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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia uuden työntekijän perehdyttämistä niin ky-

seisen työntekijän, kuin myös perehdyttäjän, sekä koko yrityksen näkökulmasta ja näin 

toimia tukena perehdytysoppaan tekemiselle Yritys X:lle. Suunnitelmallisen perehdytys-

prosessin voidaan nähdä tukevan yrityksen strategiaa ja sillä voidaan saavuttaa mo-

nenlaisia hyötyjä. 

Tueksi perehdytysoppaan rakentamiselle tavoitteenani on selvittää, kuinka suuri merki-

tys perehdyttämisen onnistumisella on erityisesti yrityksen näkökulmasta. Tämä opin-

näytetyö antaa vastaukset esimerkiksi siihen, miksi perehdyttämistä tulee suunnitella 

tarkkaan, ja millainen yrityksen perehdytysprosessin tulee olla. 

Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimii Yritys X, joka on pohjoismainen vähittäiskau-

pan alan osakeyhtiö. Yrityksellä ei ole ennestään ollut käytössä minkäänlaista perehdy-

tysopasta, joten tälle opinnäytetyölle oli suuri tarve. Yrityksen perehdyttäminen on kes-

kittynyt digitaalisesti tehtäviin koulutuksiin ja käytännön opastamiseen. Perehdytyspro-

sessilta on kuitenkin puuttunut selkeä runko.  

Yksi keino toteuttaa suunnitelmallista perehdyttämistä on käyttää apunaan jonkinlaista 

perehdytysopasta. Perehdytysoppaan tarkoitus yrityksessä on varmistaa onnistunut 

perehdytys uudelle työntekijälle, sekä toimia tukevana oppimisen ja muistamisen väli-

neenä muille. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on luoda perehdytysopas 

Yritys X:lle, joka varmistaa uuden työntekijän saavan kaiken tarvitsemansa tiedon en-

simmäisten työpäivien aikana. Perehdytysoppaan avulla tavoitellaan perehdyttämisen 

laadun parantamista, sekä prosessin selkeyttämistä. Tavoitteena on luoda yrityksen eri 

toimipisteiden välille yhtenevä linjaus uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, jolla var-

mistetaan jokaisen saavan tasavertaisen perehdytyksen. 

Opinnäytetyö keskittyy aluksi siihen, mitä perehdyttäminen konkreettisesti on ja miten 

uuden työntekijän perehdyttämisen laatu, sekä eri toimintatavat vaikuttavat yritykseen. 

Epäonnistuneen perehdyttämisen voidaan nähdä laskevan yrityksen toimintatapojen 

laatua ja kannattavuutta. Keskityn tutkimaan aihetta yrityksen strategisten näkökulmien 

kautta, ja tutkin perehdytysprosessin käsitettä, sekä huomion arvoisia asioita liittyen yri-

tyksen perehdyttämisen suunnitteluun. 
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Opinnäytetyön toiminnallinen osuus tulee käsittelemään perehdytysoppaan ja pereh-

dyttämisen tarkistuslistan luomista Yritys X:lle. Toimeksiantajan tarpeet huomioiden ja 

erilaisista lähteistä saadun tiedon avulla, tavoitteena on luoda toimiva perehdytysopas.  

Loppuluvussa arvioin perehdytysoppaan tekemisen haasteita ja onnistumista, sekä esi-

tän jatkokehittämisen ideoita Yritys X:lle. 
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2 HYVÄN PEREHDYTYKSEN MERKITYS 

Tässä luvussa käsitellään yleisesti hyvän perehdyttämisen merkitystä niin yrityksen, 

perehdyttäjän kuin myös uuden työntekijän näkökulmasta. Perehdyttämisen epäonnis-

tumisen voidaan nähdä vaikuttavan kohtalokkaasti yrityksen kannattavuuteen. 

2.1 Työhön perehdyttäminen 

Hyvä perehdyttäminen auttaa uuden työntekijän lisäksi koko yritystä onnistumaan. Pe-

rehdyttäminen parhaimmillaan kehittää perehdytettävän työntekijän lisäksi koko työyh-

teisöä ja yrityksen toimintatapoja (Kupias & Peltola 2009, 19, 86). Perehdyttämisen 

yleisenä pidetty tavoite on antaa uudelle työntekijälle kaikki tarvitsemansa valmiudet 

työhön ja päästä osaksi työyhteisöä mahdollisimman nopeasti. Hyvän perehdyttämisen 

myötä uuden työntekijän oppiminen, sekä sopeutuminen nopeutuvat ja viihtyvyys työ-

paikalla lisääntyy. (Kjelin & Kuusisto 2003, 46.) 

Perehdyttämisen tulee antaa uudelle työntekijälle hyvä näkemys koko yrityksestä ja 

taata monipuolisen yleiskuvan muodostuminen omasta yksiköstään, sekä työnkuvas-

taan. Sen lisäksi, että perehdyttämisessä itsessään yrityksen toimintatavat ja tuleva 

työnkuva tulevat tutuiksi, myös liiketoiminnan ymmärtäminen on erityisen tärkeää. Lii-

ketoiminta on asia, jonka pohjalta yrityksessä toimitaan ja jonka varaan tulevaisuus ra-

kentuu. (Pentikäinen 2009, 23-24.)  

Uuden työntekijän perehdyttämiseen liittyy lakisääteisiä asioita, joiden tiedottamisesta 

tai järjestämisestä uudelle työntekijälle on työnantaja vastuussa. Näitä asioita ovat esi-

merkiksi työturvallisuus, selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, työehtosopimuksen 

yleissitovuus, vähimmäispalkka ja palkanmaksuaika. (Työsopimuslaki 55/2001.)  

Mikäli perehdytys ei ole asianmukaista, eikä edesauta uuden työntekijän sopeutumista,  

voidaan tällä nähdä olevan suuri vaikutus yritykseen. Uuden työntekijän palkkaukseen 

ja perehdyttämiseen kuluu resursseja, minkä vuoksi yritys voi kärsiä hetkellisestä te-

hokkuuden laskusta. Mikäli yrityksen perehdytysprosessi on onnistunut, tehokkuus voi  

kasvaa entisestään, kuin taas pahimmassa tapauksessa laskea pysyvästi. Uusi työnte-

kijä ei epäonnistuneen perehdytysprosessin vuoksi pääse ehkä koskaan toimivaksi 

osaksi työyhteisöä. Virheet voivat lisääntyä ja toiminnan laatu kärsiä, jolloin uusi työnte-

kijä voidaan joutua irtisanomaan, tai hän voi itse esimerkiksi huonon työilmapiirin 
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vuoksi irtisanoutua. Kyseinen tilanne tulee yritykselle todella kalliiksi. (Eklund 2018, 

33.) Lyhyen katsauksen myötä aiheeseen voidaan todeta, että hyvän perehdytyksen 

merkitys on yritykselle suuri. 

2.2 Uuden työntekijän sopeuttaminen työhön 

Uuden työntekijän suunnitelmallisella perehdyttämisellä, sekä riittävällä tuen määrällä 

on tutkittu olevan suuri vaikutus työntekijän sitoutuvuuteen ja pitkään työssä viihtymi-

seen. Mitä tyytyväisempi ja sitoutuneempi työntekijä on, sitä tehokkaammin hän myös 

työskentelee. (Eklund 2018, 35.) Uuden työntekijän sitoutuvuus ja halu kehittyä lähte-

vät ensisijaisesti hänestä itsestään. Esimiehen tehtävä on edistää näiden tapahtumista 

riittävällä kuuntelun ja keskustelun määrällä, sekä varmistaen työyhteisön hyväksyvän 

uuden työntekijän. (Kupias & Peltola 2009, 59.) 

Analyysiyritys Aberdeen Group tutkii erilaisia myynnin ja markkinoinnin ratkaisuja yri-

tyksille tuoden erinäisistä tutkimuksista koottua dataa yhteen (Aberdeen 2020).  Aber-

deen Group julkaisi vuonna 2016 artikkelin, joka käsittelee perehdyttämisen tavoiteltua 

aikajanaa ja sisältöä yrityksille. Artikkelin mukaan uuden työntekijän perehdyttämisen 

tulee kestää yli kolme kuukautta, jotta perehdyttämisestä on yritykselle mahdollisimman 

paljon hyötyä. Ensimmäiset päivät eivät saa sisältää liikaa tietoa, vaan uuden työnteki-

jän tulee saada oppia tarvittavat asiat rauhassa, esimerkiksi ensimmäisen kuukauden 

aikana. Tämän jälkeen perehdyttämisen tulee keskittyä osaamisen syventämiseen ja 

kehittämiseen, sekä sitoutuvuuden parantamiseen osoittamalla tukea työntekijän hyvin-

voinnille. Perehdyttämisen tulee olla hyvin suunniteltu ja tarpeeksi pitkäkestoinen pro-

sessi. (Aberdeen 2016.)  

Suuren merkityksen uuden työntekijän sopeutumiseen saavat myös yleinen työilmapiiri, 

sekä työkaverit ympärillä. Työssään on tärkeää tuntea asioiden jakamisen olevan help-

poa ja turvallista. Olonsa turvalliseksi tuntien voi olla täysin oma itsensä ja jakaa muille 

niin hyvät, kuin huonotkin tunteet. Tämä mahdollistaa uskalluksen innovointiin ja erilai-

siin kokeiluihin ilman pelkoa epäonnistumisesta. Mikäli työpaikalla epäonnistuminen 

koetaan huonona asiana, ei uuden kokeilulle ole uskallusta, jolloin monet ideat jäävät 

syntymättä. Hyvä ja turvallinen työilmapiiri mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehitty-

misen jokaiselle. (Kupias & Peltola 2019, 140-141.)  
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Uuden työntekijän sopeutumista työtehtäviinsä ohjaavat myös työntekijän omat näke-

mykset, tavoitteet ja arvot. Näistä asioista keskustelu, sekä yrityksen arvomaailman yh-

distävien tekijöiden löytäminen heti työsuhteen alussa auttavat uutta työntekijää koke-

maan työnsä merkitykselliseksi, joka kasvattaa hänen henkistä hyvinvointia. (Kjelin & 

Kuusisto 2003, 101.) 

Työsuhteen alussa saavutettavat sosiaaliset suhteet ovat hyväksytyksi tulemisen kan-

nalta ja tulevaisuutta ajatellen erityisen tärkeitä. Hyväksytyksi tunteminen lisää myös 

turvallisuuden tunnetta ja vaikuttaa näin moneen asiaan. Perehdytyksessä tämän voi 

saavuttaa valmistamalla työporukan vastaanottamaan uuden työntekijän lämpimästi 

joukkoonsa ja esittelemällä uuden työntekijän jokaiselle heti alussa. Yhteiset tauot ja 

kutsut yhteisiin tilaisuuksiin lisäävät joukkoon kuulumisen tunnetta. Hyväksytyksi tunte-

akseen tulee perehdyttäjän osoittaa arvostusta uutta työntekijää kohtaan olemalla kiin-

nostunut hänen mielipiteistä ja kokemuksista. (Kjelin & Kuusisto 2003, 102-103.)  

Uuden työntekijän oppimista ja perehdytyksen myötä saavutettua osaamista tulee aktii-

visesti seurata ja kehittää. Perehdyttämisen ollessa vuorovaikuttamista, ei yksisuuntai-

nen kommunikointi riitä. Mikäli perehdytys halutaan järjestää ryhmälle yksilöperehdy-

tyksen sijaan, on perehdyttäjän suotavaa tiedustella etukäteen jokaisen taustoista, 

sekä osaamisesta ja muokata perehdytystä sen mukaan. (Mikkola 2018.) 

2.3 Perehdytyksen onnistumisen merkitys yritykselle 

Uuden työntekijän tulee saada hyvä perehdytys, jotta hän voi oppia kokemuksistaan ja 

kehittyä. Oppiessaan ja sisäistäessään asioita työstään, myös tietotaito ja käsitykset 

työtehtävistä laajenevat. Työntekijä on nopeammin valmis oppimaan uutta ja näin myös 

yhä suurempi etu yritykselle. Kun työntekijä saa vapaasti kehittää ja ilmaista itseään, 

yritys saa todella arvokasta tietoa työntekijältä hänen omien kokemusten myötä työn 

onnistumisista ja epäkohdista. Yrityksen menestymisen perusteena on jatkuva kehitty-

minen ja uusi työntekijä on palkattu auttamaan tässä asiassa. (Helsilä 2009, 49.)  

Perehdyttämisen ollessa laadultaan huonoa, saattaa yrityksen työntekijöiden vaihtu-

vuus olla vilkkaampaa ja toiminnan laatu kärsiä. Pahimmassa tapauksessa yrityksessä 

työskentelee monta huonosti perehdytettyä työntekijää, jotka eivät tunne tarpeeksi hy-

vin yrityksen toimintaperiaatteita ja näin heikentävät toimintatapojen laatua ja kannatta-

vuutta. Työprosessit voivat hidastua, asiakaspalvelun laatu kärsiä ja viivästymiset, sekä 

reklamaatiot aiheuttavat kustannuksia ja huonon maineen yritykselle. Ihminen jakaa 
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muille herkemmin kokemuksia epäonnistumisista hyvien kokemusten sijaan, joten yri-

tyksen tulevaisuus voi olla vaarassa todella nopeasti huonon perehdyttämisen myötä. 

(Kjelin & Kuusisto 2003, 20-21.)  

Epäonnistunut perehdytysprosessi voi nopeasti johtaa asiakkaan menetykseen epäsel-

keiden, tai muuten huonojen asiakaspalvelutilanteiden vuoksi, jolloin saatetaan kasvat-

taa kilpailijan asemaa ajamalla asiakkaat heille. Hyvä ja monipuolinen perehdyttäminen 

vaatii yritykseltä aikaa ja rahaa, mutta puutteellinen perehdytys tulee varmasti kalliim-

maksi. (Kjelin & Kuusisto 2003, 22.) 

2.4 Perehdytys strategisen johtamisen työkaluna 

Yrityksissä asiakkailta tulevat tavoitteet määrittävät pitkälti sen, kuinka hyvin yritys tulee 

onnistumaan. Yritys saa asiakkailta toiminnalleen laadulliset tavoitteet, jotka muodostu-

vat asiakkailta saatavin palauttein. Nämä palautteet voivat liittyä esimerkiksi reklamaa-

tioihin tai yrityksen toimitusvarmuuteen. Yrityksen pyrkiessä onnistumaan toimimaan 

laadullisesti, tulee näiden tavoitteiden olla kaikkien yrityksessä työskentelevien tie-

dossa. Yrityksen johtoportaan tehtävä on varmistaa jokaisella työntekijällään olevan sa-

manlaiset tavoitteet, jotta vältytään pahoilta ristiriidoilta. (Pentikäinen 2009, 95.) Tämä 

on suoraan rinnastettavissa perehdyttämisen suunnitelmallisuuteen.  

Yrityksessä tulee ottaa huomioon mahdolliset perehdyttämisen, tai oppimisen haasteet 

liittyen valitsemaansa toimintamalliin. Eri tilanteissa voi olla tarpeen käyttää erilaisia pe-

rehdyttämisen malleja. Esimerkiksi uuden työntekijän ollessa ensimmäistä kertaa esi-

miesroolissa, tulee hänen saada perehdytystä myös esimiestaitoihin liittyen. Erilaiset 

ihmiset tarvitsevat yksilöllistä, tarpeilleen kohdennettua perehdyttämistä. (Kupias & Pel-

tola 2009, 43.) 

Mikäli uusia työntekijöitä ei perehdytetä tasavertaisesti, ei voida varmistaa jokaisen 

omaavan samoja yrityksen strategiaa edesauttavia tavoitteita. Avoin viestintä yrityksen 

johtoportaalta koko työyhteisölle on avainasemassa onnistumiseen, jotta voidaan pitää 

kiinni johtamisen tärkeimmistä elementeistä, kuten selkeydestä ja johdonmukaisuu-

desta (Pentikäinen 2009, 100). 

Kupias ja Peltola (2009, 43-44) esittävät perehdyttämisen tukevan parhaiten yrityksen 

menestystä, kun perehdyttäminen nähdään suurempana ilmiönä, joka tukee yrityksen 
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strategiaa. Suurissa yrityksissä on erityisen tärkeää, että kaikilla uuden työntekijän pe-

rehdyttämiseen kytköksissä olevilla toimijoilla on yhteinen ymmärrys siitä, miten pereh-

dyttäminen tukee yrityksen toimintakonseptia (Kupias & Peltola 2009, 46).  

2.5 Perehdytys osana muutosta 

Työelämässä asiat saattavat muuttua nopeasti ja itse kullakin voi olla haasteensa py-

syä kaikesta tarvittavasta tietoisena. Viime vuosien aikana monet yritykset ovat vah-

vasti digitalisoituneet ja tämä on saattanut näkyä myös perehdyttämisen muutoksina. 

Etätyöt lisääntyvät jatkuvasti, ja rutiinityöt vähenevät. Nopeasti tapahtuvista muutok-

sista yrityksissä on tullut monille uusi arki, mutta pohdintaa herättää, miten tämä vaikut-

taa perehdyttämiseen etenkin tulevaisuudessa. Jatkuvien muutosten seurauksena työ-

ympäristö voi tuntua epävarmalta monin tavoin. Tällaisessa tilanteessa on vaikeampi 

oppia uusia asioita ja helpompi keskittyä vain nykyhetkeen. Perehdyttämiselle tämä ei 

ole ihanteellinen tilanne, sillä tarkoitus on ajatella asioita pidemmälle tulevaisuuteen, 

jotta työntekijästä saadaan arvokas osa työyhteisöä. (Eklund 2018, 41.) 

Muutoksiin yrityksessä voidaan varautua huolehtimalla siitä, että jokaisen osaaminen ja 

tietotaito pysyy ajankohtaisena. Työn pysyessä samanlaisena, voivat edellytykset sille 

muuttua, tai esimerkiksi työvälineet ja työntekijät vaihtua. Hyvällä oppimisympäristöllä 

varmistetaan tyytyväisen työntekijän lisäksi hyvät edellytykset perehdyttämiselle. (Ku-

pias & Peltola 2019, 210.) 

Yritysten tulee varmistaa hiljaisen tiedon säilyminen yrityksissä. Hiljaisella tiedolla tar-

koitetaan kokemuksen myötä opittua tietoa, jota ei välttämättä ole yrityksessä kellään 

muulla. Hiljaista tietoa on vaikea omaksua, sillä sitä on miltei mahdotonta kuvata sa-

noin. (Arbor Vitae 2013.) Hiljaisen tiedon omaavan työntekijän lähtiessä yrityksestä 

pois, tulee tieto saada siirrettyä muille hyvissä ajoin. Tämä voidaan varmistaa esimer-

kiksi niin, että työntekijät pääsevät aktiivisesti jakamaan tietoa, sekä opittuja asioita 

keskenään. Hiljaisen tiedon siirtyessä parhaiten ottamalla oppia toisesta, voi olla oleel-

lista ottaa tämä huomioon myös perehdytysprosessissa. (Kinnunen 2015.) 
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3 PEREHDYTYSPROSESSI 

Tässä luvussa käsitellään perehdytysprosessin sisältöä sen suunnittelun vaiheineen. 

Perehdytysprosessin voidaan nähdä tukevan yrityksen strategiaa, ja prosessin tavoit-

teet voidaan viedä käytäntöön perehdytysoppaan muodossa. 

3.1 Prosessin valinta  

Perehdytysprosesseja löytyy erilaisia yhtä paljon, kuin myös yrityksiä, eikä prosessia 

voikaan olla vain yhtä oikeanlaista. Kuitenkin jokaisen perehdytysprosessin tulee olla 

toimiva ja tarkkaan harkittu, mahdollistaen hyödyn saannin perehdytettävälle työnteki-

jälle, sekä yritykselle. Sopivan suunnitelman löytämiseksi tulee tunnistaa, mitä kaikkea 

kyseisellä prosessilla halutaan tavoittaa. Tarkkaan harkitulla suunnitelmalla voidaan 

myös vaikuttaa siihen, miten uusi työntekijä näkee yrityksen heti alusta alkaen. Suunni-

telmallinen perehdytysprosessi tukee yrityksen strategiaa ja sillä voidaan saavuttaa 

monenlaisia hyötyjä. (Eklund 2018, 29, 74-75.)  

Hyvä perehdytysprosessi kestää pidempään kuin muutaman päivän, sillä kukaan ei 

pysty niin lyhyessä ajassa oppimaan kaikkea tarvittavaa. Perehdyttämisen alkupäiviin 

tulee sisällyttää vain välttämättömät asiat ja ajan kuluessa lisätä tietoa, sekä tehostaa 

kokonaisuuden hahmottamista ja uuden oppimista. Perehdyttämistä helpottamaan voi-

daan käyttää perehdytysopasta, jolla varmistetaan perehdyttämisen olevan selkeää ja 

sisältävän kaiken tarvittavan. (Piili 2006, 125.)  

3.2 Perehdytysprosessin suunnittelu 

Onnistuneen perehdytysprosessin saavuttamiseksi tulee sitä suunnitella tarkkaan. Ei 

riitä, että asiaa pohditaan esimerkiksi kahden henkilön voimin muutaman päivän ajan 

antaen ohjat omiin käsiin jokaiselle perehdyttäjälle. Näin ei voida varmistua siitä, että 

jokainen työntekijä saa hyvän ja tasavertaisen perehdytyksen, päinvastoin. Mikäli yri-

tyksessä on monta perehdyttämisestä vastaavaa henkilöä, tulee myös perehdytyspro-

sessia suunnitella monen henkilön voimin. Huomioon ottaen monen mielipiteet, saa-

daan riittävästi näkökulmia aiheeseen ja tärkeimmät asiat nousevat yhtenevänä esille. 

Tämä auttaa saavuttamaan suunnitelmallisen perehdytysprosessin, jonka tavoitteista 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kaisa Saviste 

on moni samaa mieltä. Kun tavoitteet on selvitetty, ne voi viedä käytäntöön esimerkiksi 

perehdytysoppaan muodossa. Perehdytysopas auttaa vahvistamaan yhtenevää linjaa 

ja parantaa perehdyttämistä. (Eklund 2018, 74-75.) 

Yhtenäisten tavoitteiden selvittämisen jälkeen oleellista perehdytyksen suunnittelussa 

on pohtia seuraavia kysymyksiä: kuka, mitä, milloin, miten ja kenelle? 

 

Kuva 1. Perehdytyksen suunnittelun kysymykset (Eklund 2018, 76-80). 

Kuvassa 1 mainitut asiat selvittäessä voidaan välttyä turhilta epäselvyyksiltä, jolloin 

kaikki osapuolet hyötyvät perehdyttämisestä parhaiten.  Näin mahdollistetaan myös pe-

rehdytyksen joustavuus ja uudelle työntekijälle voidaan järjestää kokemus, josta hän 

oppii mahdollisimman paljon. Perehdytyksen tarkkaan suunnitellun sisällön lisäksi tulee 

miettiä myös sen luonnetta. Esimerkiksi yrityksen ollessa toimintatavoiltaan innovoiva 

ja moderni, tulee tämän heijastua uudelle työntekijälle tätä perehdyttäessä. Näin uusi 

työntekijä omaksuu nopeasti yrityksen kulttuurin. Perehdytysprosessia suunnitellessa 

tulee ottaa huomioon moni asia ja varmistaa perehdyttäjien olevan samalla linjalla. (Ek-

lund 2018, 80-81.) 

Perehdytysprosessi voi ajallisesti kestää esimerkiksi vain päivän, tai monta kuukautta, 

minkä vuoksi on oleellista tehdä päätös siitä, minkä pituisena perehdytysprosessia pi-

detään. Tätä voi suunnitella pohtimalla, miten mikäkin aika hyödyttää jokaista perehdyt-

tämiseen liittyvää osapuolta. Perehdytysprosessin voidaan katsoa alkavan jo rekrytoin-
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tivaiheessa, joten jo työhaastattelussa voidaan ottaa lyhyesti uuden työntekijän pereh-

dytys puheeksi. Työntekijä saa tässä tapauksessa katsauksen jo ennen työhön tuloa 

siihen, mitä häneltä odotetaan ja miten hänen tulisi valmistautua. Uuden työntekijän 

kanssa voi ennen työn alkua ottaa puheeksi, mitä hänen näkökulmasta perehdytyk-

sessä tulisi ottaa huomioon. Perehdytysprosessia ei kuitenkaan tule pitkälle tulevaisuu-

teen suunnitella liian tarkkaan, sillä ajan kanssa monet asiat voivat muuttua. Vain tär-

kein tieto on suotavaa sisällyttää uuden työntekijän alkupäiviin, ja esimerkiksi ensim-

mäiselle kolmelle kuukaudelle voi tehdä karkean suunnitelman. Avainasemaan pereh-

dyttämisen onnistuakseen nousee perehdytyssuunnitelman muuttaminen ajan kulu-

essa uuden työntekijän oppimisen mukaan. (Eklund 2018, 88-89.) Perehdytysprosessin 

tulee olla tarpeeksi joustava ja muuntautumiskykyinen, sillä jokainen meistä oppii eri ta-

valla, ja jokaisen uuden työntekijän taustat ovat erilaiset. 

3.3 Perehdytysprosessin sisältö 

Perehdytysprosessi on käsitteenä äärettömän laaja kokonaisuus, joten sen suunnitte-

lua ja toteutusta helpottamaan voidaan se jakaa pienempiin osa-alueisiin (Eklund 2018, 

91). Osa perehdytettävistä osa-alueista voi olla uudelle työntekijälle entuudestaan tut-

tuja, ja tiettyihin asioihin taas voidaan joutua paneutumaan tarkemmin, kuin mitä oli 

suunniteltu. Tämän vuoksi perehdytyksen sisältö kokonaisuudessaan on suotavaa 

käydä lyhyesti uuden työntekijän kanssa läpi heti työsuhteen alussa, ja muokata sitä 

hänen tarpeidensa mukaiseksi. Perehdytysprosessiin vaikuttavat uuden työntekijän 

tausta, sekä tulevat työtehtävät. (Kjelin & Kuusisto 2003, 198-199.) 

Perehdytysprosessin jakamiseksi pienempiin osa-alueisiin voidaan tutkia aiheeseen liit-

tyviä valmiita listoja. Yritys voi jalostaa hyväksi todetut ominaisuudet tarpeisiinsa sopi-

vaksi. Suoraan valmiita listoja ei tule kuitenkaan käyttää, sillä jokaisen yrityksen ollessa 

erilainen, eivät ne myöskään hyödy samoista asioista. (Eklund 2018, 91-92.)  
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Eklund (2018, 92) on jakanut esimerkin siitä, miten perehdytysprosessin voi jakaa pie-

nempiin osa-alueisiin. Esimerkin ollessa yleispätevä, toimii se työkaluna lähes jokaisen 

yrityksen käyttöön. Kuvassa 2 perehdytysprosessi on jaettu kuuteen pienempään osa-

alueeseen, jotka yritys voi kohdistaa omaan käyttöönsä sopivaksi. 

 

Kuva 2. Perehdytysprosessi jaettuna kuuteen osa-alueeseen (Eklund 2018, 92). 

Kuvassa 2 Eklundin (2018, 92) esimerkin mukaan, voidaan nähdä oleelliseksi jo rekry-

tointivaiheessa käydä läpi mahdollisen uuden työntekijän kanssa hänen työhönsä liitty-

vät vastuualueet ja tavoitteet. Työsuhteen alkaessa samat asiat kerraten pääsee uusi 

työntekijä perehdyttäjän kanssa nopeasti yhteisymmärrykseen odotuksista. Uusi työn-

tekijä ymmärtää heti oman roolinsa merkityksen työyhteisössä. Hän tiedostaa vastuu-

alueensa ja tietää mitä odotuksia häntä kohtaan on asetettu. Ennen kaikkea on tärkeää 

keskustella kyseisistä aiheista avoimesti, jotta voidaan varmistua, että odotukset koh-

taavat kumminkin puolin. (Eklund 2018, 93-95.) 

Työtehtävään opastamisella tarkoitetaan käytännön opastusta, jolloin uudelle työnte-

kijälle opetetaan tavat työn suorittamiseen onnistuneesti. Tärkeintä perehdyttävän ta-

hon näkökulmasta on suunnitella tarkkaan, miten erilaiset työtehtävät tullaan käymään 

perehdytettävän työntekijän kanssa läpi, millaisella aikataululla, ja kuinka tarkasti min-

käkin tehtävän opastus tulisi tehdä. (Eklund 2018, 96-97.) 
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Uuden työntekijän tulee myös saada perehdytyksen alkuvaiheessa selville laajemmin 

tietoa organisaatiosta, jolle on tullut töihin. Tämä antaa hänelle mahdollisuuden hah-

moittaa paremmin työnsä merkityksen, joka taas parantaa hänen motivaatiotaan. Näin 

myös varmistutaan yhtenevistä tavoitteista työntekijän ja yrityksen välillä. (Eklund 2018, 

99-101.) 

Prosessit ja käytänteet viittaavat erilaisiin tapoihin työskennellä. Ne voivat olla todella 

tarkkoja ennalta määrättyjä työtapoja, tai vapaasti toteutettavissa olevia käytänteitä. 

Perehdyttäjän tulee ottaa huomioon, mitä toimintatapoja halutaan korostaa ja mitkä 

asiat ovat oleellisia tietää. Perehdyttämisen alkuun sisältyy paljon tietoa, joten tietyt 

asiat voidaan kokea järkevänä jaksottaa myöhemmälle ajalle. Työntekijän kuitenkin tu-

lee heti alkuun saada tietää, mistä prosesseista hän on itse vastuussa, ja mihin asioihin 

hänellä on mahdollisuus itse vaikuttaa. (Eklund 2018, 102-104.) 

Jokaisella työntekijällä tulee olla ympärillään monipuolinen verkosto. Tämä mahdollis-

taa työntekijälle tarpeen tullen tarvitsemansa avun. Uuden työntekijän tulee saada heti 

työsuhteen alussa mahdollisuus alkaa rakentaa verkostoa ympärilleen, esimerkiksi pe-

rehdyttäjän aloittaen tutustuttamisen lähimpiin työkavereihin, sekä esimerkiksi muihin 

mahdollisiin osastoihin. Ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi uusi työntekijä oppii ver-

kostoa rakentaessaan, mihin olla yhteydessä avun tarpeessa. Verkostoituminen vah-

vistaa tunnetta joukkoon kuulumisesta. (Eklund 2018, 104-106.) 

Uuden työntekijän kehittymistä tulee seurata, jotta voidaan päästä toivottuihin tavoit-

teisiin, jolloin myös itse perehdytysprosessia voidaan kehittää (Eklund 2018, 109). 

3.4 Perehdyttämisen tarkistuslista 

Kirjallisen perehdytyssuunnitelman avulla varmistetaan perehdyttämisen tasalaatui-

suus, joka nousee erityisen tärkeäksi aiheeksi suuremmissa yrityksissä (Eklund 2018, 

173). 

Perehdyttämisen apuna voidaan käyttää kirjallista tarkistuslistaa, josta voidaan seurata 

perehdytyksen etenemistä. Tällaisesta listasta tulee käydä ilmi perehdytyksen seuran-

nan lisäksi myös arviointi, eli onko opetetut asiat todella opittu. Näin varmistetaan, että 

yhteisiin tavoitteisiin päästään perehdytyksen myötä. Jatkuvan perehdyttämisen seu-

rannan ja arvioinnin avulla voidaan mahdollistaa perehdytysprosessin kehittäminen. 

Tarkistuslistan tulee sisältää ajantasaiset tiedot, sillä muutoksia voi tapahtua usein. 
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Ajantasaisuuden varmistamiseksi tulee jonkun ylläpitää listaa ja sen tietoja. (Työturval-

lisuuskeskus 2013.) 

Perehdyttäminen tarkistuslistoineen opastavat uuden työntekijän lisäksi myös uusiin 

työtehtäviin siirtyviä, tai pitkään töistä pois olleita henkilöitä. Pitkät poissaolot voivat joh-

tua esimerkiksi sairaus- tai äityislomasta, joiden aikana työpaikalla on voinut tapahtua 

monia muutoksia. (Pro Pilvipalvelut 2020.) Muutosten tapahtuessa tiedon ollessa nope-

asti ja helposti saatavilla varmistetaan tasavertaisuus jokaiselle.  

Perehdyttämisen tarkistuslistoja löytyy valmiina malleina paljon. Niitä voidaan käyttää 

sellaisenaan, tai muokata tarpeen mukaan. Kuvassa 3 on esitetty Työturvallisuuskes-

kuksen tarkistuslistaa apuna käyttäen oma esimerkkimalli tarkistuslistan aihealueista. 

 

Kuva 3. Tarkistuslistan aihealueita (Työturvallisuuskeskus 2016). 

Työturvallisuuskeskuksen tarkistuslistassa pääotsikoiden alle on luettelomaisesti lis-

tattu aiheeseen liittyviä asioita, jotka perehdyttäessä tulisi käydä läpi. Näiden listausten 

viereen merkitään rasti ruutuun, kun tietty asia on opastettu ja myöhemmin uudestaan, 

kun asian osaaminen on tarkastettu. (Työturvallisuuskeskus 2016.)  

Valmiit listat toimivat apuna, mikäli kokee oman listan teon hankalaksi. Valmista listaa 

ei suoraan tule kopioida omaan käyttöön, vaan muokata se omiin tarpeisiin sopivaksi ja 

oman yrityksen strategiaa, sekä yrityskulttuuria vastaamaan. 
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Kuvassa 3 on esitetty tärkeitä tarkistuslistan aihealueita siinä järjestyksessä, jossa ne 

on määrä käydä läpi. Tarkistuslistan pääaiheina toimivat numeroidut otsikot, joiden alle 

voidaan luetella niihin liittyviä aiheita. Esimerkiksi ensimmäisen pääaiheen ollessa yri-

tys, voidaan sen alle luetella aiheiksi yrityksen toiminta, henkilöstö ja asiakkaat. Näiden 

lisäksi aiheeseen voi kokea tärkeäksi liittää monia muitakin asioita, jotka tulee miettiä 

yrityksen tarpeiden mukaan. 
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4 PEREHDYTYSOPPAAN TOTEUTUS 

Tämä luku käsittelee opinnäytetyön toiminnallista osuutta, eli perehdytysoppaan toteu-

tusta Yritys X:lle. Toteutuksen perustana toimivat perehdytysoppaaseen ja kokonais-

valtaiseen perehdyttämiseen liittyvät kirjalliset lähteet, sekä omat kokemukseni pereh-

dyttämisen nykytilasta työntekijän näkökulmasta Yritys X:llä. Perehdytysoppaan toteu-

tukseen kuultiin toimeksiantajan ja muiden työntekijöiden toiveita, sekä huomioitiin yri-

tyksen jo olemassa olevat perehdyttämisen materiaalit. 

4.1 Yritys X 

Yritys X on vähittäiskaupan alan osakeyhtiö, joka kuuluu yhteen markkinoidensa suu-

rimmista yrityksistä pohjoismaissa. Yritys X toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, sekä Nor-

jassa ja myymälöitä yrityksellä on yhteensä 330. Näistä myymälöistä Suomessa toimii 

yli 50, jotka työllistävät yhteensä lähes 200 työntekijää. Myymälöissä jokaisen työnku-

vaan kuuluu asiakaspalvelu ja myyntityö. Yritys on toiminut Suomessa vuodesta 2011. 

(Yritys X 2020.) 

Yritys X myy asiakkailleen tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja. 

Vastuullisuus on yksi yrityksen keskeisimmistä arvoista, joihin kuuluvat myös esimer-

kiksi ystävyys, onnellisuus ja intohimo. Näitä arvoja vahistamalla halutaan varmistaa 

jokaisen viihtyvyys työssään, joka näin heijastuu sitoutuvuuteen ja työpanokseen. Yri-

tyskulttuuriin kuuluu myös avoimuus, tiimityö sekä erilaisuuden rohkaisu. Näiden arvo-

jen halutaan myös näkyvän vahvasti asiakkaille. 

4.2 Yrityksen perehdyttämisen nykytila 

Yritys X kehittää toimintatapojaan jatkuvasti ja pyrkii toimimaan innovatiivisesti, kuiten-

kin pitämällä asiat yksinkertaisena ja selkeänä. Yksi tämän hetken keskeisimmistä työ-

välineistä yrityksessä on sovellus, jossa jaetaan yrityksen sisäistä tietoa koko Suomen 

henkilöstön välillä. Sovelluksesta saadaan tietoa ajankohtaisista asioista, kuten yrityk-

sen taloudellisesta tilanteesta ja muutoksista toimintatavoissa. Sovelluksessa myös 

jaetaan avoimesti tietoa yksittäisten henkilöiden tai esimerkiksi työtiimien päivittäisistä 



21 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kaisa Saviste 

onnistumisista ja tavallisesta arjesta. Sovellus luo vahvaa yhteisöllisyyttä ja helpottaa 

jokaisen työntekijän arkea monin tavoin. 

Sovellus on yksi keskeisimmistä yrityksen perehdyttämisen keinoista, sen sisältäessä 

koulutuksia, jotka tulee tehdä työsuhteen alkaessa. Koulutukset sisältävät tärkeää tie-

toa tekstin, kuvien ja videoiden muodossa. Tietoa löytyy esimerkiksi yrityksen toiminta-

tavoista, työturvallisuudesta, erilaisista järjestelmistä ja kaikenlaisista monipuoliseen 

perehdyttämiseen liittyvistä asioista. Näiden koulutusten ollessa uudelle työntekijälle 

tärkeitä, auttavat ne myös muita työntekijöitä kehittämään itseään. Koulutuksia pääsee 

halutessaan tarkastelemaan uudestaan milloin tahansa. Sovellukseen tulee uusia kou-

lutuksia erilaisten muutosten myötä, mikäli koetaan tiedon jakaminen koulutusten muo-

dossa tapreelliseksi. 

Sovelluksen lisäksi yrityksessä perehdyttämisen suurimmassa roolissa ovat esimies ja 

muut myymälän työntekijät. Esimies on vastuussa perehdyttämisestä ja voi halutes-

saan delegoida tiettyjä asioita muille perehdytettäväksi. Esimiehen lisäksi muut työnte-

kijät myymälässä voivat perehdyttää uuden työntekijän mukaan päivittäisiin rutiineihin 

käytännön opastamisen avulla. 

Uuden työntekijän aloittaessa työnsä yrityksessä, keskittyy ensimmäinen työpäivä pe-

rehdyttämiseen. Uusi työntekijä pääsee ensimmäisenä työpäivänään olemaan koko 

työvuoron toisen työntekijän kanssa. Myymälässä vietetään tavallisesti myös paljon ai-

kaa yksin. Työsuhteen alussa uusi työntekijä saa esimieheltä tietoonsa kirjallisten do-

kumenttien muodossa lakisääteiset työsuhteeseen, palkkaukseen ja taukoihin liittyvät 

tiedot (Työsopimuslaki 55/2001). Nämä asiat käydään aina uuden työsuhteen alkaessa 

läpi, vaikka kyseinen työntekijä olisi ennenkin työskennellyt yrityksessä. Näiden asioi-

den läpi käymiseksi on varattu aikaa, jolloin esimies ja uusi työntekijä saavat rauhassa 

ilman häiriötekijöitä keskustella asioista, sekä käydä läpi työsopimuksen.  

Tämän jälkeen esimies saa parhaaksi katsomallaan tavalla perehdyttää uuden työnte-

kijän toimivaksi osaksi työyhteisöä. Oleellista ensimmäisinä työpäivinä on käydä läpi 

ainakin työympäristö, työturvallisuusasiat, erilaisten järjestelmien käyttö ja yrityksen 

palvelukonsepti. Uuden työntekijän perehdytykseen käytetyt päivät työsuhteen alussa 

järjestetään tarpeen mukaan. Tarpeeseen vaikuttaa työntekijän aiempi osaaminen ja 

esimerkiksi se, jos työntekijä on aikaisemmin työskennellyt yrityksessä. Usein perehdy-

tykselle on varattu 1-3 työvuoroa. Perehdyttäminen jatkuu vapaamuotoisin keinoin al-

kupäivien jälkeen muiden työvuorojen ohella niin kauan kuin nähdään tarpeelliseksi. 
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Yritys X:ssä uuden työntekijän perehdyttämiseen liittyy myös vahvasti koeajan seu-

ranta. Lain mukaan koeaika saa korkeintaan kestää 6 kuukautta työsuhteen alkami-

sesta (Työsopimuslaki 55/2001 § 4). Yritys X järjestää uudelle työntekijälle koeaikana 

kaksi koeajan seurantakeskustelua, joiden tarkoituksena on auttaa työnantajaa, sekä 

työntekijää arvioimaan, miten työntekijä suoriutuu työstään ja tarvitseeko hän vielä pe-

rehdytystä joihinkin aiheisiin liittyen.  

Suurena osana Yritys X:n pidempikestoista perehdyttämistä toimivat yrityksen sovelluk-

sessa olevat koulutukset, joita uusi työntekijä saa työvuorojen aikana tehdä. Koulutuk-

set on jaettu aihealueittain, jotta ne on helppo käydä tietyssä järjestyksessä läpi ja tar-

vittaessa palata niihin myöhemmin. 

Sovelluksen koulutusten lisäksi yrityksessä on valtavasti uudelle työntekijälle tarpeel-

lista tietoa erilaisten tiedostojen muodossa yrityksen sisäisissä eri kanavissa, kuten so-

velluksessa ja intranetissä. Uudelle työntekijälle tuodaan tutuksi nämä eri kanavat, 

mutta koska tietoa on todella paljon, voi näistä tarvittavan tiedon löytäminen olla toisi-

naan haasteellista. Etenkin asiakkaita palvellessa saattaa olla oleellista omata jokin 

tieto todella nopeasti. Juuri työnsä aloittaneella tai vain harvoin myymälässä työskente-

levällä työntekijällä ei välttämättä kaikki tarvittava tieto ole muistissa, joten tästä voi hel-

posti seurata viivästyksiä asiakkaiden kanssa, tai jopa vääränlaisen tiedon jakoa. 

Oikean tiedon löytämistä nopeuttamaan ja helpottamaan, sekä perehdyttämistä sel-

keyttämään on tavoitteeksi asettunut luoda yritykselle toimiva perehdytysopas. Tälle on 

todettu olevan suuri tarve, sillä yrityksessä ei sellaista ennestään ole ollut käytössä. 

Yritys X:llä ei ole selkeää perehdytysprosessia, mutta koeaikana suoritettavat esimie-

hen ja uuden työntekijän väliset koeaikakeskustelut voidaan nähdä olevan osa sel-

laista. 

Eri myymälöiden esimiehet ovat saaneet vapaasti toteuttaa uusien työntekijöiden pe-

rehdyttämisen parhaaksi katsomallaan tavalla. Apunaan perehdyttämiseen esimiehet 

ovat voineet käyttää yrityksestä löytyviä perehdyttämisen materiaaleja, kuten sovelluk-

sen koulutuksia tai koeajan keskusteluihin liittyviä dokumentteja. Perehdyttämiselle ei 

kuitenkaan ole luotu selkeää prosessia, josta ilmenisi miten perehdyttäminen tulisi to-

teuttaa ja mitkä kaikki asiat tulisi käydä uuden työntekijän kanssa läpi. Perehdytysop-

paan tavoite Yritys X:ssä on siis selkeyttää perehdyttäjien työtä ja varmistaa tasavertai-

nen perehdyttäminen uusille työntekijöille. 
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4.3 Perehdytysoppaan suunnittelu 

Perehdytysoppaan suunnittelu sisältää tutkimustyön kirjallisista lähteistä, sekä Yritys 

X:n sisäisistä materiaaleista. Suunnitteluprosessiin kuuluu suullinen ideointi omassa 

työyksikössäni esimieheni kanssa, joka on työskennellyt yrityksessä nykyisessä viras-

saan viimeiset 7 vuotta. Esimiehenä hän on vastuussa uusien työntekijöiden perehdyt-

tämisestä omassa myymälässään ja vuosien kokemus Yritys X:ssä on antanut hänelle 

selkeän näkemyksen siitä, mitkä asiat on oleellista ottaa huomioon luodessa perehdy-

tysopasta Yritys X:lle. Yrityksellä ei ole käytössään vastaavaa perehdytysopasta, tai 

perehdyttämisen tarkistuslistaa, joten jo näillä perustein voidaan nähdä tarve perehdy-

tysoppaalle. 

Tutkin toimivan perehdyttämisen käsitteitä muissa yrityksissä ja pyrin peilaamaan tätä 

Yritys X:n nykytilaan ja toimintatapojen kehittämiseen. Perehdytysoppaan toteutuksen 

suunnittelun rinnalle herää kysymys, miten koko perehdyttämisen prosessia voidaan 

kehittää Yritys X:ssä. Perehdytysoppaan toimivuuden voidaan nähdä edellyttävän 

suunnitelmallista perehdyttämisen prosessia. 

Yritys X:n ollessa suuri ketjuyritys on sen palvelukonsepti erilaisine toimintatapoineen 

standardisoitu. Palvelun standardisoinnilla Yritys X:n tapauksessa tarkoitetaan yhteis-

ten käytänteiden ja ratkaisujen laatimista kaikkien myymälöiden välille. Perehdyttämi-

sen voidaan nähdä olevan suoraan yhteydessä palvelun standardisointiin. Standardina 

voidaan pitää digitaalista tai kirjallista asiakirjaa, joka sisältää esimerkiksi ohjeita tie-

tystä aiheesta luoden siitä oikean tavan toimia. (SFS 2020 a.) Erilaiset standardit tutki-

tusti edistävät liiketoimintaa ja asiakkaiden luottamusta yritykseen (SFS 2020 b). Yritys 

X:n strategiaan ja vahvuuksiin kuuluu yhtenäinen tarkkaan suunniteltu palvelukonsepti. 

Perehdyttämisen laadun voidaan nähdä olevan suoraan yhteydessä palvelun laatuun. 

Tästä voidaan päätellä, että yhtenevä linjaus perehdyttämisessä kaikkien myymälöiden 

välillä on erityisen tärkeää.  

Yhtenevän linjauksen varmistamiseksi myymälöiden välille pyrin selvittämään, millai-

nen perehdytysopas on toimiva juuri Yritys X:lle. Yhtenä tärkeimmistä asioista perehdy-

tysoppaan toimivuudelle Yritys X:n myymälässä voidaan pitää sen helposti saatavuutta 

missä tahansa tilanteessa. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun halutaan löytää nope-

asti tarvittava tieto asiakkaan läsnä ollessa. Uutta työntekijää perehdyttäessä myymä-
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lässä perehdytysoppaan on tärkeää olla jonkinlainen mukana kulkeva lista, jota voi-

daan tutkia myös asiakkaiden läsnä ollessa. Näistä syistä tarpeelliseksi koetaan toteut-

taa perehdytysopas, joka toimii kirjallisena versiona. 

Yritys X keskittää jatkuvasti tietoa sovellukseensa, joten myös perehdytysopas voisi 

olla toimiva osa tätä sovellusta. Tähän ei kuitenkaan ole tällä hetkellä resursseja ja 

akuutisti tarpeellisena koetaan kirjallisen perehdytysoppaan, sekä perehdyttämisen tar-

kistuslistan saatavuus. 

Yritys X:n aktiivisesti toimintaansa kehittäen, erilaisia muutoksia toimintatavoissa voi 

tapahtua usein. Tästä nousee haaste perehdytysoppaan toimivuuden ylläpidolle. Pe-

rehdytysoppaan toimivuus perustuu siihen sisältyvään tietoon ja oikean tiedon nopeasti 

löytämiseen, joten yrityksessä muutosten tapahtuessa tulee perehdytysopas myös heti 

päivittää. Tämä ongelma ratkaistaan sillä, että opasta tulee ylläpitämään yrityksen 

markkinointikoordinaattori, jonka työtehtäviin kuuluu mm. yrityksen sisäinen viestintä 

erilaisten muutosten tapahtuessa. Samalla hänen viestiessään muutoksista voidaan ne 

muuttaa perehdytysoppaaseen. Perehdytysopas tulee olemaan saatavilla yrityksen si-

säisissä kanavissa tiedostona, jota voi jokainen itse myymälässään tutkia ja tulostaa. 

Yrityksen tulostettavista tiedostoista ilmenee, milloin niitä on päivitetty, jolloin jokainen 

pystyy helposti pitämään halussaan myös perehdytysoppaasta ajankohtaista versiota. 

4.4 Perehdytysoppaan sisältö 

Perehdytysoppaan sisällössä ja rakenteessa on huomioitu Yritys X:n tarpeet ja jo ole-

massa olevat perehdyttämisen materiaalit, sekä otettu huomioon eri lähteistä ilmennyt 

tieto liittyen toimivaan perehdytysoppaaseen. Perehdytysoppaan tavoite on palvella 

Yritys X:n tarpeita nyt ja tulevaisuudessa luoden samalla yrityksen perehdytysproses-

sille selkeän rungon. Perehdytysopas tullaan viimeistelemään opinnäytetyön julkaisun 

jälkeen seuraavien kahden kuukauden aikana. Tämä osio käsittelee sitä, millainen pe-

rehdytysoppaasta tulee ja mitä kaikkea sen sisällössä ja rakenteessa on huomioitu. 

Perehdytysopas tulee rakenteellisesti koostumaan sisällysluettelosta ja kahdesta 

muusta osiosta. Perehdytysoppaan sisällysluettelo löytyy liitteenä opinnäytetyöstä. 

Kaikki perehdytettävät asiat on kirjattu oppaaseen aihealueittain siinä järjestyksessä, 

jossa ne olisi uutta työntekijää perehdyttäessä suotavaa käydä läpi. Tällä tietyllä järjes-

tyksellä ja tarkemmalla rakenteella pyritään yhtenevään linjaan eri myymälöiden välillä 

uusia työntekijöitä perehdyttäessä.  
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Perehdytysoppaan ensimmäinen osa tulee sisältämään yksityiskohtaisempaa tietoa 

perehdytettävistä aiheista ja toinen osa tulee olemaan tähän sidoksissa oleva pereh-

dyttämisen tarkistuslista. Perehdytysoppaasta ei kuitenkaan haluta tehdä liian yksityis-

kohtaista suurta opasta, jotta oleellisimman tiedon nopeasti löytäminen on mahdollista. 

Perehdyttämisen tarkistuslistaan on lueteltu vain aiheiden otsikot, jolloin perehdytettä-

vän työntekijän kanssa voidaan nopeasti tarkistaa, että kaikki tarvittava tieto jaettu. Tar-

kistuslista tulee olemaan yksinkertainen luettelo, johon jätetään myös varaa lisätä lis-

taan asioita ja kirjata muistiinpanoja eri tarpeiden mukaan. Näihin erilaisiin tarpeisiin 

voivat vaikuttaa esimerkiksi perehdytettävän henkilön aiempi osaaminen ja erilaiset toi-

mintatavat eri myymälöissä. Liitteenä olevasta sisällysluettelosta ilmenevät samat 

asiat, jotka on lueteltu perehdytysoppaassa ja sen tarkistuslistassa. 

4.5 Perehdytysoppaan toimivuus tulevaisuudessa 

Perehdytysoppaan toimivuus tulevaisuudessa Yritys X:ssä riippuu monista eri teki-

jöistä. Muutokset yrityksen toimintatavoissa tai perehdytysoppaasta vastaavan henkilön 

vaihtuminen voivat vaikuttaa oppaan toimivuuteen monin tavoin. Perehdytysoppaan toi-

mivuuden säilyttämiseksi voisi olla suotavaa jo nyt päättää oppaan päivittämisestä vas-

taavan henkilön lisäksi mahdollisista varavastuuhenkilöistä. Varavastuuhenkilöiksi sopi-

vat henkilöt, jotka ovat ensimmäisten joukossa saamassa tiedon yrityksessä tapahtu-

vista muutoksista. Tällaisilla henkilöillä tulee lisäksi olla valmiudet muokata perehdy-

tysopasta yhtenäisten linjausten mukaan ja tiedottaa muutoksista yrityksen sisäisissä 

kanavissa. 

Yritys X:n vahvasti keskittäen asioista viestimisen sovellukseensa, myös perehdytysop-

paasta voisi tulevaisuudessa tehdä toimivan sovellusversion. Perehdytysoppaan sisäl-

täessä paljon tietoa, voitaisiin siitä saada digitaalisena parhaiten yrityksen tarpeisiin so-

piva versio. Toimivassa sovelluksessa on tiedon löytäminen helppoa ja nopeaa, joten 

tämä sopisi yrityksen toimintatapoihin ja tukisi yrityskulttuuria. Kirjallisesta perehdy-

tysoppaasta ja perehdyttämisen tarkistuslistasta ei kuitenkaan tästä huolimatta tarvitsisi 

luopua, sillä niille on myös oma tarpeensa. Myymälässä yksin ollessa tai kiireen ja asi-

akkaiden läsnä ollessa voidaan kirjallisen oppaan kokea toimivan paremmin. 

Uuden työntekijän perehdyttämisen onnistuminen on tällä hetkellä Yritys X:ssä myös 

pitkälti riippuvaista esimiehen työstä kertyneestä tietotaidosta, eli hiljaisesta tiedosta. 

Voidaanko siis varmistaa perehdyttämisen onnistuminen, vaikka kokeneen esimiehen 
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tilalle tulisi yrityksessä täysin uusi henkilö. Aiheeseen perehtyneen Sanna Virtainlahden 

mukaan hiljaista tietoa omaavan työntekijän yrityksestä lähtiessä tulee tieto saada val-

jastettua muiden käyttöön hyvissä ajoin. Esimiehellä on päävastuu hiljaisen tiedon siir-

tymisessä ja hänen tulee tukea niitä, jotka välillään vaihtavat hiljaista tietoa. Hiljainen 

tieto siirtyy henkilöltä toiselle parhaiten tiiviissä työyhteisössä toisesta henkilöstä mallia 

ottamalla. (Kinnunen 2015.) Yritys X:n tapauksessa hiljaisen tiedon säilyttäminen tulisi 

ottaa huomioon myös perehdytyssuunnitelmassa. Esimiesten olisi hyvä olla tietoisia 

siitä, mitä hiljaisella tiedolla tarkoitetaan ja miten he pystyvät edesauttamaan hiljaisen 

tiedon siirtymistä työntekijöiden välillä. Tämän asian tärkeys korostuu erityisesti koke-

neen työntekijän lähtiessä yrityksestä. 

4.6 Jatkokehittämisehdotukset toimeksiantajalle 

Perehdytysopas ja perehdyttämisen tarkistuslista ovat tulossa yritykseen jokaisen ar-

kea helpottamaan niiden ollessa jokaisen vapaasti käytettävissä. Yritys voisi strategi-

sesti hyötyä tuotoksesta parhaiten ottamalla perehdytysoppaan osaksi perehdyttämistä 

samalla luoden perehdytysprosessin. Yrityksessä toimivia perehdyttäjiä, eli myymälöi-

den esimiehiä tulee tiedottaa yhtenevästä perehdyttämisen linjasta. Esimiesten ollessa 

vastuussa perehdyttämisestä, tulee heidän saada tarpeeksi tukea ja koulutusta uusien 

työntekijöiden perehdyttämiseen. Näin voidaan varmistaa tasavertaisempi perehdytys 

uusille työntekijöille samalla tukien koko yrityksen kannattavuutta. 

Perehdytysoppaan on tarkoitus luoda myymälöiden välille yhtenevää linjaa, mutta tois-

taiseksi tietynlaista perehdyttämisen suunnitelmaa ei ole määritelty. Yritys X voisi 

saada perehdytysoppaasta suurimman hyödyn tehden perehdytysprosessista suunni-

telmallisemman, esimerkiksi luomalla koeaikaan liittyvien prosessien ympärille yksityis-

kohtaisemman perehdyttämisen rungon. Tähän tarkempaan suunnitteluun olisi suota-

vaa kuulla jokaisen yrityksessä työskentelevän mielipide perehdyttämisen nykytilasta 

kehitysehdotuksineen. Jokaisen mielipiteet huomioon ottaen voisi olla helpompaa ra-

kentaa yhtenevä yrityksen strategiaa tukeva linjaus. 

Yritys X:ssä uusien työntekijöiden perehdyttämisestä vastaavat täysin eri myymälöiden 

esimiehet. Kupias & Peltolan (2009, 47) mukaan vastaavissa tapauksissa perehdyttä-

mistyön tuki esimiehille voi olla todella vähäistä ja pahimmillaan esimies jättää uuden 

työntekijän huomiotta nähdessään muut työt tärkeämpänä. Perehdyttämisen päävas-

tuun ollessa esimiehillä, voidaan parhaisiin tuloksiin päästä, kun perehdyttämiseen ja 
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perehdytysprosessin kehittämiseen osallistuvat kaikki yrityksessä toimivat henkilöt. 

(Kupias & Peltola 2009, 47.) Riskiä perehdyttämisen epäonnistumisesta voidaan pie-

nentää esimerkiksi perehdytyssuunnitelmalla, johon ovat päässeet vaikuttamaan yrityk-

sen johdon lisäksi erityisesti itse perehdyttäjät ja myös koko muu hekilöstö.  

Kupias & Peltola (2009, 52) jakoivat Perehdyttämisen pelikentällä-kirjassaan hyvän esi-

merkin erään yrityksen perehdyttämisen kehittämisestä. Esimerkkiyrityksen alkutilanne 

oli hyvin saman kaltainen Yritys X:n nykytilanteen kanssa. Esimerkkiyrityksessä, sekä 

myös Yritys X:ssä perehdyttämisestä vastaa yksittäinen henkilö. Perehdyttäjä ei välttä-

mättä ole saanut tarpeeksi aikaa tai tukea perehdyttämiseen. Tällaisessa tilanteessa 

perehdyttäjän jo olemassa olevat ohjaustaidot ja jaksaminen ovat siis avainasemassa 

onnistumiseen. Uuden työntekijän perehdyttäminen saattaa onnistua todella hyvin, tai 

sitten todella huonosti. Tästä ei voida millään varmistua ilman riittävää perehdyttämisen 

suunnitelmallisuutta ja ohjausta. Esimerkkiyrityksessä perehdyttämistä kehitettiin mm. 

henkilöstötoimen laatimilla yksityiskohtaisilla perehdytyssuunnitelmilla ja riittävällä tu-

ella, sekä koulutuksella itse perehdyttämisestä vastuussa oleville henkilöille. Perehdyt-

täjille nimettiin ikään kuin apuhenkilöt, jotka saivat koulutuksen uusien työntekijöiden 

perehdyttämiseen. (Kupias & Peltola 2009, 52.) Yritys X:ssä esimiehet vastaavat pe-

rehdyttämisestä ja voivat halutessaan jakaa vastuuta muille, kuten heidän varavastuu-

henkilölleen. Varavastuuhenkilöt voisivat toimia esimiehille entistä paremmin perehdyt-

tämisen tukena saadessaan koulutusta aiheeseen.  

Kupias ja Peltola (2009, 45) esittävät toimivan perehdyttämisen saavuttamisesta vas-

tuussa olevan yrityksen konseptia toteuttavat ja kehittävät henkilöt. Yritys X:n tapauk-

sessa tämä tarkoittaa sitä, että johtoportaan tulee varmistaa perehdyttämisen onnistu-

minen, vaikka uusia työntekijöitä eivät suoraan perehdytäkään. Perehdytysopas tulee 

palvelemaan yrityksessä toimivia työntekijöitä parhaiten, jos johtoportaasta tuodaan yh-

teys perehdytysoppaan, koeajan ja mahdollisen tulevan perehdytysprosessin välille, 

sekä otetaan suunnitelmallinen perehdyttäminen suuremmaksi osaksi yrityksen strate-

gista johtamista. 
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5 LOPUKSI 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa toimiva perehdytysopas 

Yritys X:lle. Valmisteilla olevan perehdytysoppaan tarkoitus on toimia monipuolisena 

työvälineenä uusia työntekijöitä perehdyttäessä ja ratkaista perehdyttämisen epäsel-

keyteen liittyviä haasteita. Lisäksi sen tavoite on luoda yhtenevä linjaus eri toimipistei-

den välille luoden yrityksen perehdytysprosessille selkeämmän rungon ja mahdollis-

taen uusille työntekijöille tasavertaisen perehdytyksen. 

Ennen konkreettisen työn aloittamista halusin selvittää, millainen opas vastaisi parhai-

ten Yritys X:n tarpeisiin. Rajasin opinnäytetyölle teorettiisen viitekehyksen, jonka määrä 

oli tukea opinnäytetyön toiminnallista osuutta tutustuen perehdytysprosessiin ja yrityk-

sen näkökulmasta saavutettuihin hyötyihin. Keräsin aineistoa Yritys X:n omista pereh-

dyttämisen materiaaleista toiminnallisen osuuden tueksi ja lähdin kokoamaan toteutet-

tavan perehdytysoppaan runkoa. Erinäisten kirjallisten lähteiden lisäksi perehdytysop-

paan luomista auttoivat keskustelut toimeksiantajan yhteyshenkilön ja esimieheni 

kanssa, sekä oma työhistoriani Yritys X:ssä.  

Perehdytysoppaan ensisijainen tarkoitus oli toimia perehdyttämisen tukevana työväli-

neenä perehdyttäjille ja uusille työntekijöille. Tutkimuksen edetessä kuitenkin kävi ilmi, 

että perehdytysoppaan avulla voitaisiin luoda Yritys X:lle myös selkeämpi perehdytys-

prosessi. Perehdytysoppaan toimivuuden varmistamiseksi tulisi sen käytön olla osa yri-

tyksen perehdytysprosessia ja näin ollen toimintatapoja, sekä strategiaa. 

Perehdytysoppaan toimivuutta ei käytännössä voitu kokeilla sen valmistuessa vasta 

opinnäytetyön julkistamisen jälkeen. Perehdytysoppaan testaaminen olisi ollut oleellista 

sen kehittämisen kannalta. Perehdytysoppaan testaaminen ja kehittäminen jäävät toi-

meksiantajan toteutettavaksi. Valmisteilla olevan perehdytysoppaan materiaalit kävin 

kehitysehdotuksineen läpi toimeksiantajan yhteyshenkilön, sekä esimieheni kanssa. 

Sain tähän mennessä valmistuneista materiaaleista todella hyvää palautetta ja muuta-

mia ehdotuksia oppaan muokkaamiseen.  

Perehdytysoppaasta voitaisiin luoda entistä parempi huomioimalla koko työyhteisön 

mielipiteet. Ennen perehdytysoppaan julkaisua voisi olla kannattavaa toteuttaa jonkin-

lainen tutkimus Yritys X:n perehdyttämisen nykytilasta ja tarpeista. Tutkimuksen myötä 

voitaisiin tarvittaessa perehdytysopasta vielä muuttaa ja samalla luoda yritykselle sel-
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keämpi perehdytysprosessi, joka tukee yrityksen strategiaa. Yritys X:n suosiessa tie-

don jakamista sovelluksessaan, voisi myös perehdytysoppaan tulevaisuudessa toteut-

taa digitaalisena versiona. 
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