia 

- Rekrytointivaihe 

- Ennen töihin tuloa 

Töissä ollessa 

- Vastaanotto 

- Ensimmäinen päivä 

- Ensimmäinen viikko 

- Ensimmäinen 
kuukausi 

- Koeajan päätyttyä 

Töiden päätyttyä 

- Työsuhteen 
päättyminen 
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taa, että tarvittavat luvat, oikeudet ja työvälineet ovat kunnossa, jotta töihin tu-

tustuminen ja aloittaminen eivät jäisi niistä kiinni. Perehdyttäminen olisi suunni-

teltava siten, että uusi työntekijä pääsisi kiinni työhönsä jo heti ensimmäisellä 

viikolla. Ensimmäisten työpäivien aikana tulisi käydä keskustelu esimiehen 

kanssa tulevista työtehtävistä ja tavoitteista. Samalla selvitettäisiin tarkemmin 

tulokkaan aiempi kokemus ja osaaminen, jotta perehdytys voitaisiin räätälöidä 

tarpeiden mukaiseksi. Ensimmäisen viikon lopulla olisi hyvä käydä lyhyt palau-

tekeskustelu siitä, miten perehdytys on lähtenyt liikkeelle. (Kupias & Peltola 

2009, 103–106.) 

 

Ensimmäisen kuukauden aikana tulisi jo päästä kiinni tuottavaan työhön ja ym-

märtää työyhteisön toimintakulttuuria. Perehdytyksessä vuorovaikutteisuus ko-

rostuu, joten työntekijänkin näkemyksille ja ideoille tulisi antaa tilaa jo työsuh-

teen alusta alkaen. Parhaassa tapauksessa tulokkaan ideat johtavat toimintata-

pojen kehittämiseen. Perehdyttäminen jatkuu suunnitelman mukaisesti, mutta 

usein suurin vastuu perehtymisestä siirtyy hiljalleen itse perehtyjälle. Ensimmäi-

sen tai toisen työssäolokuukauden jälkeen tulisi käydä perehdyttäjän kanssa 

palautekeskustelu, jossa arvioinnin kohteena ovat niin perehtyminen kuin pe-

rehdyttäminenkin. Kun palautekeskustelu käytäisiin tässä vaiheessa, uudella 

työntekijällä olisi vielä tarvittaessa mahdollisuus muuttaa toimintatapojaan en-

nen koeajan päättymistä. (Kupias & Peltola 2009, 106–107.) 

 

Työsopimuslain (55/2001) mukaan koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta ja 

määräaikaisessa työsuhteessa korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, 

mutta ei kuitenkaan yli kuutta kuukautta. Perehdytyksen kehittämisprosessi 

saattaa olla koeaikaa lyhyempi, mutta monissa tehtävissä perehdyttäminen jat-

kuu pidempäänkin. Perehdyttäminen tulisi suunnitella tarpeen mukaan riittävän 

pitkäksi, jotta perehtyjä pääsee hyvään alkuun työssään. Joskus perehdyttämi-

nen päättyy ennen suunniteltua, jos työntekijä irtisanoutuu tai irtisanotaan. (Ku-

pias & Peltola 2009, 109.) Perehdyttämisprosessi päättyy siis viimeistään työ-

suhteen päättymiseen. 

 

Eklund (2018) on puolestaan jakanut perehdytysprosessin kokonaisuuden pie-

nempiin osa-alueisiin helpottaakseen perehdytyksen suunnittelua ja auttaak-

seen tulokasta ymmärtämään paremmin perehdytyksen sisältöä. Osa-alueisiin 
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jaottelu helpottaa kokonaisuuden hallintaa ja eteenpäin delegoitavuutta. Pereh-

dytyksen sisältö on aina organisaatiokohtainen, mutta kuvion 2 osa-alueet kos-

kettavat jokaisen organisaation toimintaa ja perehdytystä, joten niiden pohjalta 

on hyvä lähteä suunnittelemaan organisaatiokohtaista tarkempaa sisältöä. (Ek-

lund 2018, 91.) 

 

 

KUVIO 2. Perehdytysprosessin osa-alueet (Eklund 2018, 92.) 

 

Keskustelu tehtävän sisällöstä, uuteen työntekijään kohdistuvista odotuksista ja 

vastuualueista käydään ensimmäisen kerran rekrytointivaiheessa. Seuraavan 

kerran aiheet otetaan käsittelyyn perehdytyksen alkaessa. Tavoitteet tarkentu-

vat ja muuttuvat perehdytyksen aikana sitä mukaa kun perehdytettävä tunne-

taan paremmin. Selkeät vastuualueet auttavat perehdytettävää hahmottamaan 

oman roolinsa tiimissä ja työyhteisössä. On tärkeää kertoa uudelle työntekijälle 

miten hänen työtehtävänsä linkittyy koko organisaation toimintaan. (Eklund 

2018, 93–94.) 

 

Työtehtävään opastamisella tarkoitetaan kaikkia niitä käytännön asioita, joiden 

avulla uusi työntekijä pääsee sinuiksi työnsä kanssa. Työssä onnistuminen 

Organisaation 
toiminta 

Prosessit ja 
käytänteet 

Verkostot 
Kehittymisen 

seuranta 

Vastuualueet 
ja tavoitteet 

Työtehtävään 
opastaminen 
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edellyttää erilaisiin sääntöihin, tekniikoihin ja toimintatapoihin tutustumista. Työ-

tehtävään opastaminen korostuu suorittavassa työssä, kun oikea, tehokkain ja 

turvallisin työtapa voidaan opettaa. Asiantuntijatyössä opastaminen on haas-

teellisempaa, kun asiat voidaan tehdä usein monilla eri tavoilla. Tällöin tavoittei-

den selkeyttä tulee korostaa ja työntekijän vastuuta ja valtaa rajata selkeästi. 

Eräs työtehtävään opastamisen haaste on siinä, että asioita pidetään usein it-

sestäänselvyyksinä ja silloin niiden mainitseminen voi helposti unohtua. Pereh-

dyttämisen muistilistat ja muut työkalut auttavat perehdyttäjää tällaisissa tilan-

teissa. (Eklund 2018, 96–98.) 

 

Eräs perehdytysprosessin osa-alue Eklundin (2018) mukaan on organisaation 

toiminnasta kertominen. Organisaatiosta kerrottavien asioiden pohjalta tulokas 

muodostaa käsityksen siitä, minkälainen osa hän on isompaa kokonaisuutta ja 

minkälainen merkitys hänen työpanoksellaan on. Oman työn merkityksen ym-

märtämisellä on suora vaikutus työntekijän motivaatioon ja sitoutumiseen. Or-

ganisaation historiasta ja vaiheista kertominen on merkittävä osa perehdytystä 

siksi, että niiden ymmärtäminen auttaa perehdytettävää samaistumaan organi-

saation muihin jäseniin. Mission, vision ja strategian läpinäkyvä linkittäminen 

tulokkaan työhön edesauttaa tulokasta kokemaan olevansa osa suurempaa 

kokonaisuutta. Uudelle työntekijälle tulisi kertoa myös organisaation tuottamista 

tuotteista ja palveluista ja kenelle niitä tuotetaan. Asiakaslähtöisyydellä on mer-

kittävä rooli organisaatioiden kehittämisessä ja perehdytettävän olisikin tärkeä 

ymmärtää tekemänsä työn merkitys ja vaikutus asiakkaisiin. (Eklund 2018, 99–

101.) 

 

Organisaatiossa kaikki eri prosessit ja käytänteet ovat työskentelytapoja ja me-

netelmiä työtehtävien onnistuneeseen suorittamiseen. Prosessien ja käytäntei-

den perehdytystä suunniteltaessa tulisi pohtia mitkä prosessit uuden työntekijän 

olisi syytä tuntea ja mitkä ohjelmat ja järjestelmät hänen tulisi hallita. Perehdy-

tettävälle tulisi kertoa myös organisaation vakiintuneista käytänteistä sekä käy-

tössä olevista virallisista ja epävirallisista pelisäännöistä. Kaikkien työyhteisön 

jäsenten esimerkki vaikuttaa tulokkaaseen, mutta erityisesti perehdyttäjän tulisi 

tiedostaa oman esimerkkinsä vaikutus ja se, miten hän suhtautuu uusiin käytän-

töihin. Uusi työntekijä ottaa nimittäin helposti mallia perehdyttäjän asenteista ja 

toimintatavoista. (Eklund 2018, 102–104.) 
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Tärkeä osa perehdytysprosessia on verkostojen rakentaminen. Jotta perehdy-

tettävä ei olisi työssä ilmenevien ongelmatilanteiden kanssa pelkästään pereh-

dyttäjän varassa, on tärkeää luoda monipuolinen verkosto, jonka piiristä apua 

on tarvittaessa saatavilla. Perehdytettävää tulisi kannustaa kontaktiverkoston 

rakentamiseen ja perehdytyksen voisi suunnitella siten, että se tietoisesti ohjaisi 

verkostojen luomiseen. Työyhteisön tarjoamalla sosiaalisella tuella on suuri vai-

kutus siihen, kokeeko uusi työntekijä itsensä tervetulleeksi ja odotetuksi. Ei pidä 

olettaa, että tiimiytyminen ja ryhmän jäseneksi pääseminen tapahtuisi itsestään. 

Perehdyttäjän tulisi luoda mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tutustumiseen. Vastuu 

verkostojen rakentamisesta ei ole kuitenkaan pelkästään perehdyttäjän harteil-

la, vaan suuri merkitys on myös perehdytettävän omalla toiminnalla ja asenteel-

la. (Eklund 2018, 105–108.) 

 

Viimeisenä perehdytysprosessin osa-alueena Eklund (2018) mainitsee kehitty-

misen seurannan. Perehdytyksen edistymisen seuranta ja arviointi on tärkeää, 

jotta määritetyt tavoitteet saavutettaisiin ja pystyttäisiin tarjoamaan juuri oikean-

lainen perehdytys perehdytettävän tarpeiden mukaisesti. Perehdytyksen seu-

rannasta saatavan palautteen avulla myös itse perehdytysprosessia on mahdol-

lista kehittää. Ennalta sovitut työnantajan ja tulokkaan väliset perehdytyskes-

kustelut ovat suunnitelmallinen tapa perehdytyksen edistymisen seurantaan. 

(Eklund 2018, 109–110.) 

 

 

3.3 Onnistunut perehdytys 

 

 

3.3.1 Perehdytyksen tavoitteet 

 

Onnistuneen perehdytysprosessin edellytys on, että perehdytyksellä on jokin 

tavoite. Perehdytysprosessin tulisi olla samoilla raiteilla organisaation strategian 

kanssa ja sen tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus organisaation muiden 

prosessin kanssa. Tavoitteita olisi hyvä miettiä sekä itsenäisesti että myös 

isommalla porukalla, kuten esimerkiksi yrityksen muissa toimipaikoissa pereh-

dytyksestä vastaavien henkilöiden kanssa. Näin toimimalla erilaiset näkökulmat 

tulevat esiin jo suunnittelun alkuvaiheissa ja saadaan luotua yhteinen mielikuva 
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siitä, mitä yritys ja koko organisaatio haluaa uudelle työntekijälleen tarjota. (Ek-

lund 2018, 27, 74.) 

 

Yhtenä perehdyttämisen tavoitteena työturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi 

mainitaan usein työntekijän sitoutuminen. Tämä vaihtelee tietenkin yrityskohtai-

sesti, sillä joissakin yrityksissä vaihtuvuus ja lyhyet työsuhteet ovat jopa toivot-

tavia asioita ja perehdyttämisen ensisijaiset tavoitteet ovatkin todennäköisem-

min työtehtävien nopea oppiminen ja rutiinitehtävien hallinta. Sellaisissa yrityk-

sissä, joissa pitkäaikainen sitoutuminen on toivottavampaa ja ollaan valmiita 

investoimaan pitkäkestoiseen kehittymiseen, tavoitteena voisi olla esimerkiksi 

sopeutuminen organisaatiokulttuuriin tai työympäristöön tutustuminen ja siinä 

viihtyminen. Tällöin työntekijän kehittymiskaaren katsotaan jatkuvan vahvasti 

vielä virallisen perehdyttämisjakson jälkeenkin ja siihen ollaan valmiita panos-

tamaan enemmän niin ajallisesti kuin resurssienkin puolesta. Jokaisen organi-

saation tulisi tavoitteita suunnitellessa miettiä, mitä perehdytyksellä juuri kysei-

sessä organisaatiossa halutaan saavuttaa. (Eklund 2018, 28–29.) 

 

 

3.3.2 Suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

Kun perehdyttämisen tavoitteet on määritelty, tarvitaan hyvä suunnitelma, jolla 

tavoite saavutetaan. Perehdyttämisen kehitysideat saadaan vietyä käytäntöön 

perehdytyssuunnitelman, -oppaan tai -ohjelman avulla. Monesti perehdyttämistä 

lähdetään kehittämään jonkin jo olemassa olevan prosessin pohjalta ja silloin 

tulisikin miettiä, miten nykyisestä mallista saataisiin vielä parempi. Mikäli ole-

massa oleva prosessi todetaan vanhentuneeksi, siihen ei kannata liiaksi taker-

tua, vaan tulisi rohkeasti lähteä kehittämään jotakin uutta.  Valmiin suunnitel-

man kannalta oleellisinta on ymmärtää miksi juuri sitä mallia käytetään ja mitä 

sen käytöllä tavoitellaan. Suunnitelma luo perehdytyksen onnistumiselle mainiot 

eväät, kun se on perusteltu ja tukee käytännön työtä. (Eklund 2018, 74–75.) 

 

Perehdyttämisen suunnittelu on erotettavissa kahteen osaan, systemaattiseen 

suunnitteluun sekä yksilölliseen suunnitteluun. Systemaattisella suunnittelulla 

tarkoitetaan koko organisaatiolle tai työyksikölle suunniteltavaa perehdytystä. 

Perehdyttämisen systemaattisessa suunnittelussa rakennetaan usein erilaisia 
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perehdyttämissuunnitelmia sekä muuta perehdytysmateriaalia, kuten perehdy-

tysoppaita. Systemaattisesti laadittujen perehdytyssuunnitelmien ja -oppaiden 

hyödynnettävyys on organisaatiokohtaista. Eniten niistä on hyötyä sellaisessa 

organisaatiossa jonka työntekijöistä valtaosa tekee samoja työtehtäviä. Organi-

saatiosta ja työnkuvasta riippumatta keskitetysti laadittuja suunnitelmia ja oppai-

ta tulisi kuitenkin jossain määrin myös yksilöllistää. Perehdyttämisessä tulisi 

aina ottaa huomioon uuden työntekijän aiempi osaaminen ja tausta. (Kupias & 

Peltola 2009, 87–88.) 

 

Yleinen perehdyttämisen sudenkuoppa on epäselvä vastuunjako. Usein pereh-

dyttämisen eri osa-alueiden perehdytysvastuita ei ole jaettu tai delegoitu eteen-

päin. Vastuunjako ja resurssien saatavuus tulisi miettiä jo perehdyttämistä 

suunniteltaessa, jotta jokainen perehdyttäjä voisi valmistautua saamaansa teh-

tävään. Perehdytysvastuita jakamalla saadaan henkilöstöä osallistettua mukaan 

perehdytysprosessiin ja osa-alueiden jakamisesta hyötyisivät sekä esimies että 

koko organisaatio. Esimiehellä työtaakka keventyisi ja aikaa jäisi myös muihin 

tärkeisiin tehtäviin, kun taas perehdytystehtäviin nimetyt työntekijät pääsisivät 

jakamaan tietotaitoaan ja vastuu oman osaamisalueensa opettamisesta olisi 

heille myös arvostuksen osoitus. Perehdytysvastuiden jakamisesta useammalle 

henkilölle hyötyisi myös uusi työntekijä, sillä hänen verkostonsa laajentuisivat 

heti alusta alkaen. Toisaalta esimiehen vastuu perehdyttämisen kokonaisuudes-

ta ja tasalaatuisuudesta kasvaisi perehdyttäjien määrän kasvaessa. (Eklund 

2018, 140–141.) 

 

 

3.3.3 Perehdytysmateriaalit 

 

Kangas ja Hämäläinen (2007, 10) mainitsevat, että perehdyttämisen oheismate-

riaalin on tarkoitus tukea oppimista, eli asioiden mieleen painamista ja muista-

mista. Kupias ja Peltola (2009) puolestaan muistuttavat, että harvassa organi-

saatiossa on mahdollista rakentaa jokaiselle tiimille tai tiimin jäsenelle tarpeeksi 

yksityiskohtaisia perehdytyssuunnitelmia ja materiaaleja. Keskitetysti rakenne-

tuista materiaaleista ja oppaista on kuitenkin yleensä suuri apu perehdyttämis-

työtä tekeville. Koko organisaatiolle suunniteltuja materiaaleja voidaan käyttää 

sellaisenaan tai niitä voidaan muokata omaan käyttöön sopivammiksi. Keskite-
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tysti laadituissa materiaaleissa on se etu, että kaikkea ei tarvitse tehdä alusta 

asti itse organisaation eri toimipaikoissa. (Kupias & Peltola 2009, 88.) 

 

Perehdyttämisen oheismateriaalin kasaaminen vaatii aikaa ja vaivaa, mutta se 

säästää aikaa varsinaisesta perehdyttämisestä. Perehdytysmateriaalia voi an-

taa uudelle työntekijälle jo ennen töiden aloittamista, jolloin hänen on mahdollis-

ta perehtyä asioihin jo etukäteen. Toisaalta sama oheismateriaali toimii myös 

jälkeenpäin asioiden kertaamisessa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 7.) Koska 

muutokset työelämässä ovat nopeita, vaatii perehdytysmateriaalikin säännöllis-

tä päivittämistä. Kangas ja Hämäläinen (2007, 7) muistuttavat, että jo materiaa-

lia suunnitellessa ja tehdessä kannattaisi sopia, kuka päivittämisestä vastaa ja 

kuinka usein. 

 

Perehdyttämisen tarkistuslista on oiva apuväline perehdyttämisen seurantaan. 

Tarkistuslistalle tulisi olla listattuna asiat, jotka perehdytyksen aikana tullaan 

käymään läpi. Listasta on hyötyä sekä perehdyttäjälle että perehdytettävälle. 

Tarkistuslista toimii perehdyttäjälle muistin tukena asioista, jotka uusien työnte-

kijöiden kanssa tulisi käydä läpi. Perehdytys on myös tasalaatuisempaa, kun 

asioita ei tarvitse joka kerta pohtia uudestaan. (Eklund 2018, 77.) Lista olisi hy-

vä antaa täytettäväksi myös perehdytettävälle, jotta hänkin on paremmin selvillä 

siitä, mitä asioita on jo perehdytetty ja mitä on vielä tulossa. Listasta on pereh-

dytettävälle hyötyä erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun perehdytettäviä asioi-

ta on paljon ja niiden perehdytys on jaettu useammille päiville tai viikoille. Lis-

tassa olisi hyvä olla sarakkeet sekä opastuspäivämäärälle että opitun tarkistus-

päivämäärälle. Kangas ja Hämäläinen (2007, 17) muistuttavat, että perehdyttä-

minen on suoritettu onnistuneesti vasta silloin, kun kaikki listatut asiat on käyty 

läpi ja niiden oppiminen on yhdessä tarkistettu. 

 

Tarkistuslistan lisäksi muita yleisiä perehdytysmateriaaleja ovat muun muassa 

yrityksen esittelystä, toimintatavoista ja käytänteistä kertovat tervetuloa taloon -

oppaat sekä perehdyttämiskansiot. Tarpeellista tietoa perehtymisen tueksi an-

tavat myös esimerkiksi yrityksen esitteet ja toimintakertomus, intranet ja tiedot-

teet, käsikirjat ja työohjeet sekä asiakaskohtaiset kohdekansiot. Internet ja in-

tranet ovat yleistyneet perehdyttämisen apuvälineinä ja nykyisin perehdytysma-



18 

 

teriaalia onkin usein kirjallisen materiaalin lisäksi myös sähköisessä muodossa. 

(Kangas & Hämäläinen 2007, 10.) 

 

 

3.3.4 Hyvin suunnitellun perehdytyksen hyödyt 

 

Kun perehdytys on suunniteltu huolellisesti, voidaan keskittyä enemmän pereh-

dytyksen laatuun ja tasapuolisuuteen. Tällöin kaikki uudet työntekijät lähtevät 

niin sanotusti samalta viivalta, eli saavat yhtäläiset mahdollisuudet onnistua 

työssään. Suunnitelmallisen ja ammattimaisesti johdetun perehdytyksen tärkeys 

voidaan ymmärtää usein taloudellisten perusteiden kautta. (Eklund 2018, 31.) 

 

Uuden työvoiman rekrytoiminen tarkoittaa lähes poikkeuksetta merkittävää in-

vestointia organisaatiolle. Perehdytyksellä voidaan vaikuttaa siihen, kuinka on-

nistunut ja kannattava investointi on. Uuden työntekijän värvääminen organisaa-

tioon aiheuttaa aina muutoksen, jolla voi olla yllättävänkin laajat vaikutukset. 

Muutokset vaativat aina sopeutumista ja uudelleenorganisoitumista. Uuden 

työntekijän aloittaessa organisaation tehokkuus laskee yleensä hetkellisesti. 

Hiljalleen tehokkuus lähtee kuitenkin taas nousuun. Hyvin suunnitellulla ja joh-

detulla perehdytyksellä voidaan minimoida muutoksesta johtuva tehokkuuden 

lasku ja siihen hukkaantuva aika. Odotukset ja todellisuus uuden työntekijän 

tehokkuudessa hänen ensimmäisinä työpäivinään voivat joskus olla kaukana 

toisistaan. On tärkeää ymmärtää, että uusi työntekijä ei todennäköisesti pysty 

saman tien työskentelemään itsenäisesti ja tuottamaan lisäarvoa. (Eklund 2018, 

31–33.) 

 

Mitä paremmin perehdytys on suunniteltu, sitä nopeammin uudet työntekijät 

tuottavat lisäarvoa. Kun perehdytys hoidetaan huolellisesti, työntekijä oppii heti 

oikeanlaiset työskentelytavat ja siten virheet sekä niiden korjaamiseen tarvittava 

aika vähenee. Työtapaturmat ja onnettomuudet ovat yleisimpiä uusilla työnteki-

jöillä, joten työpaikan riskitekijöiden kertaaminen ja oikeanlaisten työskentelyta-

pojen opettaminen on erityisen tärkeää. Huonosti suunniteltua ja johdettua pe-

rehdytystä saattaa seurata jatkuva tuottavuuden lasku ja työntekijän irtisanomi-

nen tai irtisanoutuminen. Tällaisessa tilanteessa perehdytyksen tavoitteet jäävät 

saavuttamatta. Joidenkin tutkimuksien mukaan uuden työntekijän palkkaaminen 
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nykyisen tilalle voi tulla maksamaan organisaatiolle rekrytointeineen ja perehdy-

tyksineen jopa työntekijän kaksinkertaisen vuosipalkan verran. (Kangas & Hä-

mäläinen 2007, 4; Eklund 2018, 33–34.) Ei ole siis yhdentekevää millä tavoin 

perehdytys suunnitellaan ja toteutetaan. 

 

Perehdyttämisjaksolla on havaittu olevan huomattava merkitys siihen, miten 

työntekijä sitoutuu organisaatioon. Tutkimuksissa on todettu, että merkityksel-

lisintä aikaa työntekijän sitoutumistason kannalta on työsuhteen ensimmäiset 

kuukaudet, jotka yleisesti perehdytysjaksonakin tunnetaan. On tutkittu myös, 

että sitoutuneet työntekijät ovat tehokkaampia ja viihtyvät paremmin työssään. 

Aloilla, joilla hyvistä työntekijöistä on erityisen kiivas kilpailu, organisaatiot ovat-

kin panostaneet merkittävästi työntekijöiden sitoutumiseen ja työviihtyvyyteen. 

Työyhteisöön perehdyttäminen on merkittävä osa perehdytysprosessia ja sen 

tavoitteena on sekä lisätä uusi työntekijä osaksi työyhteisöä että valmistaa työ-

yhteisö vastaanottamaan uusi jäsenensä. Työyhteisöön perehdyttämisellä on 

suuri vaikutus työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyteen ja organisaatioon sitou-

tumiseen vaikuttaa merkittävästi myös onnistumisen elämykset, joita uusi työn-

tekijä hyvän perehdytyksen ansiosta kokee. (Eklund 2018, 34–35.) 

 

Tasalaatuinen ja hyvä perehdytys jokaiseen työtehtävään voidaan varmistaa 

vain laatimalla suunnitelmallinen perehdytysprosessi. Perehdyttäjän taidoilla ja 

kokemuksella on usein suuri merkitys perehdytyksen todelliseen laatuun. Pe-

rehdyttäjän tulisi osata huomioida perehdytettävän yksilölliset tarpeet ja tukea 

häntä oppimisprosessissa. Perehdytysprosessin luominen ei itsessään takaa 

perehtymisen onnistumista. Prosessi tulisi myös viedä käytäntöön ja sitä pitäisi 

kehittää. Suunnitelmalliseen perehdytykseen kuuluu myös lähihistorian rehelli-

nen tarkastelu. Perehdytyksen kehittämisen kannalta olisi kyettävä havaitse-

maan sekä onnistumiset että epäonnistumiset ja pyrittävä oppimaan tehdyistä 

virheistä. (Eklund 2018, 36–37.) 

 

Perehdytyksellä on vaikutus myös ihmisten mielikuvaan yrityksestä, eli yritysku-

vaan. Mielikuva rakentuu sekä omista että toisiltaan kuulemista kokemuksista. 

Esimerkiksi työharjoittelijoiden ja työssäoppijoiden kertomat kokemukset työpai-

koistaan vaikuttavat muiden opiskelijoiden tai perheenjäsenten luomaan mieli-

kuvaan kyseessä olevasta yrityksestä. Yrityskuvalla on suuri vaikutus siihen, 
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miten innokkaasti opiskelijat haluaisivat työllistyä juuri kyseiseen yritykseen tai 

miten positiivisesti opettajat suhtautuvat siihen potentiaalisena yhteistyökump-

panina. (Kangas & Hämäläinen 2007, 5.) 

 

 

3.3.5 Perehdytyskeskustelujen merkitys 

 

Perehdytystä ja uusien asioiden omaksumista on syytä seurata. Perehdytys-

keskustelut eli palautekeskustelut ovat perehdyttäjän ja perehtyjän välisiä pe-

rehdytysjakson aikana käytäviä seurantakeskusteluja. Perehdytyskeskusteluis-

sa keskustellaan perehdytyksen edistymisestä, annetaan tilaisuus molemmin-

puoliseen palautteenantoon ja pohditaan yhdessä jatkotoimenpiteitä tulevaisuu-

teen. Keskusteluissa on tarkoitus varmistaa, että perehtyjällä on mahdollisuus 

menestyä työssään ja kehittyä edelleen. (Eklund 2018, 122.) 

 

Kankaan ja Hämäläisen (2007) mukaan perehdytyskeskustelujen ajankohdat ja 

sisällöt tulisi sopia jo hyvissä ajoin, jotta molemmilla osapuolilla olisi mahdolli-

suus valmistautua niihin. Hyvin valmistellut ja rauhallisessa paikassa käydyt 

lyhyemmätkin keskustelut täydentävät työn ohessa käytäviä keskusteluja ja 

tuovat perehdyttäjälle lisää tärkeää tietoa työasioiden sujumisesta. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 17.) Ihmisestä riippuen toiset tarvitsevat tällaisen rauhallisen 

keskusteluhetken avautuakseen omista ajatuksistaan enemmän, kun taas ää-

nekkäämpien työntekijöiden ajatukset ovat usein jo entuudestaan koko työyh-

teisön tiedossa.  

 

Perehdytyskeskustelujen määrät ja kestot vaihtelevat organisaatiokohtaisesti ja 

työnkuvan mukaan. Joissain organisaatioissa ne voivat olla viikoittaisia lyhyem-

piä keskusteluhetkiä, kun taas toisissa ne ovat kahden tai kolmen kuukauden 

välein käytäviä pidempikestoisia keskusteluita. Tärkeintä olisi kuitenkin, että 

keskusteluita järjestettäisiin säännöllisesti, mikäli ne vain sopisivat työpaikan 

kulttuuriin ja olisivat linjassa organisaation muiden johtamismenetelmien kans-

sa. (Eklund 2018, 122–123.) Säännöllisesti järjestettävät perehdytyskeskustelut 

varmistaisivat sen, että perehdytettävällä olisi mahdollisuus muuttaa toimintata-

pojaan ennen koeajan päättymistä (Kupias & Peltola 2009, 107). 
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Palautetta antamalla ja vastaanottamalla keskustelun molemmat osapuolet voi-

vat oppia ja kehittää ammattitaitoaan. Keskustelut kehittävät vuorovaikutustaito-

ja, kuuntelemisen taitoja, asioiden selvittämistä ja perustelemista sekä oman 

että toisen osapuolen toiminnan arvioimista. (Kangas & Hämäläinen 2007, 18.) 

Eklund (2018) muistuttaa, että positiivisen palautteen antamista ei tule unohtaa, 

sillä se on vähintään yhtä tärkeää kuin korjaavankin palautteen antaminen. Tä-

mä korostuu erityisesti uuden työntekijän kohdalla, kun ei ehkä vielä osaa arvi-

oida milloin on onnistunut ja milloin ei. Positiivisesta palautteesta ihmiset saavat 

todistetusti hyvän mielen. (Eklund 2018, 126.) 

 

Perehdytettävälle tulisi kertoa avoimesti organisaation palautekulttuurista, jotta 

hän osaisi valmistautua palautteeseen paremmin. On tärkeää tietää kuka voi 

antaa palautetta kenellekin ja minkälaisia kanavia tai tapoja palautteen antami-

seen on olemassa. Tulokkaalle tulee antaa mahdollisuus kertoa palautetta pe-

rehdyttäjälle ja koko työyhteisölle. Uudella työntekijällä on tuore näkemys pe-

rehdytyskäytäntöjen toimivuudesta ja muutenkin uusi näkemys organisaation 

toimintatavoista. Tulokkaan palautteen avulla on mahdollista tunnistaa kehittä-

mistarpeet niin perehdytysprosessissa kuin muissakin toimintatavoissa. (Eklund 

2018, 124–125.) 

 

 

3.4 Lainsäädäntö 

 

Työlainsäädännössä on lukuisia määräyksiä ja viittauksia perehdyttämiseen 

liittyen. Laeissa korostetaan erityisesti työnantajan vastuuta siitä, että työntekijä 

opastetaan työhönsä. Työlainsäädännössä tavoitellaan toimintaa, joka ennen 

kaikkea suojaa ja sopeuttaa työntekijää. Perehdyttämistä koskevat lait ovat val-

taosin niin sanottua pakottavaa oikeutta. Laeissa mainitaan erikseen ne asiat, 

joiden osalta työntekijöiden oikeuksia voitaisiin heikentää työsopimuksilla tai 

työehtosopimuksilla. Työlainsäädännössä perehdyttämistä tarkastelevat etenkin 

työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä. (Kupias 

& Peltola 2009, 20.) 

 

Työsopimuslaki (55/2001) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että työn-

tekijä voisi selviytyä työstään, vaikka yrityksen toimintaa, työtehtäviä tai -
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menetelmiä muutettaisiin tai kehitettäisiin. Tämä yleisvelvoite koskee niin uusia, 

kuin yrityksessä jo työskenteleviä työntekijöitä. Työsopimuslain yleisvelvoittees-

sa lisätään vielä, että ”työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdol-

lisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi”. (Työsopimusla-

ki 26.1.2001/55.) Pääsääntöisesti työnantajat pyrkivät varmasti pitämään kiinni 

näistä velvoitteista, mutta usein kiire ja työpaineet johtavat perehdytysvaiheen 

keventämisiin tai jopa siihen, että perehdytystä ei ehditä antaa ollenkaan. Vir-

heiden kautta toki oppii, mutta se tulee monesti kalliiksi työnantajalle. 

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työnteon turvallisuudes-

ta sekä siitä, että työntekijän terveys ei vaarannu. Työnantajan on taukoamatta 

tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa sekä työmenetelmien turvallisuutta. 

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.) Perehdytysvaiheessa on tärkeää kertoa 

perehdytettävälle työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä opastaa toimimaan 

ergonomisesti päivittäisissä työtehtävissä. Perehdytyksessä on tärkeää huomi-

oida perehdytettävien yksilölliset erot niin koulutuksessa, ammatillisessa osaa-

misessa kuin aiemmassa kokemuksessakin. Kokeneemmat työntekijät huo-

maavat usein itsekin työpaikan potentiaaliset vaaratekijät ja tuntevat oikeat 

työmenetelmät. 

 

Työpaikkakiusaaminen kohdistuu yleensä yhteen työyhteisön jäseneen ja se 

ilmenee henkisenä tai fyysisenä väkivaltana. Usein tällainen kiusaaminen tai 

häirintä kohdistuu uusiin työntekijöihin. Perehtyjän kannalta olisi tärkeää saada 

mahdollisuus kertoa tällaisista tapauksista esimiehelle ja mainio tilaisuus tällai-

seen olisikin esimerkiksi perehdytyksen palautekeskustelu, unohtamatta sään-

nöllistä vuorovaikutusta myös nimetyn perehdyttäjän kanssa. (Kupias & Peltola 

2009, 23–24.) Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ryhtymään toimenpitei-

siin epäkohdan poistamiseksi, mikäli työpaikalla ilmenee työntekijään kohdistu-

vaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epä-

asiallista kohtelua (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738). Tasa-arvolaki ja yhden-

vertaisuuslaki täydentävät työturvallisuuslakia ja ne tulee huomioida perehdy-

tyksessä siten, että jokaiselle luodaan mahdollisuudet menestyä työssään su-

kupuolesta tai taustasta riippumatta. Työpaikan riskitekijät ja käytännöt tulisi 

kartoittaa säännöllisesti ja ottaa ne huomioon perehdyttämisessä. (Kupias & 
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Peltola 2009, 25.) Työpaikan perehdytysohjeet tulisi muutenkin päivittää sään-

nöllisin väliajoin, jotta ne pysyisivät ajan tasalla. 

 

Lainsäädännössä määritellään kattavasti työnantajan ja työntekijän yhteistoi-

mintaa ja siihen liittyviä seikkoja. Neuvottelut yrityksen johdon ja työntekijöiden 

välillä korostuvat niin sanotussa YT-laissa, eli laissa yhteistoiminnasta yrityksis-

sä. Neuvotteluja tulee käydä muun muassa silloin, kun on tapahtumassa sellai-

sia muutoksia, hankintoja tai järjestelyjä, jotka vaikuttavat henkilöstön asemaan. 

Kyseinen laki pyrkii edistämään tärkeää viestintää työpaikalla, kuten yleistä vuo-

rovaikutusta, tiedottamista ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. YT-laissa on 

viitattu erityisesti myös työpaikan perehdyttämisen järjestelyihin. (Kupias & Pel-

tola 2009, 25; Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334.) Työntekijöille 

järjestettävän opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt on 

käsiteltävä työsuojelutoimikunnassa sellaisilla työpaikoilla, joilla työskentelee 

säännöllisesti yli 20 työntekijää (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ-

suojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44). Tärkeää olisi tehdä perehdyttämisen 

järjestelyistä läpinäkyvä prosessi, jotta työntekijät tietävät miten heidän uudet 

työkaverit koulutetaan ja opastetaan työhön ja miten opastus toteutetaan, kun 

työtehtävät yrityksen sisällä vaihtuvat tai työmenetelmät muuttuvat ja kehittyvät. 

Mitä enemmän työpaikalla on avointa tiedottamista ja keskustelua, sitä vähem-

män on epävarmuutta ja koko työyhteisön vastuu voimistuu. (Kupias & Peltola 

2009, 26.) 
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4 PEREHDYTTÄMISKÄYTÄNTEIDEN KEHITTÄMINEN YRITYS X -

KONSERNISSA 

 

 

4.1 Tutkimus 

 

 

4.1.1 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja Jorma Kanasen (2017) mukaan tutki-

muksessa on aina oltava tutkimusongelma. Tutkimusongelma ratkaistaan tutki-

musmenetelmillä. Tämä ongelmanratkaisun kokonaisuus tunnetaan tutkimusot-

teena tai lähestymistapana. Tutkimusongelma voi olla esimerkiksi jonkin asian 

kehittäminen tai muutoksen aikaansaaminen. Ongelma täytyy tuntea hyvin, jotta 

menetelmä voidaan valita. Tutkimusmenetelmät, joilla tutkimusongelmat ratkais-

taan, ovat tiedemaailman hyväksymiä ja oikeiksi toteamia. Tutkimuksella on 

tarkoitus saada aikaan tietoa ymmärryksen ja päätöksenteon tueksi. (Kananen 

2015, 65; Kananen 2017, 38.) 

 

Tutkimusote sisältää kullekin otteelle ominaiset aineiston keruun, analysoinnin, 

tulkinnan ja luotettavuuden varmistamisen menetelmät. Tutkimusotteet luokitel-

laan yleensä laadulliseen eli kvalitatiiviseen tai määrälliseen eli kvantitatiiviseen 

tutkimukseen. Tutkimusotteita voidaan myös tarvittaessa yhdistellä. Tällaisia 

yhdistelmiä kutsutaan monimenetelmäisiksi tutkimusyhdistelmiksi. (Kananen 

2017, 37–40.) 

 

Tutkimusote valikoituu usein sen mukaan, kuinka paljon tutkittavasta ilmiöstä 

tiedetään etukäteen. Laadullinen tutkimus on sitä todennäköisempi valinta, mitä 

vähemmän ilmiöstä tiedetään. (Kananen 2015, 70.) Professori William Trochi-

min ja professori James Donnellyn (2008) mukaan laadullinen tutkimus on käyt-

tökelpoisin 

 uusien teorioiden ja hypoteesien luomiseen; 

 ilmiöiden syvällisen ymmärtämisen saavuttamiseen; 

 ilmiöiden yksityiskohtaisten kuvausten kehittämiseen; sekä 

 mixed-tutkimusstrategiaa käytettäessä (Trochim & Donnelly 2008, 142).  
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Kanasen (2015) mukaan laadullinen tutkimus on polku ilmiön ymmärtämiseen ja 

siten teoretisoimiseen. Ilmiön laadullista kuvausta arvostetaan aina korkeam-

malle kuin numeroin ilmaistua määrällistä tutkimusta. Joitakin asioita, kuten ih-

misten suhtautumista tai asenteita on hankala kuvailla muuten kuin tekstin avul-

la eli laadullisin keinoin. (Kananen 2015, 71.) Mixed-tutkimusstrategiassa eri 

tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää rinnakkain tai vaihdellen menetelmästä 

toiseen, jolloin eri menetelmien vahvuuksia saadaan paremmin esiin ja toisaalta 

heikkouksia lievennettyä (Trochim & Donnelly 2008, 144). 

 

Joustavuus on yksi laadullisen tutkimuksen etu, sillä se mahdollistaa tutkijalle 

erilaisia keinoja ja mahdollisuuksia. Määrällinen tutkimus sen sijaan varmistaa 

tutkimuksen ryhdikkyyden, sillä tutkimus etenee kuin juna. Määrällinen tutkimus 

on useimmiten kysely, joka tuottaa tutkimusaineiston. Kvantitatiivisen tutkimuk-

sen edellytys on, että ilmiö ja sen selittävä teoria tunnetaan hyvin jo entuudes-

taan. (Kananen 2015, 71–73.) Kvantitatiivinen tutkimus on liike-elämän kannalta 

tärkeämpi, sillä sen tuloksien avulla voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Kananen 

(2017) korostaa, että kaiken tutkimuksen taustalla on kuitenkin aina kvalitatiivi-

nen tutkimus, jonka avulla ymmärretään käytännön elämän ilmiöitä. (Kananen 

2017, 39–40.) 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma on perehdyttämiskäytänteiden kehittä-

minen Yritys X -konsernissa. Tutkimusotteeksi valikoitui laadullinen tutkimus, 

sillä toimeksiantajan perehdyttämiskäytänteistä ei ollut entuudestaan juurikaan 

tietoa ja ilmiöstä haluttiin saada syvällinen näkemys sekä hyvä kuvaus, jotta 

perehdyttämisprosessin kehittäminen olisi mahdollista. Trochimin ja Donnellyn 

(2008) mukaan kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa ilmiön sisäistämisen eli sen 

keinoin ilmiö on ymmärrettävissä (Trochim & Donnelly 2008, 143). Laadulliseen 

tutkimusotteeseen päädyttiin siitäkin syystä, että siinä käytettävät aineistonke-

ruumenetelmät sopivat tämän opinnäytetyön aiheeseen parhaimmin. 

 

 

4.1.2 Aineistonkeruumenetelmät 

 

Tohtori Jouni Tuomen ja tohtori Anneli Sarajärven (2018) mukaan käytetyimmät 

aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely, 
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havainnointi sekä dokumenteista koottu tieto. Eri menetelmät eivät ole poissul-

kevia toistensa suhteen, vaan niitä voidaan käyttää myös rinnakkain tai yhdistel-

tynä tutkittavan ongelman ja tutkimukseen käytettävissä olevien resurssien mu-

kaan. Orientoivaa käyttäytymistä tutkittaessa, eli kun tutkitaan erilaisia aiko-

muksia käyttäytyä jollakin tavalla, kysymyksiin perustuva aineistonkeruumene-

telmä on luontevin valinta. Havainnointiin perustuva menetelmä on soveliain 

tutkittaessa vuorovaikutuskäyttäytymistä. Havainnointi, keskustelut ja omaelä-

mäkerrat sopivat aineiston hankintaan vapaammassa tutkimusasetelmassa, kun 

taas kokeellisemmat menetelmät ja strukturoidut kyselyt soveltuvat paremmin 

formaalimpaan ja strukturoidumpaan tutkimusasetelmaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 83.) 

 

Syy, miksi haastatteluun tai kyselyyn yleensä päädytään aineistonhankintame-

netelmänä, on hyvin luonteva. Kun haluamme selvittää ihmisen ajatuksia tai 

perusteita hänen toiminnalleen, on järkevää kysyä asiaa häneltä. Haastattelun 

etu tiedonkeruumenetelmänä on erityisesti sen joustavuus. Haastattelussa voi-

daan toistaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä, selventää sanamuotoja ja 

keskustella haastateltavan kanssa. Haastattelu on joustavaa myös siksi, että 

kysymykset voidaan esittää haastattelijan parhaaksi katsomassa järjestyksessä 

ja haastattelua ei ymmärretä tietokilpailuksi. Haastattelun onnistumiseksi suosi-

tellaan, että haastateltavat voisivat tutustua haastattelun aihepiiriin etukäteen. 

Yleensä tämä toteutuu haastattelun toteuttamisesta sovittaessa. Yksi haastatte-

lun etu on se, että haastateltaviksi voidaan valikoida sellaisia henkilöitä joilla on 

kokemusta tai tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84–85.) 

 

Lomake-, teema- ja syvähaastatteluilla voidaan tutkia erilaisia ilmiöitä ja etsiä 

vastauksia erilaisiin ongelmiin. Teknisesti näiden haastattelumuotojen erot pe-

rustuvat siihen, minkälainen avoimuusaste haastattelun pohjana olevassa kyse-

lyssä ja tutkimuksen toteutuksessa on. Lomakehaastattelua käytetään enim-

mäkseen määrällisen tutkimuksen aineistonhankintamenetelmänä. Lomake-

haastatteluissa voidaan kysyä ainoastaan tutkimuksen tarkoituksen ja ongel-

manasettelun kannalta oleellisia kysymyksiä. Teemahaastattelu on avoimuu-

sasteeltaan hyvin lähellä syvähaastattelua. Teemahaastatteluissa edetään en-

nalta valittujen keskeisten teemojen ja tarkentavien kysymysten puitteissa. Sy-

vähaastattelussa, eli avoimessa haastattelussa kysymykset ovat hyvinkin avoi-
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mia, vain keskusteltava ilmiö on ennalta määritelty. Syvähaastattelussa pyritään 

avaamaan tutkittava ilmiö mahdollisimman seikkaperäisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 87–88.) 

 

Tässä opinnäytetyössä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiksi 

valikoituivat haastattelu sekä erilaisista olemassa olevista dokumenteista koottu 

tieto. Haastattelumuodoksi valikoitui joustavuutensa ja avoimuusasteensa 

vuoksi parhaimmin tilanteeseen sopiva teemahaastattelu. Toisena aineistonke-

ruumenetelmänä käytettiin erilaisista dokumenteista koottua tietoa. Tällä tarkoi-

tetaan tutkijalle toimeksiantajan luovuttamia olemassa olleita perehdyttämisma-

teriaaleja ja muita organisaatioon liittyviä dokumentteja. 

 

 

4.1.3 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu, eli puolistrukturoitu haastattelu on siis avoimuusasteeltaan 

lähellä syvähaastattelua. Haastattelu etenee keskustelunomaisesti ennalta valit-

tujen oleellisten teemojen ja niitä täsmentävien kysymysten varassa, mutta kui-

tenkin haastateltavan ehdoilla. Eräs teemahaastattelun etu onkin se, että siinä 

voidaan tarkentaa ja laajentaa kysymyksiä haastateltavien vastausten perus-

teella. Valitut teemat ovat laaja-alaisia keskustelun aiheita, joihin ei voida vasta-

ta lyhyesti. Rajat erilaisten haastattelumuotojen välillä ovat häilyviä. Teema-

haastattelussakin voidaan tapauskohtaisesti harkita esitetäänkö esimerkiksi 

jokaiselle haastateltavalle kaikki samat ennalta mietityt kysymykset, missä jär-

jestyksessä ne esitetään ja ovatko sanamuodot samat kaikille haastateltaville. 

(Kananen 2015, 148; Kananen 2017, 95; Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88.) 

 

Vaikka teemahaastattelu onkin avoimuusasteeltaan hyvin laaja, ei siinäkään 

voida kysellä aivan mitä tahansa. Teemahaastattelun päämääränä on tuoda 

esiin tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän kan-

nalta oleellisia vastauksia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.) Kanasen (2017) mu-

kaan teemahaastattelussa haastateltavaa keskustelutetaan tutkittavaan ilmiöön 

liittyvistä asioista. Keskusteluttaminen auttaa tutkijaa sisäistämään ilmiön ja si-

ten lisäämään ymmärrystä haastateltavan avulla. Keskustelun edetessä tutkija 
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esittää tarkentavia kysymyksiä ja huolehtii, että keskustelu ei lähde rönsyile-

mään aihealueen ulkopuolelle. (Kananen 2017, 95.) 

 

Tässä työssä haastattelun teemoiksi valikoitiin tutkimusongelman kannalta 

oleellisimmat aiheet ja niitä täsmentävät kysymykset. Jokaiselle haastateltavalle 

esitettiin kaikki samat kysymykset, mutta niiden järjestys ja sanamuodot vaihte-

livat. Haastateltaviksi valikoitiin sellaisia esimiesasemassa olevia henkilöitä, 

joilla oli kokemusta ja tietoa perehdyttämisestä. Haastateltavat valittiin eri toimi-

paikoista Suomessa, jotta saatiin mahdollisimman laaja näkemys perehdyttämi-

sen nykytilanteesta ja toivotusta kehityssuunnasta. Haastatelluilla henkilöillä oli 

kokemusta nimenomaan yleisperehdytyksestä, joten haastateltavien valinta oli 

tarkoitukseen sopivaa. 

 

 

4.1.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Usein kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on monissa erilaisissa muodoissa. 

Muotoja ovat esimerkiksi havainnoimalla kerätyt tekstiaineistot, teemahaastatte-

luista saadut haastatteluaineistot ja erilaiset tutkittavaa ilmiötä koskevat doku-

mentit. Miltei aina aineistot ovat eri muodoissaan, jolloin niitä ei voida sellaise-

naan käsitellä yhtenäisin menetelmin. Jotta aineistosta saataisiin suurin mah-

dollinen hyöty, se tulee ensin käsitellä ja analysoida. Laadullisen tutkimuksen 

aineiston käsittelyn eri vaiheita ovat litterointi, yhteismitallistaminen, perehtymi-

nen lukemalla, luokittelu ja tiivistäminen sekä tulkinta. (Kananen 2015, 160.) 

 

Litteroinnin avulla erilaiset tallenteet, kuten kuvat, videot ja äänitteet saadaan 

muutettua tekstimuotoon, jolloin niiden käsittely helpottuu huomattavasti. Tee-

mahaastattelut pyritään lähtökohtaisesti kirjoittamaan tekstimuotoiseksi mahdol-

lisimman sanatarkasti. Jokainen tutkimus on kuitenkin erilainen ja tutkijan tulee-

kin miettiä tarkasti millä tarkkuudella tutkimusaineistoa litteroi, sillä litterointi on 

työlästä ja aikaavievää. Litteroinnin tarkkuus voidaan luokitella kolmeen eri ta-

soon: sanatarkkaan, yleiskieliseen ja propositiotason litterointiin. Sanatarkassa 

litteroinnissa jokainen äännähdyskin kirjataan ja joskus myös eleet, katseet ja 

äänenpainot. Yleiskielisessä litteroinnissa murre- ja puhekieli poistetaan ja teks-
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ti muutetaan kirjakielelle, kun taas propositiotasoisessa kirjoitetaan pelkästään 

aineiston oleellisin sisältö. (Kananen 2015, 160–161.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa litteroinnin jälkeinen aineiston käsittelyvaihe on 

yhteismitallistaminen. Tutkimuksen aineistot voivat olla useissa eri muodoissa. 

Yhteismitallistamisen avulla eri muodoissa olevat aineistot, kuten verkkosivut, 

kuvat, videot, dokumentit, havainnot ja haastattelut saatetaan yhteen muotoon. 

Eri aineistot yhteismitallistetaan samaan tekstimuotoon, jolloin ne voidaan käsi-

tellä yhdellä tekstiaineistoa hyödyntävällä analyysimenetelmällä. Dokumentit 

voidaan käsitellä joko sellaisenaan tai aineistosta voidaan poimia vain tutkimuk-

sen kannalta oleellisin tieto. Haastattelut on usein nauhoitettu, joten ne pure-

taan tekstimuotoon tutkijan harkinnan mukaan kokonaisuudessaan tai vain tar-

vittavilta osin. Jos aineisto on suppea ja se on hallittavissa lukemalla, yhteismi-

tallistaminen ei ole tarpeen. (Kananen 2015, 162.) 

 

Seuraavina aineiston käsittelyvaiheina tulevat aineistoon perehtyminen ja luke-

minen sekä aineiston luokittelu ja tiivistäminen. Laadullista aineistoa analysoita-

essa lukemiselta ei voi välttyä. Jotta aineiston kokonaiskuva selkiytyisi, aineisto 

luetaan useampaan kertaan. Joissain tapauksissa lueskelu ja pohtiminen riittä-

vät, jolloin aineiston jatkojalostaminen ei ole tarpeen. Haastatteluaineistoissa 

hankaluuksia aiheuttavat tekstin runsaus, sillä haastateltavan vastauksien oleel-

lisin tieto on usein epäsuorasti ilmaistuna ja puhetulvaan kätkeytyneenä jolloin 

tutkijan tulisi osata poimia se sieltä. Tekstin ydinsisältö hahmottuu, kun teksti 

tiivistetään asiasisällöiksi. Tiivistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että 

asiasisältö etsitään muun tekstin seasta ja nimetään sisällöstä kertovalla nimik-

keellä. Eri nimikkeet muodostavat suurempia kokonaisuuksia ja näin tekstin 

oleellisin tieto nousee esiin. Tutkimusongelma määrittelee sen, miten ja millä 

tasolla luokittelu ja tiivistäminen tehdään.  (Kananen 2015, 163–165.) 

 

Laadullista aineistoa voidaan tulkita monin eri tavoin, esimerkiksi aineistolähtöi-

sesti, teoriapohjaisesti tai näiden yhdistelmällä. Aineistolähtöisellä tulkinnalla 

tarkoitetaan tekstin jakamista asiasisältöihin ja jakamisen jälkeen sisällöille luo-

daan nimikkeet eli koodit, jotka perustuvat suoraan aineistoon. Teoriapohjaises-

sa tulkinnassa aineistosta etsitään olemassa olevien teorioiden käsitteitä tai 

tekijöitä. Kanasen (2015) mukaan erilaiset teoriat ja mallit kuvaavat tutkittavaa 
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ilmiötä tekijöiden tai käsitteiden avustuksella. Teoriasta johdetut käsitteet autta-

vat tutkijaa ymmärtämään aineistoa. Pelkistetyimmillään laadullisen aineiston 

tulkinta on jonkin tietyn ilmiön esiintymistiheyden laskemista tutkittavasta aineis-

tosta. Tulkintaa olisi mahdollista laajentaa etsimällä tutkittavasta aineistosta il-

miöön kytkeytyviä asiayhteyksiä. Laadullisessa tutkimuksessa tähdätään loppu-

jen lopuksi tutkittavan ilmiön kuvaamiseen ja ymmärtämiseen, tulkintamenetel-

mästä riippumatta. (Kananen 2015, 171, 172, 176, 177.) 

 

Tässä opinnäytetyössä haastattelujen äänitteet litteroitiin propositiotasoisesti, eli 

haastatteluista kirjoitettiin pelkästään tutkimuksen kannalta oleellisin sisältö. 

Litteroiduista teksteistä etsittiin yhtäläisyyksiä ja myös muita erillisiä ajatuksia ja 

ideoita perehdyttämisen kehittämiseen liittyen. Tutkijan käyttöön toimeksianta-

jan luovuttamat perehdyttämiseen ja organisaation toimintatapoihin liittyvät do-

kumentit olivat tekstimuotoisia ja niistä poimittiin talteen vain tutkimuksen kan-

nalta oleellisin tieto. Tutkimusaineistoon perehdyttiin lukemalla se huolellisesti 

useampaan kertaan ja tulkittiin etsimällä aineistosta teorioiden käsitteitä. 

 

 

4.2 Perehdyttämisen nykytilan ja kehityssuunnan selvittäminen 

 

Perehdyttämisen nykytila ja toivottu kehityssuunta konsernissa selvitettiin haas-

tatteluin. Haastateltaviksi valikoitiin neljä esimiesasemassa olevaa henkilöä 

konsernin eri toimipaikoista Suomessa. Jokaisella haastatellulla henkilöillä oli 

kokemusta yleisperehdytyksen pitämisestä. Haastattelumuodoksi valikoitui 

teemahaastattelu, koska pyrkimyksenä oli laajentaa tutkijan käsitystä tutkitta-

vasta ilmiöstä, eli tässä tapauksessa perehdyttämisen nykytilasta Yritys X -

konsernissa (liite 1). Haastattelumuodossa päädyttiin teemahaastatteluun siitä-

kin syystä, että siten voitiin esittää tarkentavia kysymyksiä keskustelun lomas-

sa. Haastattelun teemoiksi valikoitui  

 perehdyttämisen nykytilan selvittäminen konsernissa;  

 tarpeet ja toiveet perehdytysoppaan sisällön suhteen; sekä  

 perehdyttämisen arviointi ja seuranta. 

 

Haastatteluissa käsiteltiin enimmäkseen yleisperehdytystä. Haastatteluista kak-

si järjestettiin kasvotusten, yksi puhelinhaastatteluna ja yksi verkkohaastattelu-
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na Skypen välityksellä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostu-

muksella, litterointityön helpottamiseksi. Litterointi tehtiin propositiotasoisesti, eli 

haastatteluista kirjattiin vain ydinsisältö. Litteroiduista teksteistä etsittiin sekä 

yhtäläisyyksiä että erillisiä ideoita perehdyttämisen kehittämisestä. 

 

Haastatteluiden ensimmäinen teema oli perehdyttämisen nykytilan selvittämi-

nen. Perehdyttämiskäytänteiden kehittämisen kannalta oli tärkeää selvittää mi-

ten perehdyttäminen oli tähän asti toteutettu, jotta tiedettäisiin lähtötaso ja se, 

mitkä asiat ovat jo nykyisellään kunnossa. Haastatteluissa selvisi, että esimie-

het olivat vastanneet pääsääntöisesti yleisperehdytysvaiheesta ja tämän jälkeen 

kokeneempi työntekijä oli hoitanut työnopastusvaiheen. Konsernissa ei ollut 

ollut käytössä yhtenäistä ohjetta yleisperehdyttämiseen, vaan käytössä oli yhtä 

toimipaikkaa lukuun ottamatta ollut toimipaikkakohtaiset ohjeet, jotka olivat hiou-

tuneet vuosien saatossa nykyiseen muotoonsa. Yleisperehdyttämisessä haas-

teellisimmaksi asiaksi osoittautui se, että koottua materiaalia oli liian vähän tai 

sitä ei ollut ollenkaan. Eräs haastateltava mainitsi perehdyttämisen olevan yli-

kuormittavaa, koska perehdyttämismateriaalin valmistelutyöt veivät turhan pal-

jon aikaa. Haasteelliseksi perehdyttämisessä mainittiin myös ihmisten erilaisuus 

siinä, miten he ottavat tietoa vastaan. Työnopastuksessa haasteelliseksi oli 

osoittautunut opastajakohtaiset erot työtehtävien suoritustavoissa. Tästä oli ai-

heutunut epätietoisuutta siitä, missä järjestyksessä työt pitäisi tehdä. Kysyttäes-

sä minkälaista palautetta perehdytettävät olivat antaneet perehdytyksen toteu-

tuksesta, haastateltavat mainitsivat, että palautetta ei ole tullut oikeastaan ol-

lenkaan. 

 

Toisena teemana haastatteluissa oli selvittää yrityksen tarpeet ja toiveet pereh-

dytysoppaan sisällöstä. Yleisenä ongelmana Yritys X -konsernin toimipaikoissa 

koettiin perehdyttämismateriaalin puute. Ajantasaista ja selkeää materiaalia 

yleisperehdytykseen kaivattiin. Toiveissa oli myös, että konsernissa saataisiin 

käyttöön perehdyttämisen tarkistuslista, jonka avulla yleisperehdytyksen ete-

nemistä voisi seurata. Toisen teeman aikana käytiin haastateltavan kanssa läpi 

myös perehdytysoppaan suunniteltua sisältöä. Tästä oli suuri apu sisällön 

suunnitteluun, kun pääsi kuulemaan kokeneiden perehdyttäjien mielipiteitä.  
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Haastatteluiden viimeisenä teemana oli perehdyttämisen arviointi ja seuranta. 

Mitään järjestelmällistä seurantaa ei ollut toteutettu millään toimipaikalla. Uusilta 

työntekijöiltä oli lähinnä ohimennen kyselty miten työt olivat lähteneet sujumaan. 

Haastateltavat eivät pääsääntöisesti kokeneet palautekeskusteluiden tyylistä 

perehdyttämisen seurantaa kovinkaan tarpeelliseksi, mutta tarkistuslistalle us-

kottiin olevan käyttöä. 

 

Haastattelut toteutettiin seuraavasti: 

 haastattelu 1, ajankohta 29.5.2019, kesto 49 minuuttia 

 haastattelu 2, ajankohta 29.5.2019, kesto 42 minuuttia 

 haastattelu 3, ajankohta 6.6.2019, kesto 51 minuuttia 

 haastattelu 4, ajankohta 6.6.2019, kesto 66 minuuttia 

 

 

4.3 Perehdyttämisen kehittämistoimenpiteet 

 

Konkreettisimmat kehittämistoimenpiteet Yritys X -konsernin perehdyttämiseen 

olivat Tervetuloa Yritys X:lle -oppaiden, perehdyttämisen tarkistuslistan sekä 

perehdyttäjän muistilistan laatiminen (liite 2; liite 3; liite 4). Tervetuloa Yritys 

X:lle -oppaiden on tarkoitus vastata uuden työntekijän mieltä askarruttaviin ky-

symyksiin ja samalla ne toimivat perehdyttämisen apuvälineenä perehdyttäjälle. 

Oppaissa keskitytään eri yksiköiden esimiesten toiveiden mukaisesti yleispe-

rehdytykseen. Oppaat sisältävät kaikille Suomen yksiköille samansisältöisen 

yleisesittelyosion konsernista ja lisäksi yksikkökohtaisia käytännön opastuksia 

ja tietoja yksikön toimintatavoista. 

 

Konsernissa ei ollut ollut käytössä yhtenäistä perehdytysmateriaalia aiemmin ja 

alun perin tarkoituksena olikin tehdä konsernin eri yksiköille yksi yhteinen Ter-

vetuloa taloon -opas. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että yksiköiden toimintatavat, 

käytännöt ja työehtosopimuksetkin erosivat toisistaan siinä määrin, että yhtei-

sestä oppaasta olisi tullut liian sekava. Teemahaastatteluissa selvisi, että yksi-

köiden esimiesten toiveissa oli selkeä ja käytännönläheinen opas talon tavoista, 

joten lopulta päädyttiin tekemään yksikkökohtaiset oppaat. Joissain yksiköissä 

oli laadittu omia lyhyehköjä oppaita yksikön käytänteistä, mutta ne eivät sisältä-

neet konsernin yleisesittelyä. Opinnäytetyönä laadituissa Tervetuloa Yritys X:lle 
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-oppaiden ensimmäisessä osiossa esitellään koko konsernia yleisesti. Oppai-

den toisessa osiossa esitellään tärkeimpiä työyksikkökohtaisia toimintatapoja ja 

käytänteitä. Oppaan voi halutessaan luovuttaa uuden työntekijän luettavaksi jo 

ennen töiden aloittamista, jolloin oppiminen tehostuu ja perehdyttämiseen käy-

tettävä aika lyhenee. 

 

Oppaisiin alun perin suunnitellusta sisällöstä jätettiin joitakin kohtia pois, osin 

esimiesten toiveesta ja osin sen vuoksi, että asioista ei ollut tietoa saatavilla. 

Organisaation missio, arvot, strategia ja visio olisivat olleet hyvä lisä Tervetuloa 

Yritys X:lle -oppaisiin, sillä niiden avulla uusi työntekijä olisi kokenut olevansa 

osa suurempaa kokonaisuutta. Valitettavasti näitä tietoja ei ollut käytettävissä 

oppaisiin. Esimiesten haastattelujen perusteella oppaista jätettiin pois muun 

muassa palkan määräytyminen, asiat työsuhteen päättymiseen liittyen sekä 

ohjeistus uhka- ja väkivaltatilanteissa toimimiseen. Syiksi näiden asioiden pois-

jättämiseen mainittiin, että asiat on käyty läpi jo työsopimusta kirjoitettaessa, ne 

eivät ole ajankohtaisia uutta työntekijää perehdytettäessä tai asioiden mainit-

semisesta syntyisi vääristynyt käsitys työyhteisöstä. 

 

Perehdyttämisen seurantaan laadittiin tarkistuslista, jonka myötä perehdytyk-

sestä tulee entistä kontrolloidumpaa ja tasalaatuisempaa. Listassa on lueteltuna 

kattavasti yleisperehdytyksessä käytävät asiat, joten lista toimii hyvin myös 

muistin tukena perehdyttäjälle. Perehdyttäjä merkitsee listaan rastin tai päivä-

määrän kunkin opastetun asian kohdalle. Mikäli yleisperehdytys jakaantuu use-

ammalle päivälle, listan merkintöjen perusteella on helppo havaita mitkä asiat 

perehdytettävän kanssa on jo käyty läpi ja mitkä asiat tulisi vielä opastaa. Lis-

tassa on erillinen sarake perehdytettävien asioiden tarkistamista varten. Tarkis-

tettu-sarakkeeseen tehdään merkintä jokaisen perehdytettävän asian kohdalle, 

kun asian oppiminen ja ymmärtäminen on tarkistettu. Tarkistuksen voi tehdä 

esimerkiksi seuraavan perehdytyskeskustelun aikana, mutta aikaisintaan muu-

taman päivän kuluttua perehdytyksestä. Tarkistuslista on samansisältöinen 

konsernin kaikissa Suomen yksiköissä. 

 

Perehdyttäjän muistilista tehtiin muistuttamaan perehdyttäjää kertomaan sellai-

sista seikkaperäisemmistä asioista, joiden tekstiksi kirjoittaminen olisi hankalaa, 

kuten pelastussuunnitelmasta tai pysäköintipaikkojen sijainnista. Muistilistassa 
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on sekä lisäyksiä Tervetuloa Yritys X:lle -oppaan sisältöön että kertausta op-

paan tärkeistä asioista. Perehdyttäjän muistilista on nimensä mukaisesti tarkoi-

tettu vain perehdyttäjän muistin virkistykseksi perehdytystilanteessa ja sitä tulisi 

käyttää rinnan Tervetuloa Yritys X:lle -oppaan kanssa. Muistilista on samansi-

sältöinen konsernin kaikissa Suomen yksiköissä. 

 

Opinnäytetyötekstin on tarkoitus herättää ajatuksia ja antaa ideoita perehdyttä-

misen kehittämiseen konsernin yhtiöissä. Vaikka perehdyttäminen olisikin jo 

entuudestaan hyvällä tolalla, ei varmasti ole haitallista pysähtyä hetkeksi miet-

timään voisiko perehdyttämisprosessia pystyä kehittämään entistä toimivam-

maksi. Onnistunut perehdytysprosessi tuo säästöjä yrityksen talouteen, joten 

perehdytyksen kehittämiseen kannattaa investoida. 

 

 

4.4 Jatkotoimenpide-ehdotukset 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana syntyi muutamia ajatuksia siitä, miten perehdyt-

tämistä voisi kehittää Yritys X -konsernissa. Organisaatiorakenne vaikutti hie-

man epäselvältä ja kenelläkään ei tuntunut olevan selkeää käsitystä siitä, mitä 

kaikkea siihen kuuluu. Kun organisaatiorakenne on epäselvä, on vaikea raken-

taa selkeää organisaatiokaaviotakaan. Organisaatiorakenteeseen kaivattiin siis 

selkeyttä, jotta uudet työntekijät saisivat paremman käsityksen konsernin laa-

juudesta ja siitä, mitä kaikkea siihen kuuluu. 

 

Myös konsernin mission, arvojen, strategian ja vision toivoisi olevan selkeämpiä 

ja paremmin henkilöstön tiedossa. Ne olisi hyvä linkittää läpinäkyvästi uuden 

työntekijän työhön, jotta tulokas kokisi paremmin kuuluvansa osaksi organisaa-

tiota. Haastatteluissa kävi usein ilmi, että perehdyttämiseen kaivattiin lisää re-

sursseja. Perehdyttämiseen tehdyt investoinnit eivät ehkä ole niin houkuttelevia, 

koska tulokset eivät ole näkyvissä välittömästi. Perehdyttämisen kehittämiseen 

tehtyjen investointien tulokset ovat näkyvissä vasta pidemmässä kuvassa. On-

nistunut perehdytys vaatii hyviä suunnitelmia ja niiden toteuttamista. 

 

Eräänä jatkotoimenpide-ehdotuksena mainittakoon ennalta sovittujen ja sään-

nöllisten perehdytyskeskustelujen käyttöönoton. Perehdytyskeskusteluissa mo-
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lemmat osapuolet voivat oppia ja kehittää ammattitaitoaan. Vaikka työn ohessa 

käytäisiinkin päivittäin keskusteluja, ne eivät korvaa rauhallisessa ympäristössä 

käytäviä perehdytyskeskusteluja, sillä toiset ihmiset tarvitsevat tällaisen rauhal-

lisen keskusteluhetken avautuakseen omista ajatuksistaan. 

 

Opinnäytetyössä laadittu perehdytysmateriaali olisi hyvä ottaa käyttöön, jotta 

perehdytyskäytänteet yhtenäistyisivät kaikissa toimipaikoissa. Materiaali vaatii 

tietenkin tarpeen mukaan päivittämistä, mutta se tulisi päivittää vähintään vuo-

sittain. Materiaalit on pyritty laatimaan siten, että päivittäminen olisi nopeaa ja 

helppoa. Päivittämisen hoitamisesta tulee sopia toimipaikkakohtaisesti. Opin-

näytetyössä annetut perehdyttämisen kehittämisideat ja perehdytysmateriaalit 

on hyödynnettävissä myös konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. 

 

Työn on tarkoitus herättää ajatuksia ja ideoita perehdyttämisen kehittämiseen. 

Kirjoittaja ei ota kantaa siihen, miten perehdytysprosessi tulisi hoitaa toimek-

siantajayrityksessä ja kuinka pitkäkestoinen prosessin tulisi olla, sillä perehdy-

tyksessä tulisi ottaa mahdollisimman hyvin huomioon perehdytettävien yksilölli-

set erot osaamisessa ja kokemuspohjassa. Kun tässä opinnäytetyössä keskityt-

tiin yleisperehdytykseen, jatkotutkimusaiheeksi voisi sopia perehdytyksen toisen 

osa-alueen, eli työnopastuksen. 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Tervetuloa Yritys X:lle -perehdytysopas ja 

perehdyttämistä tukevaa muuta materiaalia konsernin Suomen yhtiöiden käyt-

töön. Perehdytysopas sisältää konsernin yleisesittelyosion sekä toimipaikkakoh-

taiset ohjeet ja toimintatavat. Oppaan lisäksi työssä laadittiin perehdyttämisen 

tarkistuslista sekä perehdyttäjän muistilista. Tarkistuslistassa on lueteltu kaikki 

ne yleisperehdytykseen liittyvät asiat, jotka uuden työntekijän kanssa tulisi käy-

dä läpi. Perehdyttäjän muistilistan on tarkoitus muistuttaa perehdyttäjää ohjeis-

tamaan sellaisista seikkaperäisemmistä asioista, joiden tekstiksi kirjoittaminen 

olisi ollut hankalaa, kuten pelastussuunnitelmasta. Muistilista sisältää sekä lisä-

yksiä että kertausta perehdytysoppaan asioihin ja sitä tulisi käyttää perehdytys-

tilanteessa rinnan perehdytysoppaan kanssa. Opinnäytetyössä laaditun pereh-

dyttämistä tukevan materiaalin käytön myötä perehdyttämisestä tulee tasalaa-

tuisempaa organisaation kaikissa toimipaikoissa Suomessa. 

 

Työn tavoitteena oli kehittää Yritys X -konsernin uuden henkilökunnan perehdyt-

tämiskäytänteitä. Perehdyttämiskäytänteistä toivottiin yhteneväisempiä konser-

nin yhtiöstä ja toimipaikasta riippumatta. Työssä laadittujen materiaalien käyt-

töönoton sekä opinnäytetyön raportin sisältämien ajatusten ja ideoiden on tar-

koitus kehittää perehdyttämistä konsernin kaikissa toimipaikoissa Suomessa. 

Hyvien suunnitelmien ja materiaalien luominen ei vielä takaa perehdyttämisen 

onnistumista. Onnistuminen on mahdollista vasta, kun suunnitelmat ja materiaa-

lit otetaan käyttöön. 

 

Toimeksiantajan alkuperäinen idea koko konsernin maailmanlaajuisesta pereh-

dytysoppaasta ei ollut opinnäytetyön puitteissa realistinen, joten aiheen rajauk-

sia jouduttiin tekemään työn alkuvaiheessa. Myös koko konsernin kattava työn-

opastuksenkin sisältävä perehdytysopas olisi ollut laajuudessaan opinnäytetyön 

ulottumattomissa. Lopulta aihe päätettiin rajata sisältämään konsernin Suomen 

yksiköiden yleisperehdytyksen. 
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Työn teoreettinen viitekehys muodostui alan kirjallisuudesta, artikkeleista sekä 

lainsäädännöstä. Perehdyttämisen nykytilanne ja toivottu kehityssuunta selvitet-

tiin haastattelemalla eri toimipaikkojen esimiesasemassa olevia henkilöitä, joilla 

oli perehdytyskokemusta. Haastatteluiden tulokset ja käytetty teoriatieto olivat 

samansuuntaisia. Koko konsernin yleisesittelyä toivottiin, jotta uusi työntekijä 

tuntisi olevansa osa suurempaa kokonaisuutta ja pystyisi helpommin samaistu-

maan organisaation muihin jäseniin. Myös perehdytyskäytänteiden yhtenäistä-

mistä eri toimipaikkojen välillä toivottiin, jotta jokaisella tulokkaalla olisi yhtäläi-

set mahdollisuudet onnistua työssään. Eri toimipaikoissa käytetyt perehdytys-

materiaalit vaihtelivat laajuudeltaan merkittävästi. Yhdessä toimipaikassa val-

mista materiaalia ei ollut ollenkaan ja muissakin paikoissa materiaalit olivat mel-

ko suppeita. Haastatteluja oli alun perin kaavailtu pidettäväksi myös hiljattain 

taloon tulleilta uusilta työntekijöiltäkin, jolloin olisi saatu tuoretta palautetta pe-

rehdytyksen onnistumisesta. Aikataulullisista syistä haastattelut päätettiin rajata 

kuitenkin vain perehdyttämisestä vastaaviin henkilöihin. Haastatteluaineiston ja 

käytetyn teoriatiedon pohjalta konserniin onnistuttiin rakentamaan yhtenäinen ja 

selkeä perehdytysmateriaali sekä perehdyttämisen kehitystyötä tukeva opinnäy-

tetyön raportti. 

 

Näiden näkökulmien pohjalta opinnäytetyön voidaan todeta täyttäneen sille ase-

tetut tavoitteet. Opinnäytetyössä laadittujen perehdytysmateriaalien ja raportis-

sa mainittujen kehitysideoiden toimivuus käytännössä nähdään kuitenkin vasta, 

kun toimeksiantaja ottaa ne käyttöön toimipaikoissaan. Kun laadittu perehdy-

tysmateriaali luovutetaan toimeksiantajan käyttöön, sitä toivotaan päivitettävän 

ja muokattavan tarpeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään vuosittain. Materiaalin 

päivitysvastuusta päätetään toimipaikkakohtaisesti. Työn liitteinä olevissa pe-

rehdytysmateriaaleissa yritysten nimet sekä muut tunnistettavat tiedot on kor-

vattu muilla termeillä toimeksiantajan toiveesta. 

 

 

5.2 Oman toiminnan reflektointi 

 

Opinnäytetyöprosessin toteutus onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Opinnäyte-

työn aihe oli mielenkiintoinen ja mieluisa. Työssä käytetty teoriatieto ja haastat-

telut syvensivät kirjoittajan käsitystä perehdyttämisestä prosessina. Kirjoittaja oli 
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aiemmin ollut useita kertoja perehdytettävän roolissa, mutta alan kirjallisuuteen 

perehtymällä monet asiat avautuivat uudesta, eli perehdyttäjän perspektiivistä. 

 

Mielenkiintoisen ja sopivan opinnäytetyöaiheen löytämisessä meni aikaa. Ai-

heen löydyttyä asiat lähtivät kuitenkin rullaamaan hyvin ja perehtyminen alan 

kirjallisuuteen alkoi. Lähdemateriaalia tuntui löytyvän hyvin, mutta ajantasaista 

materiaalia ja tietoa joutui etsimään hieman tarkemmin. Pian ensimmäisten toi-

meksiantajan tapaamisten jälkeen haastatteluajatkin oli jo sovittu. Haastattelut 

pidettiin alkukesällä 2019. Haastattelujen jälkeiset työkiireet hankaloittivat opin-

näytetyön etenemistä kesällä. Kun työkiireet hellittivät, suurimmaksi haasteeksi 

opinnäytetyöraportin kirjoittamisessa muodostui aloittamisen vaikeus. Kirjoitta-

misen rutiiniin oli hankaluuksia päästä kiinni, vaikka kirjoittajalla oli aiempaakin 

kokemusta opinnäytetyöraportin kirjoittamisesta. Kun syksyllä 2019 kirjoittami-

sen rutiiniin pääsi kiinni, tekstiäkin alkoi muodostua. 

 

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui mutkattomasti ja vastuksia sekä kannus-

tusta sai nopeasti ja ystävällisesti. Toimeksiantajan luovuttamista perehdyttämi-

seen liittyvistä materiaaleista ja muista dokumenteista oli suuri apu yhtenäistä 

perehdytysmateriaalia rakennettaessa. Toimipaikkakohtaisia ohjeita kysyessä 

esimiehet olivat välillä ymmärrettävästi kiireisiä ja vastauksia joutui hieman 

odottamaan. Tämä olisi ollut toki vältettävissä sillä, että olisi esittänyt kysymyk-

set jo hieman aikaisemmassa vaiheessa, jolloin vastausaikaa olisi jäänyt 

enemmän. 

 

Opinnäytetyöprosessi oli kaiken kaikkiaan opettavainen. Tutkittu kirjallisuus sai 

ymmärtämään miten merkittävä rooli onnistuneella perehdyttämisellä on, ei ai-

noastaan perehdytettävälle itselleen, vaan koko organisaatiolle. Perehdyttämi-

sestä kuulee usein puhuttavan vähättelevästi ja sen merkitystä aliarvioivasti. Ei 

ole kuitenkaan yhdentekevää miten perehdytys suunnitellaan ja toteutetaan. 

Perehdytyksellä ja onnistuneella perehdytyksellä on nimittäin valtava ero. On-

nistuneeseen perehdytykseen kannattaa pyrkiä ja siihen kannattaa investoida. 
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5.3 Työn luotettavuustarkastelu 

 

Tieteellisissä töissä työn luotettavuutta analysoidaan luotettavuusmittareiden 

avulla, joiden tarkoitus on arvioida tutkimuksesta saatujen tulosten hyvyyttä. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta ei voida kuitenkaan arvioida samalla 

tavalla ja täsmällisyydellä kuin määrällisissä tutkimuksissa, joten luotettavuus-

tarkastelu jää usein vain arvioiden varaan. Laadullisessa tutkimuksessa työn 

luotettavuus on suurelta osin tutkijan vastuulla, sillä hän päättää ketä haastatel-

laan, mitä kysytään, miten aineisto analysoidaan ja tulkitaan.  (Kananen 2017, 

175–176.) 

 

Tutkijan uskottavuutta lisäävät tehtyjen valintojen ja ratkaisujen perustelut. Ylei-

sinä luotettavuuskriteereinä kvalitatiivisissa tutkimuksissa käytetään muun mu-

assa 

 haastateltavan vahvistusta; 

 vahvistettavuutta; 

 arvioitavuutta/dokumentaatiota; sekä 

 saturaatiota. (Kananen 2017, 176.) 

 

Haastateltavan vahvistuksella tarkoitetaan sitä, että luetutettaisiin aineisto ja 

tulkinta haastatellulla henkilöllä. Tutkimus voitaisiin todeta luotettavaksi haasta-

tellun kannalta, mikäli hän lukisi tekstin ja vahvistaisi tulkinnan ja tutkimustulok-

sen. Vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että verrattaisiin eri lähteistä saatuja 

tietoja omiin tulkintoihin ja katsottaisiin tukevatko eri tietolähteistä saadut tulok-

set toisiaan. Arvioitavuudella tarkoitetaan riittävää dokumentaatiota, eli sitä, että 

kaikki tehdyt ratkaisut on perusteltu ja ne olisi jäljitettävissä. Saturaatio merkit-

see sitä, että eri lähteistä saadut tutkimustulokset alkavat toistaa itseään. (Ka-

nanen 2017, 176–179.) 

 

Tässä opinnäytetyössä haastateltaviksi valikoitui omissa toimipaikoissaan pe-

rehdyttämisestä vastaavat henkilöt. Kaikilla haastatelluilla oli aito halu kehittää 

perehdyttämiskäytänteitä, joten heidän antamien vastausten voidaan olettaa 

olevan vilpittömiä. Haastattelujen aiheet olivat tarkoin harkittuja ja tutkimukseen 

sopivia. Tutkimustyön luotettavuutta olisi parantanut, mikäli haastattelujen tul-

kinnat olisi luetuttanut haastateltavilla. Haastattelut kuitenkin nauhoitettiin ja 
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kuunneltiin useampaan kertaan, jotta tulkinnoista voitiin varmistua. Vahvistetta-

vuus varmistettiin siten, että vertailtiin omia tulkintoja muihin vastaavista aiheis-

ta tehtyihin opinnäytetöihin. Useista eri opinnäytetöistä saadut tulokset tukivat 

tutkijan omia tulkintoja. Koko opinnäytetyöprosessin ajan dokumentointi on ollut 

kattavaa, joten tehdyt ratkaisut on jäljitettävissä ja perusteltavissa. Saturaatios-

ta, eli kyllääntymisestä alkoi ilmaantua merkkejä haastatteluaineistoja tulkittaes-

sa, vaikka haastateltujen henkilöiden määrä olikin vain neljä. Mainitut luotetta-

vuuskriteerit huomioiden työtä voidaan pitää luotettavana. 
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LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelun runko 

 

Kuinka pitkä kokemus sinulla on perehdyttäjänä? Kuinka paljon perehdytettäviä 

on keskimäärin vuodessa? 

 

Perehdyttämisen nykytilan selvittäminen (yleisperehdytys): 

 Miten työntekijöiden perehdyttäminen on tähän asti toteutettu? Onko 

olemassa tietty sapluuna jonka mukaan perehdyttäminen toteutetaan 

kaikissa Yritys X -konsernin Suomen yhtiöissä? 

 Mikä on ollut haastavinta uuden työntekijän perehdyttämisessä? 

 Minkälaista palautetta perehdytettävät ovat antaneet perehdytyksen to-

teutuksesta? 

 

Yrityksen tarpeet ja toiveet perehdytysoppaan suhteen: 

 Mitä puutteita tai päivitettävää olemassa olevassa perehdytysmateriaa-

lissa mielestänne on? 

 Millaisia toivomuksia teillä on uuden perehdytysoppaan sisältöön? Mihin 

pitäisi mielestä kiinnittää enemmän huomiota? 

 

Perehdyttämisen arviointi ja seuranta: 

 Miten perehdyttämisen seuranta on toteutettu Yritys X:llä? 

 Miten perehdyttämisen onnistumista tulisi mielestäsi seurata? (esim. pe-

rehdyttämisen tarkistuslista ja/tai palautekeskustelu perehdytysjakson lo-

pussa) 
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Liite 2. Tervetuloa Yritys X:lle -opas 

     1 (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVETULOA YRITYS X:LLE 
 

 

** TÄSSÄ YRITYS X1:N LOGO ** 

 

 

Yritys X1:n toimipaikka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 



44 

 

2 (12) 
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1 Yritys X -konsernin esittely 

 

1.1 Historia 

 

 1600-luvun puolivälissä perustettu Yritys Y on yksi Suomen van-

himmista teollisuusyrityksistä. Pitkän toimintansa aikana se on val-

mistanut monenlaisia teollisuus- ja kuluttajatuotteita. Muovikoteloi-

den tuotannon Yritys Y aloitti 1960-luvulla. 

 

Yritys X perustettiin vuonna 1990-luvun alussa toimivan liikkeen-

johdon ostettua Yritys Y:n kotelotoiminnot. Etunimi Sukunimi oli 

kaupan pääarkkitehti ja on yhä itsenäisen ja yksityisen Yritys X:n 

pääomistaja. 1990-luvulla Yritys X kasvoi kansainvälisesti merkittä-

väksi tekijäksi koteloteollisuudessa perustamalla omia myyntikont-

toreita tärkeimmille markkinoille ja panostamalla aktiivisesti tuote-

kehitykseen. 

 

2000-luvun alussa Yritys X osti Pirkanmaalla toimineen Yritys Z:n 

vastatakseen alan kovaan kilpailuun. Yritys toimitti alihankintana 

erilaisia tarkkuuspuristeita teollisuuden ja lääketieteen sekä tele-

kommunikaatioalan sovelluksiin ja kulutustuotteisiin. Seuraavana 

vuonna Yritys X -ryhmään liittyi yritysoston kautta Yritys F, joka oli 

Yritys X:n pitkäaikainen kotimainen yhteistyökumppani sarjatuotan-

tomaisessa keskusvalmistuksessa. 
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1.2 Yleistä konsernista 

 

 Yritys X on suomalainen yksityisyritys, jolla on tytäryhtiöitä useissa 

maissa ja lukuisia paikallisia jakelijoita jokaisella mantereella. Yritys 

X tarjoaa täyden arvoketjun tarkkuutta vaativien muovipuristeiden 

tuotesuunnittelusta komponenttien valmistukseen ja sähkökeskus-

ten sekä kojeiden kokoamiseen. 

 

 Yritys X:n valikoimassa on yli 800 erilaista vakiokoteloa polykar-

bonaatista, ABS-muovista, polyesterista ja alumiinista. Yritys on ko-

teloteollisuuden huipulla sekä tuote- että valmistusteknisessä kehi-

tyksessä. 

 

 

1.2.1 Lukuja 

 

 Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 70 miljoonaa euroa. 

Liikevaihtoon on laskettu myös Yritys X:n ulkomaiset yhtiöt. 

 

 Suomen yhtiöt työllistivät noin 150 henkilöä lokakuussa 2019. 

 

 

1.2.2 Organisaatio ja johto 

 

 Yritys X -konsernin pääomistaja on Etunimi Sukunimi. Muut 

omistajat ovat hänen lähisukuaan. 

 Toimitusjohtaja Etunimi Sukunimi (Yritys X1) 

 Talousjohtaja Etunimi Sukunimi 
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Yritys X -konsernin organisaatiokaavio 

 

 

 

** TÄSSÄ KUVIO ORGANISAATIOKAAVIOSTA ** 

  

 

 

 

1.2.2.1 Yritys X1 

 

 Yksikön esimies: Etunimi Sukunimi 

 Luottamushenkilö: Etunimi Sukunimi 

 Työsuojelupäällikkö: Etunimi Sukunimi 

 Työsuojeluvaltuutettu: Etunimi Sukunimi 

 

 

1.3 Muut yksiköt 

 

 Pääkonttorilla pääkaupunkiseudulla toimivat konsernin johto, talo-

ushallinto, tuotekehitys, asiakaspalvelu ja markkinointi. 

 

 Yritys X2 Pirkanmaalla on muovimekaniikan sopimusvalmistaja. 
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1.4 Asiakkaat 

 

 Yritys X1:n asiakkaita ovat mm. Yritys A ja Yritys B. 

 

 

  ** TÄSSÄ Yritys A:n ja Yritys B:n logot ** 

 

 

 Yritys X:n valmistamia koteloita sekä ohjauskeskuksia on käytössä 

ympäri maailmaa erilaisissa vaativissa käyttökohteissa ja olosuh-

teissa syvistä kaivoksista tuulivoimaloihin. 

 

 

2 Töissä Yritys X:llä 

 

 Yritys X1:llä Pohjois-Savossa tehdään sähkösuunnittelua asiakkai-

den tarpeiden mukaan sekä sähkökeskuksien kokoonpanotyötä ja 

toimituksia. 

 

 Työntekijöiltä odotetaan reipasta asennetta työhön sekä oma-

aloitteisuutta. 

 

 

2.1 Työehtosopimus 

 

 Pohjois-Savon yksikössä on käytössä Teknologiateollisuuden työ-

ehtosopimus. 
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2.2 Koeaika 

 

 Työsopimuslain (55/2001) mukaisesti koeaika voi olla enintään 

kuusi kuukautta ja määräaikaisessa työsuhteessa korkeintaan puo-

let työsopimuksen kestosta, mutta ei kuitenkaan yli kuutta kuukaut-

ta. 

 

 

2.3 Työaika 

 

 Yksivuorotyö, liukuva työaika klo. 6.45–16.15 välillä 

 Tauot: 

o 2 * 15 min kahvitauko sisältyy työaikaan 

o 1 * 30 min ruokatauko omalla ajalla 

 Käytössä on Tiima-työajanseurantajärjestelmä 

 Lisä- ja ylitöistä sovittava esimiehen kanssa 

 

 

2.4 Poissaoloista sopiminen ja ilmoittaminen 

 

 Lomista ja vapaista sovittava esimiehen kanssa 

 

 Sairastumisesta ilmoitettava viipymättä esimiehelle ja tuotantotyös-

sä vuorovastaavalle 

 

 

2.5 Palkanmaksu 

 

 Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä. 
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2.6 Työasu 

 

 Työasuna voi käyttää joko omia vaatteitaan tai halutessaan yrityk-

sen tarjoamaa työasua. 

 

 

2.7 Vaitiolovelvollisuus 

 

 Vaitiolovelvollisuus vain erikseen sovittaessa 

 

 

2.8 Puhelimen/internetin käyttö 

 

 Puhelimen ja internetin käyttö on sallittua ainoastaan tauoilla. 

 

 

2.9 Työterveys 

 

 Yritys X haluaa edistää henkilöstönsä terveyttä tarjoamalla työter-

veyspalvelut Terveystalon kautta. Ennen lääkärille menoa kannat-

taa varmistaa työnantajalta, mitkä palvelut sisältyvät sinulle tarjolla 

oleviin palveluihin. 

 

 HUOM! Muistathan ilmoittaa sairastumisesta viipymättä esimiehelle 

ja tuotantotyössä vuorovastaavalle. 

 

 

2.9.1 Yhteystiedot 

 

 Terveystalo paikkakunta X, paikkakunta X:n osoitetiedot 

 Asiakaspalvelu ja ajanvaraus palvelevat 24/7, puh. 030 6000 
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2.9.2 Työhöntulotarkastus 

 

 Työhöntulotarkastus järjestetään tapauskohtaisesti, työsopi-

muksen kestosta riippuen. 

 

 

2.10 Työpaikka ja työskentely-ympäristö 

 

 Osoite: Yritys X1:n lähiosoite, postinumero ja paikkakunta 

 

 Avaimet luovutetaan työsopimuksen kirjoitushetkellä 

 

 Oma työpiste, kulkutiet, hätäpoistumistiet ja sosiaalitilat osoitetaan 

tehdaskierroksella 

 

 Työpaikalla noudatetaan yleistä siisteyttä, järjestystä ja hygieniaa 

 

 

2.11 Turvallisuus 

 

 Työpaikalle on laadittu pelastussuunnitelma, joka käydään läpi 

esimiehen tai perehdyttäjän kanssa. 

 

 Hätänumero: 112 

 

 

2.12 Sisäinen tiedottaminen 

 

 Työpaikan sisäinen tiedottaminen tapahtuu ilmoitustaulujen ja päi-

vittäisen tiiviin yhteydenpidon kautta. 
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2.13 Laatupolitiikka 

 

 Yritys X ylläpitää, mittaroi ja kehittää jatkuvasti laadunhallinta-

järjestelmäänsä. Näin varmistamme asiakkaillemme vaatimukset 

täyttävän, luotettavan ja jatkuvan tuotteiden ja palvelujen saannin. 

 

Yritys X:lle laatu merkitsee tuotteiden laadukkuuden lisäksi kaikkien 

toimintojemme laadukkuutta tuotesuunnittelusta tuotantoon ja toimi-

tuksista tekniseen tukeen. Yritys X:n sisäisen laadunvalvonnan li-

säksi noudatamme kansallisia ja monikansallisia viranomaismäärä-

yksiä ja toimialan standardeja. Näin voimme taata varman laadun 

ja turvallisuuden kaikille Yritys X:n tuotteille ja palveluille. 

 

 

2.14 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

 

 Yritys x -konserniin on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka 

tavoitteena on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen toimintakulttuuri 

jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti. Kaikkien työn-

tekijöiden näkemykset, asiantuntemus ja kokemus otetaan tasa-

puolisesti huomioon työtehtävissä ja työyhteisön päätöksenteossa. 

Tavoitteena on myös, että työntekijöiden osaaminen kehittyy ja 

työssäjaksaminen parantuu, eikä konsernissa esiinny epäasiallista 

kohtelua, syrjintää tai häirintää. 

 

 Yritys X -konsernissa on käytössä työkyvyn varhaisen tuen toimin-

tamalli. Toimintamallin tavoitteena on tukea ja vahvistaa välittämi-

sen kulttuuria sekä varmistaa tasapuolinen kohtelu. Jokaisella työn-

tekijällä on mahdollisuus ja vastuu huolehtia sekä omasta että koko 

työyhteisön hyvinvoinnista. Varhaiseen välittämiseen liittyvä saira-

uspoissaoloseuranta on esimiehen tehtävä, mutta työkaverin 
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käytöksen tai työsuoriutumisen muutoksia voidaan huomata työyh-

teisössä jo aiemmin. Avoimen työkulttuurin vuoksi jokainen työnte-

kijä voi kertoa havainnostaan tai huolestaan esimiehelle. 

 

 

2.14.1 Reilun pelin säännöt työyhteisössä 

 

 Arvosta esimiestäsi, työtovereitasi sekä heidän tekemäänsä työ-

tä: 

o ystävällinen käyttäytyminen, kiinnostus heitä ja heidän 

työtään kohtaan, neuvojen kysyminen, positiivisen ja ke-

hittävän palautteen antaminen, lupausten pitäminen, an-

sion jakaminen onnistuneiden työsuoritusten jälkeen 

 

 Ole aktiivinen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämisessä: 

o työhön liittyvien ajatusten ja ehdotusten esittäminen ra-

kentavasti sekä kahdenkeskisissä keskusteluissa että 

työpaikkakokouksissa 

 

 Kuuntele myös muiden mielipiteitä: 

o yhteisen näkemyksen rakentaminen olemalla kiinnostunut 

myös eri mieltä olevien mielipiteistä, pyrkimys ymmärtää 

erilaisia mielipiteitä 

 

 Selvitä ongelmaksi kokemasi asiat äläkä anna niiden vaikuttaa 

työn tekemiseen ja yhteistyön sujumiseen: 

o asioiden puheeksi ottaminen asianomaisen henkilön 

kanssa, pyrkimys palauttaa välit asiallisiksi kyseisen hen-

kilön kanssa 

o pyrkimys palautteen vastaanottamiseen rakentavasti 
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12 (12) 

 Anteeksi antaminen: 

o yhteistyösuhteiden normalisoituminen ristiriitojen jälkeen 

 

 

2.15 Harrastus- ja virkistystoiminta, henkilöstöetuudet 

 

 Työnantaja tarjoaa työntekijöilleen uimahallin ja kuntosalin vapaan 

käytön kaksi kertaa viikossa osoitteessa lähiosoite x, postinumero 

ja toimipaikka. 

 

 

2.16 Vakuutukset 

 

 Lakisääteisten vakuutusten lisäksi tapaturmavakuutus, joka kattaa 

myös vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat. 

 

 

2.17 Yhteystiedot 

 

 Yksikön esimies: Etunimi Sukunimi, puh. 123 456 7891 

 

 Yritys X1 

Lähiosoite 

Postinumero/toimipaikka
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Liite 3. Perehdyttämisen tarkistuslista 

1 (2) 

** TÄSSÄ YRITYS X:n LOGO **   

  

  

   
Perehdyttämisen tarkistuslista 

   Perehdytettävä: 
  

Perehdyttäjä: 
  

   Perehdyttämisaika alkaa                                     ja päättyy 

   

 
opastettu tarkistettu 

Yritys X -konsernin esittely 

 - historia     

 - yrityksen toiminta-ajatus     

 - yrityksen omistussuhteet     

 - johto ja esimiehet     

 - Yksikön 
   - luottamushenkilöt 
   - työsuojelupäällikkö 
   - työsuojeluvaltuutettu     

 - organisaatio ja muut yksiköt     

 - asiakkaat     

 -     

 -     

Töissä Yritys X:lla (yksikkökohtainen ohjeistus) 

 - mitä yksikössämme tehdään?     

 - mitä henkilöstöltä odotetaan?     

 - työehtosopimus     

 - koeaika     

 - työaika     

 - poissaoloista sopiminen ja ilmoittaminen     

 - palkanmaksu     

 - työasu     

 - vaitiolovelvollisuus     

 - puhelimen/internetin käyttö     

 -     

 -     

(jatkuu) 
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2 (2) 

 

 
opastettu tarkistettu 

Työterveyshuolto 

   - työterveyshuollon palvelut, työhöntulotarkastus     

   - työterveyshuollon yhteystiedot     

   - sairauspoissaolojen ilmoitukset/ 
     milloin lääkärintodistus     

 Työsuojeluasiat     

   - toimintaohjelma     

   - päihdeohjelma     

 -     

 -     

Työpaikka ja työskentely-ympäristö 

   - työpaikan sijainti, kulunvalvonta, avaimet     

   - pysäköinti     

   - oma työpiste, kulkutiet, hätäpoistumistiet, sosiaalitilat     

   - siisteys, järjestys, hygienia     

   - jätehuolto, ympäristöasiat     

   - vaara-alueet     

Käytettävät laitteet ja ohjelmistot     

   - mistä löytyy ohjeita/tukea     

   - tietosuoja, tietoturva     

   -     

   -     

Turvallisuus 

   - pelastussuunnitelma     

   - toiminta tulipalossa tai muussa onnettomuudessa     

   - ensiapukaappi, ensiapuohjeet     

   - puhelinnumerot hätätilanteessa     

   -     

   -      

Muut asiat (täydennä tarvittaessa) 

 - sisäinen tiedottaminen     

 - laatupolitiikka     

 - tasa-arvo ja yhdenvertaisuus     

 - reilun pelin säännöt työyhteisössä     

 - harrastus- ja virkistystoiminta, henkilöstöetuudet     

 - vakuutukset     

 - tärkeimmät yhteystiedot     

 -      

 -      
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Liite 4. Perehdyttäjän muistilista 

 

Perehdyttäjän muistilista 
(lisäyksiä Tervetuloa Yritys X:lle -oppaaseen) 

 
Yritys X1 

 

 työajan kertaus (tehdastyöntekijät/toimihenkilöt) 

 ohjeista sairauspoissaolojen käytänteistä 
o poissaolo omalla ilmoituksella/esimiehen luvalla 
o milloin vaaditaan lääkärintodistus 

 oman työpisteen, kulkuteiden, hätäpoistumisteiden ja so-
siaalitilojen kertaus 

 käytettävät laitteet ja ohjelmistot 
o mistä löytyy ohjeita/tukea 

 ohjeistus pysäköintipaikoista 

 ohjeistus siisteydestä, järjestyksestä ja hygieniasta 

 ohjeistus jätehuollosta ja ympäristöasioista 

 ohjeistus vaara-alueista 

 kerro työpaikkanne työsuojeluasioista 
o toimintaohjelma 
o päihdeohjelma 

 ohjeistus työturvallisuudesta 

 käy pelastussuunnitelma läpi (yksikön pohjakartan avul-
la?) 

 ensiapukaappien sijainnit 

 ohjeista tietosuojasta ja tietoturvasta 
 
Lisäksi toimihenkilöille: 

 kerro matkustusohjeesta ja menettelyistä matkakuluasi-
oissa 

 kerro etätyömahdollisuudesta 


