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Tämä opinnäytetyö käsittelee perehdytyksen merkitystä työnantajan ja työnteki-
jän näkökulmasta. Onnistunut perehdytys antaa lähtökohdat työntekijälle onnis-
tua työssä, työhyvinvoinnin kautta sitouttaa hänet yritykseen ja vaikuttaa positii-
visesti työnantajakuvaan. Huono perehdytys pilaa hyvän rekrytoinnin. Opinnäy-
tetyön tavoitteena oli selvittää perehdytyksen nykytilannetta uuden työntekijän 
näkökulmasta ja kehittää perehdytyksenprosessia tutkimuksen avulla. Tapaus-
tutkimus on tehty yhteistyössä Yritys X:n kanssa, joka on kasvua tavoitteleva pal-
veluyritys. Yrityksessä työskentelee reilu 2000 työntekijää, perehdytyksen tasa-
vertainen toteutus korostuu suuressa yrityksessä. 
 
 
Teoreettinen viitekehys muodostuu perehdyttämisen osa-alueista. Lähteinä opin-
näytetyössä on käytetty perehdytykseen liittyvää kirjallisuutta ja internet-sivus-
toja, lisäksi tekijöiden kokemuksia työelämästä on hyödynnetty tutkimuksen ana-
lysoinnissa. Tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetel-
mää. Kysely suoritettiin syyskuun 2019 aikana sähköisen kyselyjärjestelmän 
kautta. Kohderyhmään kuuluvat työntekijät valittiin vastaajiksi yrityksen työhisto-
rian perusteella. Suurin osa vastaajista oli työskennellyt yrityksessä alle vuoden, 
tutkimuksen kannalta perehdytyksen kokemukset olivat tuoreessa muistissa. Tut-
kimuksen vastausprosentti oli 66%. 
 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perehdytyksen kehitystyölle oli tarvetta. Tut-
kimustuloksista saatiin selville perehdytyksen epätasalaatuisuus, organisaatiosta 
puuttui selkeä perehdytyssuunnitelma ja vastuuhenkilöt. Tulosten perusteella ke-
hitettiin palvelupolku -konsepti, joka toimii esimiehen muistilistana perehdytyspro-
sessin aikana. Tulevaisuudessa yrityksessä tarvitaan laadukkaan perehdytyksen 
tueksi koulutettuja perehdytyskummeja, selkeitä ohjeita järjestelmistä ja lisää etä-
opiskelua sisäiseen verkkoympäristöön. Yhtenäiset toimintatavat perehdytyksen 
toteutuksesta organisaatiossa takaisivat tasavertaisen ja laadukkaan perehdy-
tyksen uusille työntekijöille.  
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This thesis discusses orientation of a new employee, both from the employee’s 
and the employer’s point of view. A successful introduction gives an employee a 
good basis for succeeding at work, commits them to the company through well-
being at work, and has a positive impact on the image of an employer.  An un-
successful introduction ruins a good recruitment. The aim of this thesis is to re-
search the present state of introduction from a new employee's point of view, and 
to develop introduction process by research. The case study is made in co-oper-
ation with company X, which is a growth-seeking services company. The equal 
execution is emphasized in this large, 2000-employee company. 
 
 
The frame of reference consists of different areas of introduction of a new em-
ployee. Literature from the field and Internet sites are used as references. In ad-
dition to that, the authors used their personal work experiences when analyzing 
the research data. Both quantitative and qualitative methods were used in this 
research. A questionnaire survey was made in September 2019 through an online 
survey system. Employees from a focus group were chosen based on their em-
ployment history. The majority of respondents had been working for the company 
less than a year, so their experiences of introduction were in their fresh memories. 
The response rate of the survey was 66 %. 
 
 
The results of the research indicate that introduction still needs development. The 
results show that introduction is uneven and varying. The organization was lack-
ing a clear plan for introduction and a person in charge. Based on the results, a 
concept of service steps has been established. The concept functions as a check-
list during the process of introducing a new employee. In the future, training men-
tors, clear directions for the digital systems and more virtual learning of the in-
house network are needed to assist the introduction process. Solid policies of 
introduction will ensure that every new employee gets a quality introduction. 
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1 JOHDANTO (SALAINEN) 

 

 

Opinnäytetyössä selvitettiin Yritys X:n työntekijöiden perehdytysmallin nykyti-

lanne sekä uuden työntekijän saama mielikuva yrityksen tavasta vastaanottaa 

uusi työntekijä. Tutkimukseen valittiin kohderyhmäksi yrityksen operatiivisessa 

toiminnassa tai tukipalveluissa työskentelevät henkilöt. Heidän omat perehdytys-

kokemukset saattavat vaikuttaa tuleviin perehdytystilanteisiin, jotka he itse suo-

rittavat alaisilleen tulevaisuudessa. Tutkimuksesta haluttiin rajata suorittavassa 

työssä olevat henkilöt pois, koska heidän perehdytystilanteet painottuvat työn-

opastukseen. Tutkimuksen aihe on valittu työelämän tarpeiden näkökulmasta ja 

tekijöiden kokemusten perusteella. Yritys X:ssä työskentelee reilu 2000 työnteki-

jää, jotka tuottavat palveluita asiakkaille eri yksiköissä. Palveluyrityksissä menes-

tys tulee työntekijöiden kautta, hyvinvoiva henkilöstö vaikuttaa tulokseen, asia-

kastyytyväisyyteen, poissaoloihin ja vaihtuvuuteen. 

 

Nykypäivänä työelämä on jatkuvassa muutostilassa, teknologian nopea kehitys 

kuten digitalisaatio ja tekoäly muokkaavat työtapojamme sekä ajatusmallejamme 

(Dufva 2020). Ihmisen on hallittava erilaisia järjestelmiä ja monipuolisia työtehtä-

viä, mikä tarkoittaa jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Jokainen työelämässä 

oleva on saanut kokea ensimmäisen työpäivän mukanaan tuoman perehdytyk-

sen ja vastaanoton uuteen työpaikkaan. Tutkimuksen avulla kehitettiin toiminta-

tapoja tutkimuksessa ilmi tulleisiin kehitystarpeisiin. Tutkimuksen perusteella pe-

rehdytys koettiin epätasalaatuisena ja monesti perehdytys oli jäänyt kesken. 

Tämä johtuu perehdyttäjästä, ajan puutteesta, eri yksiköiden toimintatavoista tai 

ohjeiden puutteesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhtenäinen perehdy-

tysmalli Yritys X:lle. Perehdytyssuunnitelma tulee toimimaan työvälineenä kaikille 

perehdyttäjille ja uusille työntekijöille. Millä keinoilla saadaan tasalaatuista ja laa-

dukasta perehdytystä Yritys X:lle? 
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2 PEREHDYTTÄMINEN 

 

       

Ihmiset viettävät ison osan päivästään työpaikalla, parhaimmillaan työ tuottaa iloa 

ja on palkitsevaa työntekijälle. Työpaikka, missä työntekijät viihtyvät antaa mah-

dollisuuden kehittyä ja näyttää osaamista yrityksessä. Perehdytyksessä tärkein 

tavoite on työhön oppiminen. Hyvällä perehdytyssuunnitelmalla työntekijä saa-

daan mahdollisimman nopeasti tuottavaksi ja tehokkaaksi tekijäksi. Uuden työn-

tekijän työhyvinvointiin ja osaamiseen panostaminen on yritykselle kannattava 

investointi. Huonosti perehdytetty työntekijä aiheuttaa usein yritykselle reklamaa-

tioita virheiden takia. Reklamaatioiden kautta yritykselle voi seurata kustannusten 

menetyksiä tai yrityksen maine vahingoittua. (Kjelin & Kuusisto 2003, 20.) 

 

Työyhteisöön tutustuttaminen alkuvaiheessa on tärkeää, jotta uusi työntekijä tun-

tisi itsensä tervetulleeksi organisaatioon (Viitala 2007, 189). Ammattitaitoinen 

henkilöstö vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja yritys hyötyy taloudellisesti osaa-

van henkilöstön kautta (Penttinen & Mäntynen 2009, 3). Muutokset työelämässä 

edellyttävät jatkuvaa perehdytystä koko työhistorian ajan. Myös pitkän poissaolon 

jälkeen on tärkeää päivittää työntekijän osaaminen työnantajan järjestelmiin. Pe-

rehdytys tuo yritykselle kilpailuetua ja antaa positiivisen työnantajamielikuvan 

(Eklund 2018, 25). Lisäksi perehdytyksen kautta henkilöstön työhyvinvointi ja työ-

turvallisuus paranevat. Tilastojen mukaan vuonna 2019 Suomessa sattui 104 000 

työpaikkatapaturmaa, tapaturmien määrä on hieman kasvanut lähivuosien ver-

tailussa (Tapaturmavakuutuskeskus 2020).  

 

Uuden työntekijän perehdytys on yleensä kaksivaiheinen, joka jaetaan perehdy-

tykseen ja työnopastukseen. Perehdytyksen tavoite on tukea työntekijää työn al-

kuvaiheessa ja kertoa yrityksen toimintatavoista. Työnopastuksen tarkoitus on 

varmistaa työntekijän hallitsevan työtehtävät, jotka hänelle on määritelty. Hänen 

tulee hallita myös työtehtävään liittyvät koneet ja laitteet. Hyvin opastettu työnte-

kijä, joka hallitsee työnsä, on yleisesti motivoitunut tekemään työnsä laaduk-

kaasti. Hän antaa palautetta kertomalla epäkohdista, tai kehitysehdotuksia työ-

hönsä liittyen. Lisäksi hänellä halu kehittää omia vahvuuksiaan. (Haward busi-

ness essentials 2004, 4.) Yrityksen on myös oltava valmis muutoksiin, jota uusi 
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työntekijä voi tuoda tullessaan yritykseen. Motivoitunut työntekijä tuo työkulttuu-

riin positiivisen ilmapiirin, mikä lisää työntekijän työtyytyväisyyttä ja hyötyä koko 

yritykselle. (Eklund 2018, 25.) 

 

 

2.1. Perehdytystä koskeva lainsäädäntö 

 

Perehdyttämiseen ja työturvallisuuteen liittyy erilaisia lakeja, jotka velvoittavat yri-

tyksiä vastuulliseen toimintaan. Seuraavissa kappaleissa käsitellään keskeisim-

mät asiat työsopimus-, työturvallisuus- ja yhteistoimintalaista. 

 

Työsopimuslaki, joka on uudistettu 1.1.2017 suojaa työnantajan ja työntekijän oi-

keuksia. Työsopimuslaki on työlainsäädännön keskeisin laki, jossa määritellään 

työehtosopimusten sitovuudesta, työsuhteen määräaikaisuudesta, palkanmak-

susta, koeajasta, syrjintäkiellosta ja työsopimuksen irtisanomisesta. Työnantajan 

on noudatettava lakeja, huolehdittava turvallisista työskentelyolosuhteista, edis-

tettävä hyvää ilmapiiriä työyhteisössä, ammatillista kehittymistä ja kohdella kaik-

kia tasapuolisesti. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan ohjeita, työ-

turvallisuutta ja hän on ilmoitusvelvollinen kertomaan työnantajan koneisiin tul-

leista vioista eteenpäin. Lisäksi työntekijä ei saa samaan aikaan tehdä toista 

työtä, josta olisi haittaa työnantajalle. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55.) 

 

Työsopimus tehdään yleensä kirjallisena, muita vaihtoehtoja on suullisesti tai 

sähköisesti tehty. Työsopimuksen allekirjoittaa työnantaja ja työntekijä yhdessä. 

Työsopimuksia tehdään kahdenlaisia, toistaiseksi voimassa olevia tai määräai-

kaisia sopimuksia. Määräaikainen työsopimus tehdään vain, jos on perusteltu syy 

esimerkiksi äitiyslomansijaisuus tai kesätyö. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55.) 

  

Työturvallisuuslaki (2002/738) velvoittaa yrityksiä perehdyttämään työntekijät 

työvälineisiin ja työkoneisiin. Jokaisella työntekijällä on oikeus saada kunnollinen 

perehdytys työhönsä. Lähiesimiehen vastuulla on perehdytyksen suunnittelu, to-

teuttaminen ja valvonta. Esimies voi delegoida opastuksen toiselle työntekijälle, 

mutta vastuu on johdolla ja esimiehellä. Ylitarkastaja Lasse Kytömäen (2017) mu-
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kaan työhön perehdyttäminen on hyvää ennakoivaa turvallisuustoimintaa. Työ-

suojeluviranomaisen tekemissä tapaturmatukinnoissa käy ilmi, että joka kymme-

nennessä tapauksessa perehdytyksessä oli puutteita. (Kytömäki 2017.) 

 

Hyvällä perehdytyksellä saadaan työntekijä työskentelemään yrityksen arvojen 

mukaan. Työntekijät sitoutuvat yritykseen paremmin, kun perehdytys tehdään 

alusta alkaen hyvin. Työturvallisuuden perehdyttäminen kannattaa toteuttaa kun-

nolla ajan kanssa ja tehdä turvallisuuskierros kohteessa työntekijän kanssa. Huo-

lella tehty perehdytys ehkäisee työtapaturmien ja ammattitautien syntyä yrityk-

sessä sekä antaa työntekijälle valmiuden onnistua työssään. Keskimäärin yrityk-

sille aiheutuu 6000 € kustannukset tapaturmaa kohti. Kustannuksia aiheuttavat 

esimerkiksi työajan menetykset, heikentynyt työteho, sijaistyövoiman palkkaami-

nen ja asianselvityskulut. (Tappura, Hämäläinen, Saarela & Luukkonen 2010, 

15.)  

 

Lähiesimies on vastuussa, että perehdytys toteutuu kaikille työntekijöille tasapuo-

lisesti. Työnsuunnittelulla pyritään vähentämään työnkuormitusta, fyysistä tai 

henkistä vaaraa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.) Perehdytykseen kuuluu 

myös työsuojeluorganisaation esittely, heiltä saa hyviä neuvojia turvalliseen työs-

kentelyyn (Kangas 2000, 22). Työturvallisuuslaki märittelee työntekijälle turvalli-

set työolosuhteet ja myös työntekijällä on vastuu ilmoittaa, jos huomaa jotain työ-

turvallisuuteen liittyvää vaaraa. Vaarojenarviointi on myös tehtävä säännöllisesti 

työkohteisiin, joissa on mukana työntekijät. (Eklund 2018, 26.) 

 

Yhteistoimintalain tavoite on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä yhteis-

toimintamenettelyjä. Työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteis-

toiminnan tarkoitus on työntekijöiden aseman parantaminen ja henkilöstön työl-

listymisen tukeminen yrityksen toimintamuutosten yhteydessä. Yhteistoimintalain 

osapuolet koostuvat yrityksen henkilökunnasta ja työnantajanedustajista sekä 

luottamusmiehestä ja työsuojeluvaltuutetusta. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsi-

tellään erilaisia asioita mitkä vaikuttavat henkilöstöön esimerkiksi tehtävä-, työai-

kamuutokset tai kohteen muuttuminen. Neuvotteluiden tarkoitus on kertoa avoi-

mesti yrityksen suunnitelmista ja tavoitteena on päästä yksimieliseen lopputulok-

seen asioista. (Yhteistoimintalaki 30.3.2007/334.) 
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2.2. Perehdytyksen vastuunjako 

 

Jos työnantaja on hoitanut perehdytyksen laadukkaasti, niin uudella työntekijällä 

on myös vastuu oppimisestaan. Hänen on osattava ilmaista perehdyttäjälle, mi-

hin asioihin tarvitsee enemmän perehdytystä ja kysyä epäselvistä asioista. Yksi 

tärkeä ominaisuus on oma-aloitteisuuden käyttäminen työelämässä. (Eklund 

2018, 162-167.)  

 

Työntekijän vastuu jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen. Työnantajaa kohtaan 

työntekijän on noudatettava työsopimukseen kirjattuja määräyksiä ja huolehdit-

tava omasta ja työyhteisön työturvallisuudesta.  Työntekijä huolehtii omalta osal-

taan työyhteisön hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä ja yhteisten pelisääntöjen nou-

dattamisesta. Työntekijän on lisäksi varmistettava oman ammattitaidon kehittä-

minen sekä huolehdittava omasta työhyvinvoinnistaan. (Eklund 2018, 162-163.) 

 

Esimies on vastuussa perehdytyksen kokonaisuudesta, mutta hän voi delegoida 

tehtäviä myös työyhteisölle. Kuviosta 1 voidaan havaita, kuinka perehdytystä on 

mahdollista jakaa usealle perehdyttäjälle tai yritys voi kouluttaa mentoreita riip-

puen työtehtävistä ja organisaatioista. Perehdytystä suunniteltaessa on tärkeää 

varmistaa vastuut, jos perehdyttäjiä on useita. (Eklund 2018,140.) Perehdytyksen 

jakaminen eri henkilöille koetaan positiivisena asiana työyhteisössä, koska hen-

kilöstö pääsee jakamaan osaamista uusille työntekijöille. Esimiehen työkuorma 

pienenee ja uusi työntekijä pääsee tutustumaan perehdytyksen kautta työyhtei-

söön paremmin. (Eklund 2018, 141.) 
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KUVIO 1. Perehdyttämisen pelikentällä (mukaillen Kupias & Peltola 2009, 10) 

Perehdyttäjällä tulee olla ajantasaiset taidot työtehtävistä ja on oltava innostava 

asenne työhön. Pahimmillaan perehdyttäjä voi välittää vanhentunutta tietoa uu-

delle työntekijälle, joka ottaa tiedon kritiikittömästi vastaan. (Kupias & Salo 2014, 

19.) Perehdyttäjältä toivotaan uusia näkemyksiä perehdytykseen, pitkäaikaiset 

työntekijät eivät välttämättä näe kehityskohteita työssään (Juholin 2008, 233). 

Hyvä perehdyttäjä valmistautuu perehdytys- ja opastustilanteisiin etukäteen.  Pe-

rehdyttäjän tärkeimpiä tehtäviä on tuen antaminen uudelle työntekijälle. Ensim-

mäiset työviikot tuovat esille erilaisia tunnetiloja, joita perehdyttäjän on otettava 

huomioon. (Eklund 2018, 145.) 

 

Jatkuva muutos työelämässä vaikuttaa myös perehdytykseen. Yrityksen pereh-

dytysmateriaalia ja koulutuksia on päivitettävä muutosten myötä. Perehdytysma-

teriaali tukee uuden työntekijän oppimista. Materiaalin kokoaminen vie organi-

saatiolta aikaa, mutta nykypäivänä digitaaliset materiaalit ovat helposti päivitettä-

vissä. Hyvä perehdytysmateriaali on selkeää ja helppolukuista. (Kjelin & Kuusisto 

2003, 206.) 

 

 

2.3. Mentorointi perehdytyksen tukena 

 

Hiljainen tieto on yleensä pidempään työelämässä olleiden työntekijöiden vah-

vuus. Kokeneilla työntekijöillä on monipuolista kokemusta ja osaamista, jota or-

ganisaatio tarvitsee toimiakseen sujuvasti ja kilpailukykyisesti. Myös asiakkailla 

ja yhteistyökumppaneilla on hiljaista tietoa, mikä on arvokasta tietoa yrityksen 

toiminnalle.  Hiljaisen tiedon jakaminen uusille työntekijöille on tärkeää työn suo-

riutumisen kannalta, koska usein hiljainen tieto liittyy organisaatiokulttuuriin, toi-

mintatapoihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Yrityksen on tärkeää kannustaa or-

ganisaatiota avoimeen tiedon jakamisen kulttuuriin. (Eklund 2018, 154-157.) 

 

Mentorointi menetelmällä siirretään hiljaista tietoa kokeneemmalta uudelle työn-

tekijälle, mentorointia voidaan kutsua myös kummitoiminnaksi tai sparraukseksi. 

Mentoroinnin avulla edistetään työyhteisön oppimista ilman ulkopuolisia koulu-

tuksia. Organisaatiossa voidaan hyödyntää mentorointia perehdytyksen tukena 
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ja parhaimmillaan yhteistyötä voidaan jatkaa työntekijän ammatillisen kasvun tu-

kena esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen yhteydessä. (Kupias & Salo 2014, 34.) 

Kummin tarkoitus on ohjata uutta työntekijää työtehtävissä ja olla tukena työn 

arjessa. Onnistunut mentorointi (Kuvio 2) rakentuu tavoitteiden asettamisella pro-

sessiin, luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja molempien osapuolien sitoutu-

miseen omaan rooliinsa (Kanniainen, Nylund & Kupias 2017, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Mentoroinnin keskeiset tekijät (mukaillen Kanniainen, Nylund & Kupias 

2017) 

 

Kummilta odotetaan riittävää osaamista ja motivaatiota tehtävään sekä tietoa eri-

laisista oppimismenetelmistä. Heidän on huolehdittava oman ammattitaidon yllä-

pitämisestä erilaisilla koulutuksilla.  Yritys valitsee sopivat henkilöt kummeiksi ja 

heidät on koulutettava tehtävään, näin varmistetaan tasalaatuinen perehdytys 

kaikille (Sarpo 2013). Kummi viestii myös yritykselle työntekijän osaamisen kehi-

tyksestä (Liski ym 2007, 13-20). Palautteen antaminen on kaksisuuntaista, men-

toroinnin kehityksen kannalta on tärkeää saada palautetta, kuinka uusi työntekijä 

on kokenut perehdytyksen (Haward business essentials 2004, 43). 

 

 

 

SITOUTUMINEN VUOROVAIKUTUS 

TAVOITTEET 
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3 PEREHDYTYKSEN TOTEUTUS 

 

 

Työelämässä perehdytystä tarvitsevat myös pidempään työssä olleet työntekijät, 

jos heidän työtehtäviin tulee muutoksia (kuvio 3). Muutos voi olla henkisesti ras-

kasta työntekijälle, uuteen tehtävään ohjaus voi helpottaa muutokseen sopeutu-

misessa. Perehdytyksen työtehtäviin tarvitsevat yrityksen kaikki henkilöstöryh-

mät, unohtamatta esimiehiä tai vuokratyöntekijöitä. (Penttinen & Mäntynen 2009, 

4.)   

 

 

KUVIO 3. Perehdytyksen arviointi (mukaillen Ahokas & Mäkeläinen 2013) 

 

 

3.1. Perehdytyssuunnitelma 

 

Ennen perehdytystä esimiehen tulee laatia yksilöllinen perehdytyssuunnitelma 

uudelle työntekijälle. Perehdytystilanteet ovat yksilöllisiä, jokaista työntekijää ei 

voi perehdyttää samalla tavalla (Kangas 2003, 13). Uuden työntekijän aiempi työ-

kokemus ja ammattitaito muodostavat perehdytyssuunnitelman. Perehdytystä 

voidaan pitää keskeneräisenä siihen asti, kunnes perehdytysprosessin mukaiset 
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asiat ovat opastettu ja kuitattu perehdytyskorttiin (Kangas & Hämäläinen 2007, 

17). Perehdytyksen kesto riippuu siitä, millaiseen työtehtävään uusi työntekijä 

saapuu. Usein perehdytys jää kesken kiireen takia. Poissaolot tai kiireinen se-

sonki vaikuttavat perehdytyksen laatuun tai uusi työntekijä jätetään yksin pereh-

dytystilanteisiin. (Kupias & Peltola 2009, 21.) Vaikka perehdytys koetaan tärke-

äksi, se on yksi yritysten laiminlyödyimmistä prosesseista (Kjelin & Kuusisto 

2003, 14). Hyvä perehdytys muodostuu suunnitelmasta, huolellisesta valmentau-

tumisesta, dokumentoinnista, seurannasta ja arvioinnista (Penttinen & Mäntynen 

2009, 2).  

 

On varmistettava, että perehdyttäjällä on tarvittava osaaminen perehdytettäviin 

työtehtäviin (Kangas & Hämäläinen 2008,15). Suunnittelussa kannattaa huomi-

oida, että perehdytysmateriaali on ajantasaista ja hyvin suunniteltu, opastusma-

teriaali on tehty yhteistyöllä henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun 

kanssa (Penttinen & Mäntynen, 2009, 2). Perehdytyssuunnitelman on hyvä olla 

kirjallinen, minkä avulla perehdytyksen etenemistä on helppo seurata (Ahokas & 

Mäkeläinen 2013). Suunnittelun avuksi on kehitetty erilaisia menetelmiä, yksi tun-

netuimmista menetelmistä on viiden askeleen menetelmä (kuvio 4). 

 

KUVIO 4. Perehdyttämisen viisi askelta (mukaillen Ahokas & Mäkeläinen 2013) 

 

 

 

Valmistautu-
minen

Opetus

Mielikuva-
harjoitus

Taidon kokeilu 
ja harjoittelu

Opitun 
varmistaminen
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3.2. Perehdytysprosessi 

 

Perehdytysprosessi voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita käsitellään seuraavissa 

kappaleissa. Ennen rekrytointia aloitetaan perehdytyksen valmistelu ja pääte-

tään, millaista osaamista yritys tarvitsee tulevaisuudessa (Kupias 2009, 102). 

Vaihtuvuus aiheuttaa yritykselle liikevaihdon menetyksiä. Henkilön työuran lop-

puvaiheessa tuottavuus laskee ja motivaatio katoaa, kunnes yritykseen saadaan 

perehdytettyä uusi työntekijä pois lähteneen tilalle. Rekrytoinnin kustannukset 

jäävät usein epäselviksi, koska työvaiheita on useita ja prosessiin voi liittyä useita 

henkilöitä tai rekrytointi voidaan ulkoistaa. Kustannuksiin vaikuttaa kuinka paljon 

käytetään aikaa rekrytoinnin alusta perehdytyksen loppuun asti, keskimäärin uu-

den työntekijän rekrytointi maksaa rekrytointi- ja perehdytyskuluineen organisaa-

tiolle jopa työntekijän kaksinkertaisen vuosipalkan verran. Hyvin suunnitellulla pe-

rehdytyksellä voidaan vaikuttaa perehdytykseen käytettävään aikaan ja laatuun. 

(Eklund 2018 32–35, Liski, Horn & Villanen 2007, 7.)  

 

Työpaikkailmoitukset ja markkinointi kasvattavat yrityksen kustannuksia, joten 

työpaikkailmoitus kannattaa laatia huolella ja miettiä millaisia osaajia yritys ha-

luaa tulevaisuudessa heille töihin. Kilpailu hyvistä hakijoista on kovaa, yrityksen 

työnantajakuvalla ja työntekijäkokemuksilla on ratkaiseva merkitys. Työpaikkail-

moituksella viestitään hakijoille yrityksestä ja kyseisestä tehtävästä. (Kaijala 

2016, 2.) Rekrytointi on tärkeä osa perehdytysprosessia. Haastattelun aikana 

aloitetaan perehdytys kertomalla yrityksestä ja työtehtävistä. Samalla yritys saa 

lisätietoa työntekijän osaamisesta, josta on hyötyä henkilökohtaisen perehdytys-

suunnitelman laatimiseen. (Kupias & Peltola 2009, 103.) 

 

Perehdytystä pitäisi kuvata prosessina, joka voidaan jakaa kolmeen osaan: alku-

perehdytys yritykseen, työtehtävään ja seurantaan (Juholin 2008, 239). Työteh-

tävä ja valitun aikaisempi osaaminen määrittelevät, millainen perehdytyssuunni-

telma tehdään uudelle työntekijälle. Perehdytysmateriaalia voi lähettää sähkö-

postitse valitulle työntekijälle etukäteen, johon työntekijä voi tutustua ennen työ-

suhteen alkua (Businessdictionary n.d.). Asiantuntijat on hyvä ottaa mukaan jo 

perehdytyksen alkuvaiheessa, esimerkiksi työhöntulotarkastuksessa, jossa työ-

terveyshoitaja kartoittaa työntekijän terveystilan soveltuvuuden kyseiseen työhön 

(Penttinen & Mäntynen 2009, 2). 
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Valinnan jälkeen esimiehen vastuulle kuuluu työn aloitukseen liittyvät järjestelyt 

kuten työsopimuksen luonti, työpisteen valinta, kulkuluvat ja työvälineiden tilaa-

minen. Työyhteisölle on tärkeä viestiä uudesta työntekijästä etukäteen ja sopia, 

kuka perehdyttää uuden työntekijän. Esimiehen on sovittava etukäteen työnteki-

jän kanssa, missä tavataan ensimmäisenä päivänä ja antaa tarvittavat yhteystie-

dot (Valvisto 2005, 47-50). Työntekijän tulevalla esimiehellä on vastuu perehdy-

tyksestä, mutta perehdytystä voidaan jakaa työyhteisössä osaamisen perusteella 

(Kupias & Peltola 2009, 19). 

 

Uuden työntekijän vastaanotto kannattaa suunnitella etukäteen huolellisesti, työ-

paikan esittely ja lämmin vastaanotto työyhteisössä auttaa työntekijää sopeutu-

misessa. Lähimmät työkaverit, työssä käytettävät työvälineet ja työpaikan peli-

säännöt esitellään Lisäksi tuleva perehdyttäjä ja perehdytyksen suunnitelma esi-

tellään työntekijälle (Kjelin & Kuusisto 2003, 196). Ensimmäisten työpäivien ai-

kana syntyy mielikuva yrityksestä ja työkulttuurista. Positiivisella mielikuvalla on 

merkitystä työntekijän hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Työyhteisöön pääseminen 

vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin. (Eklund 2018, 35.) 

 

Ensimmäinen työpäivä uudessa työssä saattaa tuntua jännittävältä monelle työn-

tekijälle ja kokemuksilla on merkitystä millaisen mielikuvan työnantaja antaa uu-

delle työntekijälle yrityksestä. Usein työntekijällä ja esimiehellä on korkeat odo-

tukset työsuhteen alkaessa esimerkiksi uudesta työtehtävästä. (Eklund 2018, 

13.) Esimiehen on hyvä varata kalenterista aikaa ensimmäisenä päivänä uudelle 

työntekijälle riittävästi. Ensimmäisinä päivinä uudelle työntekijälle voi tulla paljon 

uusia asioita opittavaksi ja sisäistettäväksi, perehdytystä on hyvä jakaa eri päi-

ville. Uuden työntekijän on tärkeätä tietää perehdytyksen vaiheet, myös pereh-

dyttäjän ammattitaitoa on huomata, kun on aika siirtyä perehdytyksessä seuraa-

vaan vaiheeseen. (Kjelin & Kuusisto 2003, 197.) Perehdytyksen alkaessa on 

hyvä ottaa työyhteisöä mukaan perehdytykseen, jonka kautta työntekijä pääsee 

tutustumaan omaan työyhteisöön ja kasvamaan työyhteisön jäseneksi (Globali-

zation-partners n.d.). 
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Ensimmäisen työviikon aikana perehdytään omiin työtehtäviin ja yrityksen toimin-

tatapoihin. Yleensä perehdytys aloitetaan yrityksen käytäntöjen opastuksella esi-

merkiksi kertomalla yrityksen visio ja strategia (Kjelin & Kuusisto 2003, 201). Pe-

rehdytyksen tärkeä osa-alue on perehdyttää työntekijälle, häntä yleensä kiinnos-

tavat työsuhteen pelisäännöt, kuten esimerkiksi työajat, vaitiolovelvollisuus, vas-

tuut ja työsuhde-edut (Viitala 2007,190). Perehdytys on järkevää jakaa erilaisiin 

teemoihin ja keskittyä työn kannalta tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Uusien asioiden 

oppiminen voi lisätä työntekijän stressiä. Vältetään perehdyttämästä liikaa asioita 

kerralla, jotta uusi työntekijä ehtii omaksua kaiken uuden ja palautua. (Eklund 

2018, 49−50.) Tärkeää on antaa perehdytettävistä asioista tukimateriaalia tai 

opastaa mistä löytyy lisätietoa, kun perehdytettävä haluaa palata tarkistamaan 

ohjeistuksia itsenäisesti (Kupias & Peltola 2009, 106). 

 

Panostamalla perehdytykseen työntekijä pääsee kiinni tuottavaan työhön pikai-

sesti ja voi aloittaa itsenäisen työskentelyn. Ensimmäinen kuukausi on kriittinen, 

huonolla perehdytyksellä voidaan pilata hyvä rekrytointi. Huonolla perehdytyk-

sellä yritys menettää euroja perehdyttäjien työtunteihin, tekemällä virheitä työssä 

tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa työtapaturmia sekä poissaoloja. (Eklund 

2018, 33.) Työyhteisön ja esimiehen tuki auttavat uuden työntekijän sopeutu-

mista työyhteisöön ja kannustavan ilmapiirin kysymään asioista. Tärkeintä on va-

rata riittävästi aikaa perehdytykselle, koska uusien työtehtävien oppiminen vaatii 

yleensä toistoja (Eklund 2018, 26).  

 

Työntekijän kanssa on tärkeää käydä läpi, mitä häneltä odotetaan työssä ja antaa 

palautetta työn tuloksista, samalla arvioidaan missä asioissa työntekijä tarvitsee 

lisäperehdytystä (Kupias & Peltola 2009, 106). Seuranta on osa perehdytyspro-

sessia, sen kautta voidaan varmistaa perehdytyksen eteneminen suunnitelmien 

mukaisesti. Seurantakeskusteluiden sopiminen perehdytysprosessin ajalle sään-

nöllisesti on tärkeää, jotta voidaan seurata työntekijän kehittymistä ja keskustella 

perehdytyksen toteutumisesta. Uuden työntekijän antama palaute on arvokasta, 

sillä hänellä on ajankohtaisinta tietoa siitä, miten perehdytys toimii käytännössä. 

(Eklund 2018, 90−91, 109.) 
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Työnantaja ja työntekijä sopivat työsopimuksen yhteydessä koeajasta, jonka pi-

tuus voi olla korkeintaan kuusi kuukautta työsuhteen alusta lukien. Yleensä työ-

ehtosopimus määrittelee pituuden. Koeaika voidaan sopia toistaiseksi voimassa-

olevaan työsopimukseen sekä määräaikaiseen työsopimukseen. Määräaikai-

sessa työsopimuksessa koeaika on puolet työsopimuksen kestosta, kuitenkin 

enintään kuusi kuukautta. Koeaika antaa mahdollisuuden työnantajalle arvioida, 

miten työntekijä suoriutuu työtehtävistä ja tarvittaessa voidaan ryhtyä toimenpi-

teisiin purkaa työsopimus. Myös työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus koe-

ajalla, jos työ ei vastaa odotuksia. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55.) 

 

Koeajan puolessa välissä esimies ja työntekijä pitävät koeaikakeskustelun, jossa 

keskustellaan työntekijän työsuorituksista ja, miten hän on kokenut työnantajan 

perehdytyksen. Perehdytetyn mielipiteet ovat arvokkaita yritykselle perehdytys-

suunnitelman kehittämisessä. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)  Palautteen antami-

nen ja vastaanottaminen ovat tärkeitä koeaikakeskustelussa. Palautteiden avulla 

voidaan kehittää työnantajan toimintatapoja ja kertoa työntekijälle onnistumisista 

sekä sopia kehitystavoitteista. Positiivisella palautteella kannustetaan työntekijää 

kehittymään. Hyvällä perehdytyksellä työntekijä kokee onnistuneensa työssä, 

työnantajan arvostus lisää työntekijän työhyvinvointia. (Eklund 2018, 35.) 

 

Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä kuten määräaikaisuuden päättyminen, 

irtisanominen, purkaminen, eläköityminen tai työntekijän irtisanoutuminen. Tois-

taiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työnantaja ja työntekijä noudattavat ir-

tisanomisaikaa, joka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Työsuhteen päät-

teeksi työntekijä on velvollinen palauttamaan työnantajan omaisuuden. Työnan-

taja on velvollinen tekemään kirjallisen työtodistuksen työntekijälle ja maksamaan 

lopputilin. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55.) 

 

Työsuhde kannattaa päättää tyylikkäästi molemmin puolin, työntekijän mielikuva 

entisestä työpaikasta vaikuttaa suositteleeko hän työnantajaa tulevaisuudessa 

positiivisesti. Nykypäivänä työmarkkinoilla verkostoituminen ja suhteiden merki-

tys ovat tärkeitä. Työntekijän hyvä maine auttaa jatkossa työllistymään, ansiolu-

ettelossa maininta toimialalla tunnetusta henkilöstä tai yrityksestä suosittelijana 

katsotaan eduksi. Työnantajan kehityksen kannalta on tärkeää tehdä lähtökes-
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kustelu tai kysely työpaikkaa vaihtaville, koska sen avulla voidaan selvittää vaih-

tuvuuden syitä ja tehdä kehittämistoimenpiteitä. Kyselyssä kannattaa kerätä pa-

lautetta myös perehdytyksestä, koska vaihtuvuutta voidaan vähentää laaduk-

kaalla perehdytyksellä. (Kupias & Peltola 2009, 110.) 

 

 

3.3. Perehdytyksen mallit 

 

Teknologia muuttaa tapojamme työskennellä, oppia tai kommunikoida. Perintei-

set työtehtävät muuttavat muotoaan ja tämä edellyttää työntekijän ammattitaidon 

jatkuvaa kehittämistä. Perehdytyksessä on myös huomioitava muutokset ja kehi-

tettävä prosesseja nykyaikaiseksi. Eri keinoilla toteutettava perehdytys on teho-

kas menetelmä työntekijän perehdytyksessä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 36.)  

 

Ennen perehdytystä on tärkeää selvittää millä tavalla uusi työntekijä oppii parhai-

ten. Visuaaliset henkilöt oppivat parhaiten näkemällä asioita, auditiiviset henki-

löt taas oppivat parhaiten kuuloaistin kautta ja kinesteettiset oppijat omaksuvat 

uutta tuntoaistin kautta. Seuraavissa kappaleissa esitellään erilaisia perehdytys-

menetelmiä, joita yritykset voisivat hyödyntää perehdytyksen apuna. (Kangas & 

Hämäläinen 2007, 13.) 

 

70-20-10-malli sai alkunsa Lombardon ja Eichingerin vuonna 1996 julkaisemasta 

tutkimuksesta, joka perustuu johtajille tehtyyn kyselyyn. Kyselyn perusteella ih-

minen oppii 70 % työssään (haastavat tehtävät, ongelmanratkaisu), 20 % muilta 

ihmisiltä esimerkiksi mentoroinnin ja perehdytyksen kautta ja 10 % koulutusten ja 

lukemisen avulla. (Kupias & Peltola 2009, 23.) Suurin osa oppimisesta tapahtuu 

työpaikalla tapahtuvien kokemusten kautta, mutta koulutusten kautta työntekijät 

saavat uusia näkemyksiä työhönsä. Esimiehen tukea tarvitaan siihen, että työn-

antajan tarjoamien ulkopuolisten koulutusten hyödylliset tiedot saadaan jaettua 

koko henkilöstölle ja mahdollistetaan uusien menetelmien kokeilu. (Kupias & Pel-

tola 2009, 28.) 

 

Vierihoitoperehdyttämisessä uusi työntekijä seuraa kokeneemman työntekijän 

työtä ja oppii hänen kauttaan työtehtävät. Kokeneempi työntekijä perehdyttää 

oman työn ohella. Vierihoitoperehdytys on perinteinen malli, tärkeintä on valita 
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oikea ohjaaja, jolla on ammattitaitoa ja innokkuutta perehdyttää uusi työntekijä 

työtehtäviin. Henkilökohtainen perehdytys ja selkeä vastuuhenkilö ovat perehdy-

tysmallin etuja. (Kupias & Peltola 2009, 36-37.) 

 

Malliperehdyttämistä käyttävät yleensä isot yritykset, kun halutaan perehdyttää 

työnantajan yleisiin asioihin useampi henkilö samaan aikaan. Perehdytyksen ta-

voitteena on yhtenäistää yrityksen toimintatapoja ja tuottaa perehdytysmateriaa-

lia yrityksen käyttöön. Yleisen perehdytyksen lisäksi opastetaan työtehtäviin yk-

siköissä. (Kupias & Peltola 2009, 37-38.) 

 

Laatuperehdyttämisessä organisaatiot miettivät etukäteen henkilöt, ketkä pereh-

dyttävät uusia työntekijöitä. Esimies on vastuussa perehdytyksen organisoinnista 

ja kehitystyöstä. Perehdytys on suunniteltua ja tarvittaessa kehitetään toiminta-

tapoja. Laatuperehdytyksessä hyödynnetään vierihoito- ja malliperehdytyksen 

menetelmiä. (Kupias & Peltola 2009, 39-40.) 

 

Räätälöidyssä perehdyttämisessä hyödynnetään massatuotantoa ja prosessien 

jatkuvaa kehittämistä. Perehdytyksen palvelut räätälöidään moduuleiksi, jotka ra-

kennetaan uuden työntekijän tarpeita vastaavaksi. Ennen perehdytystä keskus-

tellaan työntekijän aikaisemmasta osaamisesta ja ajatellaan perehdytysjakso 

asiakaspalvelutilanteena. (Kupias & Peltola 2009, 40-41.) 

 

Dialoginen perehdytys poikkeaa perinteisestä perehdyttämisen näkökulmasta. 

Dialogisessa perehdytyksessä työyhteisö ja uusi työntekijä oppivat ja kehittyvät 

prosessin aikana. Perehdytys suunnitellaan yhdessä työntekijän kanssa ja muu-

tetaan tarvittaessa prosessin aikana. Uusi työntekijä tuo mukanaan uusia ajatuk-

sia organisaatioon, mikä mahdollistaa toiminnan uudistamista tai kasvattaa yri-

tyksen kilpailukykyä. Tärkeää on kuunnella ja hyödyntää kehitysideoita työyhtei-

sössä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 22, Kupias & Peltola 2009, 41-42.) Organisaa-

tiokulttuuri voi olla esteenä dialogiselle perehdytykselle, jos työyhteisö torjuu uu-

den työntekijän ajatuksia kehittää toimintaa (Mäkisalo 2003, 77). 
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4 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY (SALAINEN) 

 

 

Yritys X tuottaa palveluita 14 eri paikkakunnalla, pääasiassa Etelä-Suomen alu-

eella. Yritys X on palveluyritys, joka haluaa brändin kautta tuoda esille päivittäistä 

tekemistä. Yrityksen logon taustalla on käsillä tekeminen, suurin osa asiakkaalle 

tuotetusta palvelusta tehdään ihmisvoimalla ja työntekijät ovat parhaita yrityksen 

brändilähettiläitä. Mielikuva ja tunnettavuus yrityksestä ulkopuolisille on tärkeää, 

koska sen avulla yrityksellä on mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja saada ih-

miset kiinnostumaan yrityksen tarjoamista avoimista työpaikoista. Palvelualalla 

koetaan työntekijävajetta, ammattitaitoiset tekijät voivat valita mihin yritykseen 

hakeutuvat töihin. Yritys X:n tavoitteena on luoda yhtenäinen organisaatio, missä 

on yhteinen toimintakulttuuri ja hyvinvoiva henkilöstö. Yhteiseen toimintakulttuu-

riin liittyy myös yhteinen perehdytysmalli, jokaisella uudella työntekijällä on oikeus 

saada laadukasta ja työtä tukevaa perehdytystä uuteen työhön. (Yritys X:n brän-

dikäsikirja 2019.) 

 

 

4.1. Henkilöstö 

 

Vuonna 2019 yrityksessä työskenteli erilaisissa tehtävissä yli 2100 työntekijää, 

joista vakituisten henkilöiden osuus oli noin 96%. Yritys X:n henkilöstörakenteen 

keski-ikä on korkeahko 43,77, mikä johtuu organisaation historiasta ja pitkistä 

työsuhteista. Myös eri kansalaisuuksia työskentelee Yritys X:ssä, 17% osuus 

henkilöstöstä ovat muun maan kuin Suomen kansalaisia. (Alajääski 2020.) Suu-

rin osa heistä työskentelee pääkaupunkiseudulla toimitilapalveluissa. Maahan-

muuttajien määrä tulee kasvamaan palvelualalla ja matalapalkkaisessa työssä.  

 

Viime vuonna henkilöstön vaihtuvuus oli Yritys X:llä suurempaa kuin Suomessa 

palvelualoilla keskimäärin (Mankki 2018). Vaihtuvuus tarkoittaa kasvuyritykselle 

jatkuvaa uusien henkilöiden rekrytointia ja perehdytystä. Vuoden 2019 lähtöky-

selyn perusteella, yli puolet vastaajista 52,5% olivat työskennelleet yrityksessä 

alle kaksi vuotta (Yritys X:n henkilöstöhallinto). Taidejohtaja Nicholas Blechmanin 

(2017) artikkelin mukaan ensimmäiset kuusi kuukautta on perehdytyksen kan-
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nalta kriittisintä aikaa, noin 17% työntekijöistä lopettaa ensimmäisen kolmen kuu-

kauden aikana. Lähtökyselyn vastaajista yrityksestä pois lähtemiseen vaikutti 

25,8% muu syy. Lähtökyselyn avulla on hyvä selvittää syyt, analysoida tulokset 

ja ryhtyä toimenpiteisiin. Perehdytyksen näkökulmasta lähtöön vaikuttavia teki-

jöitä olivat työpaikan vaihdos, ammatillinen kehittyminen, työpaikan ilmapiiri, kii-

reen tuntu, ettei selviä työtehtävistä, perehdytys jäänyt liian vähäiseksi, toiminta-

tavat ja johtamiskulttuuri. (Yritys X:n henkilöstöhallinto.) 

 

Yritys X:n yksi strategian tavoitteista on olla alan tyytyväisin henkilöstö vuonna 

2022. Onnistunut henkilöstöjohtaminen, säännöllinen henkilöstön tyytyväisyyden 

mittaaminen ja toimivat Hr (henkilöstöhallinto) -prosessit ovat työkaluja tavoitteen 

onnistumiselle. Työhyvinvointikyselyn avulla kehitetään esimiestyötä, työyhteisö-

jen ilmapiiriä ja henkilöstön työhyvinvointia. Isoilla yrityksillä tulee olla yhdenver-

taisuussuunnitelma, myös Yritys X on laatinut omansa Hr:n ja henkilöstön edus-

tajien kanssa. Yritys X:n arvot ohjaa yhdenvertaisuudella johtamista, jokaisella 

työntekijällä on oikeus tasapuoliseen kohteluun ilman syrjintää. (Yritys X:n hen-

kilöstöhallinto.) 

 

 

4.2. Perehdytyksen nykytilanne 

 

Liiketoimintayksiköllä on vastuu työntekijän perehdytyksestä prosessin mukai-

sesti (liite 1), yleinen perehdytys sisältää työsuhdeasioita, yrityksen toimintata-

poja ja arvoja. Lisäksi perehdytetään työtehtävään ja annetaan tarvittaessa jat-

koperehdytystä. Perehdytys kuuluisi suorittaa henkilölle koeajan puitteissa, pe-

rehdytykseen kuluva aika riippuu uuden henkilön työtehtävistä ja työkokemuk-

sesta. Perehdytyksestä huolehtii yleensä työntekijän esimies tai lähin työkaveri. 

(Yritys X:n henkilöstöhallinto.) 

 

Nykyinen Yritys X:n perehdytyskortti on paperiversio (liite 2), tämä on koettu 

haasteelliseksi, koska osa kuittauksista jää laittamatta tai lomake katoaa. Täy-

tetty lomake tallennetaan työntekijän työsuhdedokumentteihin henkilöstöhallinto 

-järjestelmään. Osa Yritys X:n perehdytyksestä toteutetaan virtuaalisen oppimis-
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ympäristön kautta, siellä käsitellään esimerkiksi Yritys X:n työsuhdeasioita. Tä-

män opinnäytetyön tavoitteena on luoda yhtenäinen perehdytysmalli kaikille työn-

tekijöille sähköisesti. (Yritys X:n henkilöstöhallinto.) 

 

Työelämässä digitalisaatio on muuttanut työn taitovaatimuksia ja muokannut käy-

tännön työtehtäviä, myös Yritys X on pysynyt kehityksessä ajan tasalla investoi-

malla uuteen teknologiaan. Jokaisen työntekijän arkeen kuuluvat älylaitteet ja eri-

laiset järjestelmät. Uusien toimintatapojen oppiminen vie aikaa ja vaatii harjoitte-

lua sekä vanhasta tavasta poisoppimista. (Kesti 2017, 48.)  

 

Johtamisella on tärkeä rooli tukea henkilöstöä muutoksessa ja motivoida oppi-

maan uutta. On tärkeää, että työntekijät osallistetaan muutokseen niin, että he 

kokevat olevansa osa muutosta. Muutoksiin suhtautuminen työelämässä ja uu-

den oppiminen on yksilöllistä, halu kehittää omaa osaamista edesauttaa teknolo-

gian myötä tulleisiin muutoksiin. Nykypäivänä työntekijöiltä kaivataan muutosket-

teryyttä mukautua muuttuviin työtehtäviin. (Palvelualojen työnantajat Palta ry.) 

 

Virtuaalinen oppimisympäristö (kuva 1) mahdollistaa kaikille yrityksen työnteki-

jöille osaamisen kehittämisen sähköisesti. Koulutusympäristöä on hyödynnetty 

perehdytyksissä ja sisäisissä koulutuksissa. Sähköinen oppimisympäristö on ko-

ettu taloudellisesti ja tasapuolisuutta ajatellen parhaaksi oppimisen kanavaksi, 

koska henkilöstö työskentelee eri puolella Suomea ja maahanmuuttajien osuus 

henkilöstöstä on jatkuvassa kasvussa. (Yritys X:n henkilöstöhallinto.) Sähköisellä 

koulutuksella saadaan laadukasta ja tasapuolista perehdytystä työntekijöille. Li-

säksi kilpailukyky paranee ja työntekijät saavat ajantasaista perehdytystä työteh-

tävistään (Kjelin & Kuusisto 2003, 36). 
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KUVA 1. Kuvakaappaus virtuaalisesta oppimisympäristöstä (yrityksen oppimis-

ympäristö)  

 

Virtuaaliset koulutukset helpottavat perehdytystä, koska aiheisiin voi aina palata 

ja kerrata asioita tarvittaessa. Quizlet on sana- tai vastinepareihin perustuva pe-

lialusta, jota on hyödynnetty Yritys X:n oppimisympäristössä. Perehdytysaihee-

seen liittyviä kysymyksiä voidaan luoda teoriaosuuden jälkeen tentiksi. Videot ja 

kuvat helpottavat maahanmuuttajia ymmärtämään työhön liittyviä asioita, jos suo-

men kielen taito on heikko. Osa perehdytyksistä on käännetty englanniksi. Kou-

lutuksien sisällöstä vastaavat liiketoiminnot tai tukipalvelut. (Yritys X:n henkilös-

töhallinto.) 
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5 TUTKIMUS 

 

Tutkimus perehdytyksestä tehtiin yhteistyössä Yritys X:n kanssa. Tavoitteena oli 

saada vastauksia siitä, miten yritys on onnistunut perehdytyksessä ja miten uudet 

työntekijät on otettu vastaan työyhteisöön. Lisäksi selvitimme heiltä, miten pereh-

dytysprosessia voisi kehittää. Tutkimuksen aihe on valittu työelämän tarpeiden 

näkökulmasta ja tekijöiden kokemusten perusteella. Opinnäytetyön tutkimuksen 

kohteena olivat kohdeyrityksessä työskentelevät palveluohjaajat, esimiehet ja 

asiantuntijat, jotka ovat työskennelleet yrityksessä alle kaksi vuotta. Tekijät ovat 

pitkään työskennelleet kohdeyrityksessä esimiestehtävissä ja havainneet työelä-

mässä tarpeelliseksi kehittää perehdytysprosessia heidän tarpeitansa kuunnel-

len. Tutkimuksesta haluttiin rajata suorittavassa työssä olevat henkilöt pois, 

koska heidän perehdytystilanteensa painottuvat työnopastukseen.  

 

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimus, koska halusimme saada 

tietoa yrityksen perehdytyksen nykytilasta ja tuottaa kehittämisehdotuksia pereh-

dytyksestä. Tapaustutkimuksen tekijällä on yleensä aiempaa tietoa aiheesta, 

mikä mahdollistaa kehittämistyön määrittelyn. Tapaustutkimuksella on tarkoitus 

tutkia yhtä kohdetta tai prosessia yrityksestä, tässä tapauksessa tutkittiin pereh-

dytyksen onnistumista. Tapaustutkimuksessa on tyypillistä käyttää monenlaisia 

menetelmiä yhtä aikaa, jolloin saadaan syvällinen kuva tutkittavasta tapauksesta. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 52-54.) Tutkimuksen avulla haluttiin saada 

kokonaiskuvan yrityksen perehdytyksestä ja saada uutta tietoa kehittämisen tu-

eksi. Tutkimusprosessi (kuvio 5) aloitettiin syyskuussa 2019. Aiheen valinnan ja 

tavoitteiden asettamisen jälkeen valittiin tutkimusmenetelmät ja laadittiin aikatau-

lun kehittämistyölle. 

 

 

KUVIO 5. Tapaustutkimuksen toteuttamisaikataulu (mukaillen Valli 2015, 19) 
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5.1. Tutkimuksen menetelmät 

 

Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta 

ja kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, yhdistelmää kutsutaan mo-

nistrategiseksi tutkimukseksi (Hirsjärvi & Hurme 2008, 28). Tutkimuksen kvanti-

tatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen suljetuilla vastauksilla ja tutkittavaa 

aineistoa arvioitiin numeerisesti. Menetelmää käytetään yleensä selvittämään 

olemassa oleva tilanne. Kvalitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen avoi-

milla vastauksilla.  Avoimien vastausten kautta vastaajat pääsevät ilmaisemaan 

itseään ja kertomaan omin sanoin kysyttävästä aiheesta. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2009, 196.) 

 

Kysymykset valittiin kyselyyn teoreettisen viitekehyksen ja omien havaintojen pe-

rusteella. Toimeksiantaja ja perehdytyksen toimintatavat ovat tutkimuksen teki-

jöille tuttuja. Opinnäytetyöntekijät testasivat kyselyä ennen lähettämistä, esites-

tauksella voidaan havaita prosessissa ilmenevät ongelmat (Hirsjärvi ym. 2009, 

204). Kysely lähetettiin 30 työntekijälle sähköpostitse (liite 3). Kyselyn vastaajat 

valittiin mukaan heidän työhistorian perusteella. Verkkokysely toteutettiin palaut-

teenhallintaohjelmalla (liite 4), kyselyssä käytettiin suljettuja, avoimia sekä moni-

valintakysymyksiä liittyen perehdytykseen. Johtopäätökset kyselystä saadaan 

parhaiten, kun on määritelty selkeät kysymykset, perusjoukot sekä otokset (Oja-

salo ym. 2014, 130). Vastausaikaa oli kaksi viikkoa, viikon jälkeen lähetettiin 

muistutus kyselystä. Saatiin vastauksia 20 kappaletta, joka on 66% vastaajista 

määräaikaan mennessä. Vastausprosentti oli ilahduttava, joka kertoo siitä, että 

perehdytys koetaan tärkeäksi. 

 

 

5.2. Tutkimuksen tulokset 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään tutkimuksen määrälliset ja laadulliset tulok-

set. Kyselylomakkeeseen valittiin 13 kysymystä, johon kaikki 20 vastaajaa vasta-

sivat. Kyselyn vastaajat työskentelevät pääasiassa operatiivisessa toiminnassa 

tai tukipalveluissa. Kuviosta 6 selviää työtehtävien jakauma, jonka perusteella 

ohjaajia oli 20%, esimiehiä 35%, asiantuntijoita 40% ja muut olivat esimerkiksi 

johto, - tai kehitystehtävissä toimivia henkilöitä 5%. 
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KUVIO 6. Työtehtävä Yritys X:ssä 

 

Kyselyssä selvitettiin työhistoriaa Yritys X:ssä (kuvio 7). Alle yhden vuoden oli 

työskennellyt 50%, yksi – kaksi vuotta 25% ja yli kaksi vuotta 25%. Suurin osa 

vastaajista on työskennellyt työhistorian mukaan yrityksessä alle vuoden, kyselyn 

kannalta perehdytystilanteet ovat vastaajilla tuoreessa muistissa. 

 

KUVIO 7. Vastaajien työhistoria Yritys X:ssä 

 

Kyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä vastaajilta (taulukko 1), miten heidät 

oli otettu vastaan yrityksessä. Vastaajat kertoivat, että heidät otettiin Yritys X:ssä 

ystävällisesti vastaan ja he tunsivat itsensä tervetulleeksi yritykseen. Lisäksi he 

kokivat saavansa tukea työyhteisöltä. Silti osa vastaajista kommentoi, että itse 

perehdytystä ei tapahtunut tai se jäi kesken. Uuden työntekijän esimiehellä oli 

kiireitä. Usein koettiin, että uusiin työtehtäviin piti perehtyä varsin itsenäisesti. En-

nakkojärjestelyistä tuli eriäviä mielipiteitä, osalle oli kaikki tarpeellinen hankittu 
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ennen työn aloitusta esimerkiksi työpiste, tietokone ja puhelin, ja toisille ei. Sekä 

koettiin, että perehdyttäjällä ei ollut kokemusta perehdytyksestä.  

 

TAULUKKO 1. Uuden henkilön vastaanotto yrityksessä 

 

RUUSUT RISUT 

Mukavasti ja ystävällisesti  

Hyvin, sain kokeneen opastajan  

Hyvin otettiin vastaan, ihmiset olivat iloisia  

Tosi hyvin  

Tunsin itseni tervetulleeksi, ilmapiiri hyvä  

Vastaanotto hyvä Heitettiin ns. syvään päähän ilman kellukkeita, 

puuttui selkeä kuva työtehtävästä ja jouduin 

selvittämään itse asioita 

Erittäin hyvin, kaikki olivat yhteistyöhaluisia  

Todella hyvin! Työyhteisö toivotti tervetulleeksi, 

laitteet olivat valmiina jne. Perehdytyskortti oli 

valmiina ja siihen tutustuttiin 

Perehdytys jäi kesken 

Todella hyvin, sain tukea kun tarvitsin työtehtä-

vissä apua 

Perehdytys jäi vähäiseksi, työ kiireiden vuoksi 

Vastaanotto hyvä Perehdytys ei niinkään 

Hyvin tunsin itseni tervetulleeksi  

Työkaverit ottivat minut hyvin vastaan Itsenäinen perehdytys työtehtäviin, ei tarkkaa 

perehdytyssuunnitelmaa, esimiehellä ei ollut 

kokemusta perehdyttämisestä 

Minut otettiin avoimesti ja lämpimästi vastaan  

Ihmiset pääosin ystävällisiä ja minut esiteltiin 

työyhteisölle 

Työhöntulooni ei oltu varauduttu ja työtehtäväni 

ei ollut selkeä. En kokenut itseäni tärkeäksi tai 

tervetulleeksi. 

Hyvin otettiin vastaan, sain kaiken tuen   

Hyvin otettiin vastaan työyhteisössä, tunsin it-

seni tervetulleeksi joukkoon. 

 

Ystävällisesti  

Ystävällinen ja avoin vastaanotto. Tunsin itseni 

tervetulleeksi. 

 

Ystävällisesti Esimies oli kiireinen, eikä ehtinyt tutustutta-

maan ihmisiin tai tiloihin.  Perehdytys tapahtui 

itsenäisesti, sain pitkän perehdytyslistan, joissa 

oli perehdyttäjien nimiä valmiina. 

Hyvin ja asiallisesti  
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Kyselyn perusteella (kuvio 8) perehdytyksen oli saanut 85,0% ja perehdytys ei 

ollut toteutunut 15,0%. On huolestuttavaa, että ilman perehdytystä oli jäänyt 15%, 

koska perehdytys on lakisääteinen koeaikana. 

 

 

KUVIO 8. Onko perehdytetty työhön 

 

Suurin osa vastaajista (kuvio 9) oli saanut perehdytyksen omalta esimieheltään 

tai kollegalta. Usein perehdytyksen vastuu on jaettu useammalle henkilölle, mikä 

kuvastuu myös näiden vastauksien perusteella. Tämä kysymys oli monivalinta-

kysymys.  10% vastanneista koki jääneensä ilman perehdytystä. 

 

 

KUVIO 9. Kuka perehdytti työhön 
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Vastaajille annettiin mahdollisuus avoimen kysymyksen kautta kertoa mielipiteitä, 

onko perehdytys ollut heidän mielestään kattava. Useampi vastaus koski pereh-

dytyksen jääneen kesken ja puuttui selkeä vastuu perehdytyksen toteutumisesta. 

Vastaajat kaipasivat perehdytyksen aikatauluttamista jo ensimmäisenä päivänä.  

 

Eri järjestelmiin toivottiin laajempaa perehdytystä ja jonkinlaista ohjausta, miten 

löytää järjestelmiin käyttöohjeet. Vierihoitoa ja käytännön harjoittelua kaivattiin eri 

osaajien kanssa. Toimintatavoissa olisi kehitettävää, osa vastaajista koki joutu-

neensa selvittämään omin avuin esimerkiksi kokouskäytäntöjä tai Yritys X:n si-

säisiä jakelulistoja. Vastaajista 80% kokee tarpeelliseksi sähköisen perehdytys-

kortin (kuvio 10), joka tukee yksittäisen vastaajan kehittämisehdotusta esimiehen 

muistilistasta kuitata perehdytys valmiiksi. 

 

 

KUVIO 10. Sähköisen perehdytyskortin tarpeellisuus  

 

 

Vastaajilta kysyttiin löytävätkö he Yritys X:n lähiverkosta helposti tietoa tarvitta-

essa. 70% vastaajista koki haasteelliseksi löytää tietoa yrityksen lähiverkosta (ku-

vio 11). 
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KUVIO 11. Yritys X:n lähiverkon helppokäyttöisyys 

 

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä Yritys X:n sähköisistä järjestelmistä ja koettiinko 

ne hyödyllisiksi omassa työssä. Kuvion 12 perusteella voidaan todeta vastauk-

sien jakaantuneen tasaisesti. Avoimella kysymyksellä haluttiin saada tarkentavaa 

tietoa järjestelmien haasteista. Kommenttien perusteella moni vastaajista koki 

osan järjestelmistä toimivan päällekkäin. Järjestelmiin kaivattiin lisäperehdytystä 

ja vinkkejä, miten käyttää tehokkaasti järjestelmiä. Lisäksi toivottiin helppokäyt-

töisiä ohjeita järjestelmien käytöstä (kuvio 13) ja keneltä voi tarvittaessa kysyä 

neuvoa. 

 

 

KUVIO 12. Yritys X:n järjestelmät 
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KUVIO 13. Tarvitaanko järjestelmistä ohjeistusta 

 

Hiukan yli puolet vastaajista koki tarpeelliseksi, että heillä olisi perehdytyksen ai-

kana tukihenkilö (kuvio 14). Avoimien kommenttien perusteella koettiin tukihen-

kilö tarpeelliseksi esimerkiksi kenen puoleen voi kääntyä silloin, kun tarvitsee 

apua. 

 

KUVIO 14. Tuen tarve perehdytyksessä 

 

 

Vastaajat saivat kertoa ajatuksia (kuva 2), miten Yritys X:ssä voisi kehittää pe-

rehdytystä, useissa vastauksissa toivottiin lisää rauhallista aikaa perehtyä uusiin 

asioihin. Lisäksi kaivattiin selkeää ja yhtenäistä suunnitelmaa perehdytykselle. 

90,0 %

10,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kyllä Ei

Kaikk i vastaajat (KA:1.1, Hajonta:0.3) (Vastauksia:20)

55,0 %

45,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kyllä Ei

Kaikk i vastaajat (KA:1.45, Hajonta:0.5) (Vastauksia:20)



32 

 

Kehitysideat kohdistuivat perehdytyksen materiaaliin, joita toivottiin myös englan-

ninkielellä. Tasalaatuisempaa perehdytystä saataisiin kouluttamalla perehdyttä-

jät. 

 

 

 

KUVA 2. Kyselyn perusteella muodostettu sanapilvi kehittämisestä (Rämö 2020) 

 

Viimeisessä kysymyksessä haluttiin mitata vastaajien tyytyväisyyttä perehdytyk-

sestä. Suurin osa vastaajista koki perehdytyksen positiivisena kokemuksena, 

(kuvion 15) keskiarvo oli 3,45 verrattuna maksimiarvoon. Asteikko: 1 = erittäin 

tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen. 

 

KUVIO 15. Arvosana työntekijän perehdytyskokemukselle 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen päätuloksia ja vastauksia tutkimus-

ongelmaan. Tutkimuksessa selvitettiin perehdytyksen nykytilaa ja mahdollisia ke-

hittämistarpeita yrityksen toimintatapoihin. Suurin osa vastaajista oli työskennel-

lyt alle vuoden yrityksessä, joten kokemukset perehdytystilanteista olivat tuoreita. 

Vastaajien tuloksista saatiin kattava kuva perehdytyksen kokemuksista. Tutki-

muksen perusteella perehdytyksen suurimpia haasteita ovat perehdytyksen epä-

tasalaatuisuus, kiireen tuntu perehdytystilanteessa ja vastuu perehdytyksen to-

teutumisesta.  

 

Oli ilo havaita, että kaikki vastaajat kokivat lämpimän vastaanoton tullessaan Yri-

tys X:lle töihin ja iloiset työkaverit. Mielikuva yrityksestä alkaa muodostua ensim-

mäisten työpäivien aikana uudelle työntekijälle. Ensivaikutelman voi tehdä vain 

kerran, työyhteisön esittelyyn kannattaa varata aikaa ja suunnitella etukäteen. 

Perehdytys on olennainen osa yrityksen työnantajakuvaa, yleensä uusi työntekijä 

viestii läheisilleen kokemuksia ensimmäisistä työpäivistä. Uusi työntekijä on 

yleensä motivoinut tulleessaan uuteen työpaikkaan, hyvin hoidetulla perehdytyk-

sellä vaikutetaan positiivisesti työntekijän työmotivaatioon (Valvisto 2005, 48). 

 

Tutkimuksessa selvisi perehdytysprosessissa olevia puutteita, osalla perehdytys 

oli jäänyt kesken tai uusi työntekijä oli itsenäisesti joutunut selvittämään asioita. 

Myös kiireen tuntu koettiin useammassa vastauksessa haittaavan perehdytysti-

lanteita, ennakkoon suunnittelemalla saadaan varattua riittävästi aikaa uudelle 

työntekijälle. Perehdytykseen käytettävä aika tulee moninkertaisena takaisin tuot-

tavana tuloksena yritykselle.  

 

Tutkimus osoitti, että yrityksellä ei ole selkeää toimintatapaa vastuuhenkilöiden 

nimeämisestä perehdytykseen. Perehdytystä teki oman esimiehen lisäksi kolle-

gat, ohjaajat tai HR- asiantuntijat, monesti omalla esimiehellä ei ole parasta osaa-

mista työntekijän työtehtäviin. Tutkimuksen perusteella osa kaipasi kummia pe-

rehdytykseen, tämä tukisi työntekijän perehdytysprosessia ja työhyvinvointia. 
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Reilusti yli puolet vastaajista koki tarpeelliseksi sähköisen perehdytyskortin. Tut-

kimus antoi tarpeen kehittää sähköistä perehdytyskorttia yritykselle, jokaisella 

työntekijällä on oikeus saada perehdytys työtehtäviin tasalaatuisena. 

 

Nykypäivänä 90% työssäkäyvistä ihmisistä käyttää työssään päivittäin erilaisia 

digitaalisia työvälineitä ja sen myötä osaamisvaatimukset ovat kasvaneet (Sutela, 

Pärnänen & Keyriläinen 2019).  Vastaajat kokivat sähköisiä järjestelmiä olevan 

liikaa yrityksessä tai toimintojen päällekkäisyyksiä. Tutkimuksen perusteella vas-

taajat kaipasivat koulutuksia ja selkeitä ohjeistuksia järjestelmien käyttöön. Säh-

köisten järjestelmien yksi etu on tuoda työskentelyyn tehokkuutta. Tehokkuus voi 

jäädä alhaiseksi, jos työntekijät eivät osaa hyödyntää järjestelmien hyötyjä työs-

sään. Työntekijät turhautuvat, mikäli järjestelmät tuntuvat hankalilta ja työn ener-

giaa häviää ominaisuuksien opetteluun ja virheiden korjaamiseen.  

 

Digitaaliset materiaalit tukevat uuden työntekijän oppimista, työntekijä voi hakea 

niistä itselleen olennaisia asioita ja palata materiaaliin tarvittaessa myöhemmin 

(Eklund 2018, 182). Suurin osa vastaajista koki löytävänsä huonosti tietoa yrityk-

sen sisäisestä lähiverkosta. Organisaation tehokkuus kärsii, kun työntekijän ai-

kaa kuluu tiedonhakuun. 

 

Kyselyn perusteella vastaajat kertoivat konkreettisia kehittämisehdotuksia, miten 

perehdytystä voisi kehittää. Perehdytyksen ja henkilöstön jatkuva osaamisen ke-

hittäminen on olennaista hyvin johdetussa yrityksessä. Pienillä asioilla työnteki-

jöiden työhyvinvointia voisi parantaa ja sen kautta sitoutumista yritykseen. Seu-

raavassa luvussa käymme läpi tekijöiden näkemyksiä siitä, miten perehdytyspro-

sessia voisi yrityksessä kehittää. Kokonaisarvosana perehdytykselle oli 3,4, joka 

on hyvä. 50% vastaajista antoi perehdytykselle kiitettävän arvosanan kehityseh-

dotuksista huolimatta. Positiiviset perehdytyskokemukset nostavat kokonaisarvo-

sanaa, lämpimän vastaanoton lisäksi ilmapiiri Yritys X:ssä koetiin ystävällisenä ja 

tukevana. 
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7 POHDINTA 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttivat, että otosten määrät olivat tarpeeksi suu-

ria, vastausprosentti oli korkea ja kysymykset ovat huolella mietitty selvittämään 

tutkimusongelmaan vastauksia. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata erilai-

silla mittareilla, tässä tutkimuksessa on käytetty validiteettia ja reliabiliteettia mit-

tareina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) Tutkimustuloksia voidaan pi-

tää luotettavina, sillä tutkimus suoritettiin anonyyminä tutkimuskyselynä. Vastaa-

jat pystyivät vastaamaan rehellisesti kysymyksiin, yksittäisiä vastaajia ei pysty 

tunnistamaan joukosta. Reliabiliteettia heikentää kyselyssä käytetyt avoimet ky-

symykset ja vastaajien määrä. Validiteetti on hyvä, koska kyselyn avulla saimme 

tutkimusongelmaan ratkaisuja. Tutkimuksen validiteetti varmistettiin kyselyn tar-

koilla ja suljetuilla kysymyksillä. Uskomme tutkimustuloksista olevan hyötyä yri-

tykselle perehdytyksen kehitystyössä, tutkimuksessa huomataan selkeitä paran-

nuksia kaipaavia kohtia. 

 

Tutkimuksen vastaukset tukivat meidän omia ajatuksia perehdytyksen kehitystar-

peista. Työelämän muutokset vaativat jatkuvaa perehdytysprosessin kehittä-

mistä ja perehdytyksestä vastuussa olevien henkilöiden koulutusta (Penttinen & 

Mäntynen 2009, 7). Huolestuttavana koemme, kuinka usein perehdytys oli jäänyt 

kesken tai perehdytys koettiin epätasalaatuisena. Tutkimus osoitti, että yhtenäi-

nen perehdytyssuunnitelma puuttui, mikä aiheuttaa haasteita toteuttaa hajaute-

tussa organisaatiossa. 

 

Tämän tiedon perusteella aloimme miettiä prosessia, millä keinoin perehdytys 

saataisiin Yritys X:ssä suoritettua loppuun asti koeajan puitteissa. Kehitimme pal-

velupolku -konseptin (liite 5), joka toimisi esimiehen muistilistana perehdytyspro-

sessin aikana. Perehdytykseen liittyvät asiat eivät ole esimiehen päivittäisiä työ-

tehtäviä ja osa tärkeistä asioista voi unohtua. Muistilista kertoo prosessin tär-

keistä työvaiheista. Perehdytys aikataulutetaan kalentereihin ja suunnitellaan uu-

den työntekijän kanssa ensimmäisenä työpäivänä. Aikataulutuksella vähenne-

tään kiireen tuntua perehdytystilanteissa, mikä nousi tutkimuksessa esille. Yhtei-

nen keskustelu esimiehen kanssa henkilökohtaisen perehdytysprosessin etene-

misestä selkiyttää työntekijän tavoitteet ja kokonaiskuvan perehdytyksestä. Sa-

malla kartoitetaan työntekijän aiempi osaaminen. Palvelupolku -konsepti kehittyi 
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tutkimuskyselyn kautta. Tutkimus antoi lähtökohdan laatia palvelupolun askeleet 

perehdyttäjän työkaluksi. Palvelupolku ohjaa perehdyttäjää ajallisesti suoritta-

maan perehdytysprosessi koeajan puitteissa. Palvelupolku –konseptiin liittyen 

opinnäytetyöntekijät kehittivät virtuaalisen koulutuksen esimiehille, jossa kerra-

taan perehdytysprosessin vaiheet. 

 

Kupias & Peltola (2009) toteavat, että perehdytyksen onnistumiseen vaikuttaa 

esimiehen toiminta. Esimies on vastuussa perehdytyksen toteutumisesta ja tuke-

misesta prosessin aikana. Pitkän esimiestyökokemuksen perusteella voimme to-

deta, että esimiehellä on tärkeä rooli työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Kyselyn 

perusteella voidaan todeta, että selkeä vastuuhenkilö puuttui yrityksen perehdy-

tyksestä. Ehdotamme yritykselle valitsemaan potentiaalisia perehdytyskummeja 

organisaatiosta, jotka koulutetaan palvelupolku-konseptiin. Potentiaalisella pe-

rehdytyskummilla on nykyaikaiset osaamisen taidot työhön ja innostava asenne 

perehdyttää uusia työntekijöitä. 

 

Tämän opinnäytetyöprosessin aikana on jo toteutunut perehdytykseen liittyvä 

edistysaskel, sähköinen perehdytyskortti edesauttaa perehdytysprosessin toteu-

tusta loppuun asti. Haluaisimme lisätä palvelupolkuun asetetut askelmerkit muis-

tuttamaan esimiestä sovituista perehdytyksen tavoitteista esimerkiksi yrityksen 

henkilöstöhallintojärjestelmään. Tämä tukisi tasalaatuisen ja laadukkaan pereh-

dytykseen toteutumista. Lisäksi sähköisen oppimisympäristön koulutuksia tulisi 

lisätä suomeksi ja englanniksi. Etäperehdytys mahdollistaa itsenäisen perehdy-

tyksen toteutuksen kaupungista tai ajankohdasta riippumatta. Sekä vapauttaa 

perehdyttäjän työaikaa ja mahdollistaa esimiehen raportoinnin perehdytyksen 

suorituksista.  

 

Tutkimuksen kautta kysyimme yrityksen sähköisistä tietojärjestelmistä mielipi-

teitä, koska digitaaliset työvälineet ja järjestelmät kuuluvat jokaisen työntekijän 

työpäivään. Tutkimuksessa ilmeni, että tietojärjestelmien kanssa on haasteita uu-

silla työntekijöillä. Henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, työntekijän digitaa-

liset taidot vaikuttavat kuinka hyvin järjestelmiä osataan hyödyntää omassa 

työssä. Virheiden kautta oppiminen on yleensä opettavaista, mutta yrityksen nä-

kökulmasta virheiden määrä ja järjestelmien tehoton käyttö vaikuttavat yrityksen 

tulokseen. Yrityksen tulisi lisätä selkeitä kuvallisia ohjeita ja tietoa järjestelmien 
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vastuukouluttajista tukemaan uusia työntekijöitä järjestelmien haltuunotossa. 

Tutkimuksessa ilmeni, että vastaajat eivät löydä yrityksen lähiverkosta helposti 

tietoa. Ehdotamme jatkotutkimusta yrityksen lähiverkon kokemuksista. Tutkimus 

antaisi työkaluja yritykselle kehittää lähiverkkoa. Tavoitteena olisi että, työntekijät 

käyttäisivät tehokkaammin yrityksen tietopankkia työssään.  

 

Työnantajan näkökulmasta yritys hallitsee uuden työntekijän vastaanoton. Posi-

tiivisena asiana koettiin työyhteisön esittelyt ja iloiset työkaverit. Positiivista mie-

likuvaa voisi kehittää varmistamalla uudelle työntekijälle työpisteen ja välineet 

valmiiksi sekä esimiehen tulisi varata riittävästi aikaa ensimmäisenä päivänä uu-

delle työntekijälle. Toimenpiteet auttavat uutta työntekijää tuntemaan itsensä ter-

vetulleeksi työyhteisöön.  

 

Tämä opinnäytetyö on tutkinut yrityksen perehdytystilan nykyhetkeä kohderyh-

män osalta.  Yrityksen jatkuvan kehittämisen kannalta suosittelemme, että uusille 

työntekijöille lähetettäisiin mielipidekysely koeajan jälkeen automaattisesti, jonka 

kautta yritys saisi arvokasta palautetta perehdytyksen onnistumisesta. Myös suo-

rittavassa työssä työskentelevien mielipiteitä perehdytyskokemuksista. Koemme 

että, yhtenäiset toimintatavat koko organisaatiossa takaisivat tasapuolisen ja laa-

dukkaan perehdytyksen uusille työntekijöille. Toimenpiteiden avulla luomme 

työntekijöille tasavertaisen mahdollisuuden onnistua työtehtävissä. Hyvistä työn-

tekijöistä kannattaa yrityksen pitää kiinni, se on kilpailuetu ja vaihtuvuuden mini-

mointi näkyy yrityksen tuloksessa. 

 

Perehdyttäminen on laaja kokonaisuus, opinnäytetyön kirjallisuuden myötä 

osaamme katsoa perehdytystä uudesta näkökulmasta. Teoreettinen viitekehys 

avarsi näkemyksiä onnistuneen perehdytyksen tärkeydestä yritykselle ja työnte-

kijälle. Tutkimustyö oli mielenkiintoista ja aihe oli läheinen pitkän esimiestyö ko-

kemuksen kautta. Opinnäytetyö on opettanut miettimään tutkimuksen kysymyk-

siä huolella, että saadaan kehitystyöhön laadukkaita tutkimustuloksia. Opinnäy-

tetyöprosessi on ollut opettavainen ja raskas toteuttaa työn ohella. Aikataulutta-

minen ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeitä työvaiheita heti työn alussa. Opin-

näytetyö on antanut pitkäjänteisyyttä tekemiseen ja parityöskentely on sujunut 

meillä hyvin pitkän yhteistyön ansioista. Meillä on ollut selkeät yhteiset tavoitteet 

ja olemme tukeneet henkisesti prosessin aikana toisiamme.  
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LIITTEET 

Liite 1. Yritys X:n perehdytysprosessi 
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Liite 2. Yritys X:n perehdytyskortti 

    Yritys X  UUDEN TYÖNTEKIJÄN    1 (48)  

          PEREHDYTYSKORTTI  
      

   

28.3.2019  
           

  

Esimies     Työntekijä     
Perehdytysjakson 
ajankohta     

  

Aihe  

Mahdollisen  
tukimateraalin  
sijainti  Ajankohta  

Perehdyttäjän 
kuittaus  

Perehdytettävän  
kuittaus  

Yritys X työpaikkana #)              

Yritysesittely  Intra           

*yritystietoa  Intra           

*liiketoiminnat  Intra           

*arvot   Intra           

* organisaatio    Intra           

*strategia   Intra        

Laatu- ja ympäristöjärjestelmä   Intra  
      

Palkanmaksu ja työsuhdeasiat #)              

Työsopimus    Intra           

Taustaselvitykset    Intra           

Verokortti               

Koeaika   Intra           

Palkka ja palkan muodostuminen, luontaisedut   Intra           

Kokemusvuosilisät   Intra        

Palkanmaksu    Intra          

Henkilötietojen muutokset  Intra           

Poissaolot    Intra           

Sairastuminen    Intra           

Työtapaturma    Intra           

Työehtosopimus ja paikalliset sopimukset   Intra           

Vuosiloma ja lomarahan maksu   Intra           

Työaika    Intra          

Työvuorot, työvuorojen kirjaaminen ja seuranta              

Ruokailu ja tauot Intra           
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      2 (3) 

Työsuojelu              

Työsuojelun vastuut ja velvollisuudet  Intra        

Työsuojelu, työsuojeluorganisaatio  Intra           

Työsuojelun toimintaohjelma  Intra           

Työsuojelun toimintasuunnitelma  Intra        

Työn vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi  Intra        

Turvallisuushavainnot #)  Intra        

Työterveyshuollon työpaikkaselvityskäynnit  Intra        

Lakisääteinen tapaturmavakuutus #)  Intra        

Turvallisuus          

Turvallisuustoiminta  Intra        

Henkilöturvallisuus   Intra        

Omaisuusrikosprosessi  Intra        

Pelastussuunnitelma ja toiminta onnettomuustilanteessa  Intra        

Tietosuojaohjeet  Intra        

Ensiapukoulutukset  Intra        

Ensiapuvälineet #)          

Puhelinnumerot hätätilanteissa #)          

Henkilökohtaiset suojaimet ja niiden käyttö #)             

Työterveyshuolto ja työhyvinvointi          

Työhöntulotarkastus  Intra        

Työterveyshuoltosopimuksen sisältö  Intra        

Työterveyshuollon yhteystiedot #)  Intra           

Työhyvinvoinnin tukemisen käytänteet  Intra        

Päihdeohjelma  Intra        

Työsuhde-edut              

E-passi   Intra           

Henkilöstötapahtumat   Intra           

Alennus Yritys X:n lounaasta #)   Intra           

Muut henkilöstöedut   Intra        

Koulutus ja osaamisen kehittyminen              

Koulutusmahdollisuudet  Intra          

Kehityskeskustelu  Intra          

Viestintä #)              

Yritys maineen ja brändin rakentajana  Intra          

Intra ja Yammer  Intra    

Some  Intra    

Kriisi- ja häiriötilanteen viestintäohje (lausuntojen antaminen)  Intra    

Työntekijän ulkoasu  Intra    

ICT #)      

Käyttäjätunnukset ja kirjautuminen tietokoneelle  Intra    

Sähköpostin avaaminen      

IT-tuki ongelmatilanteissa   Intra    

Puhelimet (sovellukset ja sähköposti)      
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      3 (3) 

 office 365        

turvatulostus          

Sähköpostilistat  Intra       

Tietoturva ja henkilötietojen käsittely          

Kehitysideat  Intra        

Järjestelmät              

Henkilöstöhallinto - järjestelmä  Intra           
#) Kesäapulaisille  

Perehdytys on suoritettu:  

Esimies     Työntekijä     Päivämäärä     
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Liite 3. Saatekirje                                                                                  1 (1) 

 

Hei Yrityksen työntekijä, 
 
 
olemme kaksi Yrityksen palveluesimiestä ja opiskelemme Tampereen ammattikorkeakoulussa 
restonomi tutkintoa. Opiskeluun liittyen teemme opinnäytetyön Yritys X:n perehdytyksestä. 
 
Toivomme että ehdit vastaamaan perehdytykseen koskevaan kyselyyn. Kyselyn avulla halu-
amme selvittää, miten Yritys X:ssä on onnistuttu perehdytyksessä, ja miten voisimme kehittää 
perehdytystä Yritys X:ssä.  
 
Vastauksesi käsitellään nimettömänä ja ovat luottamuksellisia. Kyselyyn vastaaminen kestää 
hetken ja pyydämme vastaamaan kyselyyn 20.9.2019 mennessä. 
 
 
Kiitämme jo etukäteen arvokkaasta palautteestasi. 
 
Vastaa kyselyyn alla olevasta linkistä: 
 
 https://my.surveypal.com/Uuden-tyontekijan-perehdytys-Yritys Xssa-D-d5-d_K6QNh02MZ 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 Tiia ja Anne 
 
Lisätietoa kyselystä saat: Tiia Rämö XXX ja Anne Ahokas XXX 

https://my.surveypal.com/Uuden-tyontekijan-perehdytys-Palmiassa-D-d5-d_K6QNh02MZ
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Liite 4. Kysely Yritys X:n perehdytyksestä 1 (3) 

1. Mikä on työtehtäväsi Yrityksessä X? 

o Ohjaaja 

o Esimies 

o Asiantuntija 

o Muu 

2. Kuinka kauan olet työskennellyt yrityksessä? 

o Alle vuoden 

o 1-2 vuotta 

o Yli 2 vuotta 

3. Miten sinut otettiin vastaan yrityksessä ensimmäisellä viikolla?  

Risut & Ruusut? 

    

  

 

4. Onko sinut perehdytetty? 

o Kyllä 

o Ei 

5. Kuka sinut perehdytti? 

o Oma esimies 

o Kollega 

o Hr – asiantuntija 

o Joku muu 

o Minua ei ole perehdytetty 

6. Oliko perehdytys mielestäsi kattava vai lisäisitkö jotain? 
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                                                                                                                        2 (3) 

7. Jos yrityksessä olisi sähköinen perehdytyskortti, kokisitko sen tarpeel-

liseksi? 

o Kyllä 

o Ei 

8. Löydätkö helposti tietoa yrityksen lähiverkosta? 

o Kyllä 

o Ei 

9. Ovatko yrityksen järjestelmät helppokäyttöisiä ja työtäsi tukevia? 

o Kyllä 

o Ei 

           Perustele valintasi: 

 

 

  

10.  Onko tarpeellista saada yksinkertaiset ohjeet järjestelmien käytöstä säh-

köiseen kansioon? 

o Kyllä 

o Ei 

11.  Kaipaisitko ”kummia”, jonka kanssa voisit käydä asioita useammin läpi? 

o Kyllä 

o Ei 

12.  Ideoita miten yrityksessä voisi perehdytystä muuttaa? 

 

  

 

13. Minkä arvosanan antaisit yritykselle perehdytyksestä? 
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Liite 5. Palvelupolku-konsepti    1 (1) 

TERVETULOA YRITYS X:ÄÄN! 

 

 
 

                                                            

KOEAIKA PÄÄTTYY: 

 Perehdytyskortti valmis ja esimies on 
hyväksynyt perehdytyksen  

 Palautekeskustelu perehdytyksen 
onnistumisesta 

 

NELJÄS JA VIIDES KUUKAUSI: 

 Seurantapalaveri esimiehen kanssa 

 Osaamisen kehittäminen, 
koulutussuunnitelma 

 Kehityskeskustelu käytännöt 
 

 
 

       

 
 

                                                           

TOINEN JA KOLMAS KUUKAUSI: 

 Koeaika keskustelu esimiehen kanssa 

 Yksikön tuloskortti ja tavoitteet 

 Raportointi, palaute-järjestelmä 

 Asiakkuudenhoitosuunnitelma 

 Talous ja hankinnat 
 

ENSIMMÄINEN KUUKAUSI: 

 Tukipalveluiden esittely 

 Järjestelmien käyttökoulutukset 

 Omat asiakkuudet 

 Toimintatavat kokouskäytänteet, viestintä 

 Seurantapalaveri esimiehen kanssa 

                                                                                
 

           

 
 

                                                          

ENSIMMÄINEN VIIKKO: 

 Tustuminen omaan tiimiin ja mahdollisiin 
työntekijöihin 

 Opastus työvälineisiin 

 Intran esittely 

 Työsuhdeasiat, vaitiolovelvollisuus 

 Työturvallisuus ja työhyvinvointi 

 Valitaan perehdytyskummi 
ENSIMMÄINEN PÄIVÄ: 

 Tutustuminen työyhteisöön ja yritysesittely 

 Henkilökohtaiset palvelusuhdeasiat 

 Henkilöstöedut 

 Tavoitteet 

 Tutustutaan perehdytyskorttiin ja 
aikataulutetaan perehdytys 

 

          

 


