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 Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikköön 

Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli laatia kompakti perehdytysopas Turun 
kaupungin aikuissosiaalityön yksikköön. Toimeksiantajallamme Turun kaupungilla oli tarve 
perehdytysmateriaalille, jota uusi työntekijä voi käyttää aloittaessaan työn aikuissosiaalityön 
yksikössä. Perehdytysmateriaali toimii uusien työntekijöiden perehdyttämisen tukena sekä 
mahdollistaa uusien työntekijöiden kiinnittymisen työyhteisöön ja sen toimintaan tehokkaammin. 
Perehdytyksen avulla työntekijä omaksuu työnsä tehokkaammin ja turvallisemmin. Laadukas 
perehdytys on tärkeää myös työnantajan näkökulmasta ja vaikuttaa työhyvinvointiin. Riittävä 
perehdyttäminen on myös lakisääteistä ja jokaisen työntekijän oikeus. 

Kehittämistyön vahvimpana menetelmänä käytimme dialogista keskustelua toimeksiantajan 
kanssa. Toimeksiantajan toiveet perehdytysoppaan sisällöstä ja työelämälähtöisyys ohjasivat 
työskentelyämme. Tukevina kehittämistyön menetelminä olivat teemahaastattelu ja havainnointi 
toimeksiantajan yksikössä. Nämä menetelmät antoivat arvokasta tietoa yksikön toiminnasta ja 
perehdytyskäytännöistä, mikä mahdollisti toimivan perehdytyskansion luomisen. Olemme 
keränneet perehdytysoppaaseen aikuissosiaalityön yksikön työn ja käytänteiden lisäksi tietoa 
perehdyttämisestä sekä siihen oleellisesti liittyvästä työhyvinvoinnista muodostaen tietoperustan. 
Näitä tietoja hyödyntäen laadimme perehdytysoppaan yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. 

Kehittämistyömme tuloksena syntyi perehdytysopas Turun kaupungin aikuissosiaalityön 
yksikköön. Uusi työntekijä saa perehdytysoppaasta tarpeellista tietoa työpaikkansa toiminnasta 
ja käytännöistä. Perehdytysopas auttaa pääsemään työssä alkuun ja oppaaseen voi myös aina 
tarpeen mukaan palata ja hyödyntää sitä tarkistuslistana. Perehdytysopas toimii osana 
perehdytysprosessia ja sen on tarkoitus olla avuksi myös perehdyttäjälle. 
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AN ORIENTATION GUIDE 

 for the unit of the Social Work for Adults 

The aim of our functional thesis was to create a compact orientation guide for the unit of the Social 
Work for Adults. The City of Turku’s unit of the Social Work for Adults had a need for material 
which a new employee can use when they start working within the unit. The purpose of the 
orientation material is to support the orientation of new employees and enable them to integrate 
and participate within the work community more efficiently. Through orientation the employee will 
be able to work more efficiently and securely. High-quality training is also important for the 
employer and it also affects the well-being at the workplace. Adequate orientation is also a 
statutory right and a right of every employee.  

As the strongest method for the development work, we used a dialogue with the client. The client’s 
wishes about the content of the orientation guide and the working life orientation guided our work. 
Supportive methods were thematic interview and observation in the Adult Social Work’s unit. 
These methods provided valuable information on the operation and orientation practices of the 
unit, which enabled the creation of a functional orientation guide. In this orientation guide we have 
collected besides the unit’s practices, more information about orientation and workplave well-
being, forming the base of knowledge for this thesis.  

As a result of the development work, we created an orientation guide for the City of Turku’s unit 
of the Social Work for Adults. A new employee will receive necessary information about the 
activities and practices of their workplace from the orientation guide. The orientation guide helps 
one to get started at work and one can always return to the guide as needed or use it as a 
checklist. The orientation guide serves as a part of the orientation process and is intended to be 
helpful for the instructor as well.  
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1 JOHDANTO 

Perehdyttämistä tarvitaan, kun työntekijä aloittaa uudessa työpaikassa. Perehdyttämi-

nen sisältää erilaisia asioita, joiden avulla työntekijä tutustuu uuteen työpaikkaansa ja 

työtehtäviinsä. Perehdyttäminen on tärkeää sekä työntekijän että työnantajan kannalta. 

Perehdyttäminen on lakisääteistä eli työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työnteki-

jää riittävästi (Työturvallisuuslaki 738/2002, 14 §). Hyvin onnistunut perehdyttäminen li-

sää mm. työturvallisuutta, työhyvinvointia ja organisaation tehokkuutta. (Eklund 2018, 

31–32; Työturvallisuuskeskus 2004, 57.) 

Opinnäytetyönämme laadimme perehdytysoppaan Turun kaupungin aikuissosiaalityön 

yksikköön. Opinnäytetyömme on luonteeltaan toiminnallinen ja aihe saatiin toimeksian-

tona Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksiköltä. Toimeksiannon taustalla oli aikuis-

sosiaalityön yksikön tarve perehdytysoppaalle. Perehdytysopas tukee aikuissosiaalityön 

yksikössä uusien työntekijöiden työhön perehtymistä sekä ohjaa yksikön työntekijöitä 

perehdyttämisessä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa aikuissosiaalityön yksikössä 

työskenteleville työntekijöille perehdytysopas, joka toimeksiantajan toiveesta toteutettiin 

informatiivisessa ja helppolukuisessa muodossa. Perehdytysopas listaa tärkeimmät tie-

dot uuden työntekijän aloittaessa työsuhteensa, tai harjoittelua suorittavan opiskelijan 

tutustuessa yksikköön. Perehdytysoppaan tarkoitus on toimia työntekijää ohjaavana ma-

teriaalina antaen työnteolle toimintaideologian sekä yhtenäiset raamit, rajaamatta kui-

tenkaan liian tiukkoja tai kirjaimellisia kriteereitä työnteolle. Perehdytysoppaassa käy-

dään läpi organisaation ja yksikön toiminta sekä tärkeät käytännöt, tietojärjestelmät ja 

palvelukokonaisuudet. Perehdytysopas suunniteltiin käytettäväksi sekä sähköisessä 

että tulostettavassa muodossa, jotta sen käyttömahdollisuudet olisivat mahdollisimman 

monipuoliset. Perehdytysoppaan tavoitteena on palvella uusien työntekijöiden lisäksi ko-

konaisuudessaan perehdytysprosessia ja työyhteisöä, lisäten selkeyttä ja työkaluja pe-

rehdyttämiseen. Oppaan voidaan nähdä toimivan apuna myös yksikössä harjoitteluaan 

suorittaville opiskelijoille. Opinnäytetyön tuotoksen tavoitteena on edistää uusien työnte-

kijöiden sopeutumista, vahvistaa työntekijöiden työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä 

ehkäistä työntekijöiden vaihtuvuutta. 

Opinnäytetyössä keskityttiin selvittämään, millaista on hyvä perehdyttäminen, mikä on 

perehdyttämisen rooli työhyvinvoinnin kannalta, sekä millainen on hyvä perehdytysopas. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee perehdyttämistä ja sen eri osa-alueita: 
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sen sisältöä, lainsäädäntöä, tarkoitusta, tavoitteita, hyötyjä, suunnittelua sekä toteutta-

mista. Toimeksiantajan toiveena oli käsitellä teoriapohjassa myös työhyvinvointia, koros-

taen perehdytyksen merkitystä ja roolia työhyvinvoinnin kannalta.  Työhyvinvoinnin ol-

lessa aiheena hyvin laaja, käsittelyyn rajattiin vain perehdytysoppaan ja aikuissosiaali-

työn yksikön kannalta oleelliset aiheet, kuten perehdytyksen merkitys työhyvinvointiin 

sekä työhyvinvoinnin tarkoitus, lainsäädäntö ja työhyvinvointityö. Avaamme teoriapoh-

jassamme myös Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikköä opinnäytetyön toimintaym-

päristönä. Kuvaamme aikuissosiaalityön yksikön osana palvelujärjestelmää, avaamme 

Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikön palvelut pääpiirteittäin, asiakastyön proses-

sin, systeemisen työotteen sekä yksikössä ennen opinnäytetyötämme vallitsevat pereh-

dyttämisen toimintatavat ja työhyvinvoinnin edistämiskeinot. Perehdyttämisen, työhyvin-

voinnin ja aikuissosiaalityön yksikköön liittyvän teorian lisäksi käydään läpi opinnäyte-

työn tarve ja tavoitteet, kehittämistyön prosessi, tuotos eli perehdytysopas sekä johto-

päätökset ja opinnäytetyön arviointi. 
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2 PEREHDYTTÄMINEN 

Perehdyttäminen sisältää erilaisia tapoja, keinoja ja menetelmiä, joiden avulla työntekijä 

oppii tekemään työtään ja tulee osaksi työyhteisöään. Uuteen työtehtävään tullessa 

työntekijällä on paljon opittavaa. Hänen tulee omaksua uutta tietoa, työtehtävässään tar-

vittavia taitoja ja uuden työyhteisönsä toimintatapoja. Perehdytyksessä työntekijä oppii 

uutta ja oppii myös soveltamaan jo olemassa olevia taitojaan ja tietojaan uuteen työpaik-

kaan. (Eklund 2018, 25.) Perehdyttämisen avulla työntekijä voi tunnistaa osaamistaan 

sekä hyödyntää sitä uudessa työtehtävässään. Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia 

käytäntöjä ja menetelmiä, joiden ansiosta työntekijä voi onnistua uudessa työssään. (Ku-

pias & Peltola 2009, 20.) Sekä yksilön, organisaation, että tehokkuuden kannalta on tär-

keää, että uusi työntekijä sopeutuu työhönsä ja työyhteisöönsä mahdollisimman lyhy-

essä ajassa (Little 2019). 

Perehdyttämistä käytetään uuden työntekijän kohdalla, mutta perehdyttäminen on jos-

kus tarpeen myös muulloin. Esimerkiksi jos työntekijän työtehtävä organisaation sisällä 

muuttuu tai jos työntekijä on ollut pitkään poissa työstään esimerkiksi pitkän sairasloman 

takia. Perehdyttäminen ei siis välttämättä ole vain työsuhteen alkuun liittyvä asia. (Ku-

pias & Peltola 2009, 18.) Perehdyttäminen on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jota 

kehitetään työntekijöiden ja työpaikan tarpeista lähtien (Ahokas & Mäkeläinen 2013). Pe-

rehdyttäminen on yleiskäsite, joka sisältää yleisen perehdyttämisen sekä työnopastuk-

sen (Kupias & Peltola 2009, 19). Perehdyttämisessä työntekijä oppii tuntemaan työpaik-

kansa, työpaikan ihmiset, tavat ja odotukset. Työnopastus tarkoittaa työn tekemiseen 

liittyviä asioita: millaisia vaiheita tai osia työhön liittyy ja millaista tietoa ja taitoa tarvitaan. 

Työnopastuksella työtehtävät tulevat tutuksi. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)  

Perehtyminen on kaksisuuntainen prosessi. Myös perehdyttävä organisaatio, työpaikka, 

joutuu tarkastelemaan toimintatapojaan ja sopeutumaan uuteen työntekijään. Uusi työn-

tekijä tuo tullessaan uutta tietoa ja onnistunut perehdytys onkin vuorovaikutusta uuden 

työntekijän ja työnantajan välillä. (Eklund 2018, 25.) Kupias & Peltola (2009) tuovat myös 

esille, että perehdyttäminen on dialogista. Työntekijä sopeutuu, mutta myös organisaa-

tion on otettava huomioon uuden työntekijän tausta ja kokemus. Perehdyttäminen mu-

kautetaan uudelle työntekijälle sopivaksi. (Kupias & Peltola 2009, 20.) 

Perehdyttäminen koskee koko työyhteisöä riippumatta siitä, millä tavalla perehdyttämi-

nen toteutetaan. Tulokkaan oppimiseen ja perehtymiseen vaikuttaa koko työympäristö. 
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Työyhteisöä on tiedotettava uudesta työntekijästä ja on tärkeää antaa työyhteisölle mah-

dollisuus valmistautua uuden työntekijän saapumiseen. Tilanteessa on myös hyvä mah-

dollisuus työyhteisölle tarkastella omia toimintatapojaan. Uuden työntekijän perehdytys-

prosessi opettaa ja kehittää myös työyhteisöä. Tulokkaalle voidaan antaa mahdollisuus 

kyseenalaistaa työyhteisön käytäntöjä ja näin käytäntöjä voidaan kehittää. (Kupias & 

Peltola 2009, 76–78.) 

2.1 Perehdyttämisen lainsäädäntö, tavoitteet ja hyödyt 

Työntekijän riittävästä perehdyttämisestä säädetään työturvallisuuslaissa. Perehdyttä-

minen on lakisääteistä ja työnantajan velvollisuus. Perehdyttäminen on ennakoivaa työ-

suojelua (Ahokas & Mäkeläinen 2013). Seuraavat suorat lainaukset ovat työturvallisuus-

laista: 

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 

vaaratekijöistä.  

Työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- 

ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan 

käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtä-

vän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälinei-

den ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 

Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. 

(Työturvallisuuslaki 738/2002, 14 §.) 

Työsopimuslaissa (55/2001, 2. luku, 1 §) sanotaan: ”Työnantajan on huolehdittava siitä, 

että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työme-

netelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työnteki-

jän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi.”   

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä määrää, että yhteistoimintaneuvotteluissa on käsitel-

tävä työhön tulijalle työpaikkaan ja yritykseen perehtymiseksi annettavat tarpeelliset tie-

dot (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007, 15 §). Myös yrityksen muutoksiin liitty-

viä asioita on käsiteltävä ja työntekijöiden ammatillisuutta on ylläpidettävä ja edistettävä 

(Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007, 16 §). 
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Lainsäädäntö ottaa siis kantaa työhön oppimiseen ja työntekijän perehdyttämiseen. 

Lainsäädäntö korostaa työnantajan vastuuta siitä, että työntekijä saa perehdytystä työ-

hönsä. Säädökset suojaavat erityisesti työntekijää, mutta esimerkiksi yhteistoiminta-

laissa on lisätty dialogisuutta perehdyttämiseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on neu-

votteleminen ja vastavuoroisuus työntekijän ja työnantajan välillä. (Kupias & Peltola 

2009, 20–21.) 

Perehdyttäminen on osa organisaation toimintaa ja johtamisen väline. Perehdyttämisellä 

toteutetaan organisaation strategiaa ja pyritään kohti organisaation tavoitteita. Jokaisella 

organisaatiolla on erilaiset tavoitteet ja myös perehdytyksen tavoitteet vaihtelevat. Jos 

organisaatio toivoo työntekijältä pitkäaikaista sitoutumista, perehdytykseen ollaan val-

miita panostamaan enemmän ja perehdytyksen tavoite voi olla esimerkiksi organisaa-

tiokulttuuriin sopeutuminen ja työssä viihtyminen. Joissakin organisaatioissa käytetään 

paljon määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä. Tällöin perehdyttämisen tavoite voi olla 

omaan työtehtävään liittyvien asioiden nopea oppiminen ja työtehtävän kannalta vain 

oleellisimpien asioiden tunteminen. (Eklund 2018, 27–28.) Kupias ja Peltola (2009) ku-

vailevat, että perehdyttäminen voi olla sopeuttavaa tai vuorovaikutteista. Sopeuttavassa 

perehdyttämisessä työntekijä sopeutetaan valmiiseen työhönsä ja organisaatioon. Vuo-

rovaikutteisessa perehdyttämisessä kuunnellaan tulokasta ja halutaan oppia häneltä. 

Organisaatiossa on pohdittava, millainen perehdyttäminen on soveltuvaa juuri nimen-

omaiselle organisaatiolle ja työtehtäville siellä. (Kupias & Peltola 2009, 29.) 

Perehdyttämiselle voidaan asettaa hyvin monia erilaisia tavoitteita. Näitä voivat olla esi-

merkiksi organisaation strategian tukeminen, organisaatiokulttuurin vahvistaminen, työn-

tekijöiden sitoutumisen edistäminen, uuden työntekijän osaamisen nostaminen, uuden 

työntekijän potentiaalin tunnistaminen, ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen, 

työntekijöiden tutustuminen toisiinsa, uuden työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien 

huomioiminen, työn merkityksellisyyden kokemuksen vahvistaminen ja vuorovaikutuk-

sen laadun parantaminen. (Eklund 2018, 30.) 

Taloudellinen näkökulma perehdyttämisessä on tärkeä. Uusi työntekijä maksaa organi-

saatiolle ja tavoitteena on, että investointi kannattaa ja uudesta työntekijästä on hyötyä 

organisaatiolle. Suunnitelmallinen perehdyttäminen lisää organisaation tuottavuutta ja 

tehokkuutta. (Eklund 2018, 31–32.) Perehdytyksen yhtenä tavoitteena onkin lisätä tulok-

sellisuutta ja kannattavuutta (Kupias & Peltola 2009, 17). Hyvän perehdytyksen ansiosta 

työn tulos ja laatu paranevat ja yritys säästää rahaa. Myös yrityskuva paranee, kun pe-

rehdytys hoidetaan hyvin. (Työturvallisuuskeskus 2004, 57.) Organisaatio hyötyy 
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onnistuneesta perehdytyksestä monella eri tavalla: työntekijän asenne työpaikkaa ja 

työtä kohtaan on myönteisempi, poissaolot vähenevät ja työntekijöiden vaihtuvuus pie-

nenee. Työpaikan työturvallisuus myös paranee, koska perehdytyksen seurauksena vir-

heitä, onnettomuuksia ja tapaturmia sattuu vähemmän. Työympäristön ja työtehtävien 

hyvä tunteminen edesauttavat turvallista työskentelyä. Hyvä perehdyttäminen turvaa kai-

ken kaikkiaan työyhteisön toimintaa. (Työturvallisuuskeskus 2004, 57–58.)  

Työntekijä saavuttaa perehdytyksen ansiosta omat tavoitteensa nopeammin ja kehittyy 

työssään, ammattitaito lisääntyy. Työntekijän omat kyvyt ja osaaminen pääsevät parem-

min esille ja työ sujuu. Uusi työpaikka tai uudet työtehtävät voivat tuoda mukanaan epä-

varmuutta ja jännitystä, mutta hyvällä perehdyttämisellä kielteiset tunteet ja reaktiot voi-

vat vähentyä. Työntekijä pääsee osaksi työyhteisöään ja hän kokee työnsä mielenkiin-

toiseksi sekä kantaa siitä vastuuta. Työntekijän motivaatio tehdä työtä kasvaa. (Työtur-

vallisuuskeskus 2004, 56–57.) Bauerin (2010) mukaan perehdyttämisen seurauksena 

työntekijä on itsevarmempi työssään, tietää roolinsa ja odotukset työpaikalla, integroituu 

työpaikkaan sosiaalisesti ja tuntee työpaikan kulttuuriin siihen lopulta sopeutuen. Pidem-

mällä aikavälillä perehdyttämisellä on stressiä vähentävä vaikutus. Lisäksi työtyytyväi-

syys, sitoutuneisuus ja tehokkuus lisääntyvät. Työntekijän suorituskyky on parempi ja 

hän ei vaihda niin helposti työpaikkaa. (Bauer 2010, 4–6.) 

Esimiehen kannalta hyvä perehdyttäminen säästää aikaa. Esimies ja työyhteisö koko-

naisuudessaan oppivat tuntemaan työntekijän ja yhteistyö alkaa hyvin. Jos tulevaisuu-

dessa ilmenee ongelmia, niiden ratkaiseminen on sujuvampaa huolellisen perehdyttämi-

sen ansiosta. (Työturvallisuuskeskus 2004, 57.) Onnistunut perehdyttäminen vaikuttaa 

työntekijän sitoutumiseen. Mitä enemmän työntekijä saa tukea, sitä sitoutuneempi hä-

nestä tulee. Työn alkuvaiheen perehdyttäminen vaikuttaa eniten työntekijän sitoutumi-

sen asteeseen. Sitoutuneet työntekijät ovat työhönsä tyytyväisiä. Hyvä perehdyttäminen 

saa aikaan onnistuminen kokemuksia ja lisää työtyytyväisyyttä ja taas sitä kautta sitou-

tumista työhön. (Eklund 2018, 34–35.) 

2.2 Perehdyttämisen suunnittelu 

Perehdytyssuunnitelman on oltava sekä käyttäjälle että käyttötarkoitukseen soveltuva. 

Lähtökohtana ovat perehdyttämisen tavoitteet. Perehdytyssuunnitelmaa voidaan työstää 

jo olemassa olevan prosessin pohjalta tai sitten voidaan luoda aivan uusi suunnitelma. 

Oleellista on, että tiedetään, miksi suunnitelma on sellainen kuin on ja mikä on sen 
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tavoite. Suunnitelman on oltava perusteltu ja sen on tuettava käytännön työtä. (Eklund 

2018, 74–75.) Jotta perehdyttäminen olisi tarkoituksenmukaista, on otettava huomioon 

organisaation tilanne ja käytössä olevat resurssit. (Kupias & Peltola 2009, 45.) Pereh-

dyttämisprosessia olisi hyvä suunnitella riittävän monen henkilön kanssa, jotta erilaiset 

näkökulmat saadaan esiin. Suunnitteluryhmässä voivat olla esimerkiksi perehdyttämi-

sestä vastaavat henkilöt. (Eklund 2018, 74). 

Perehdyttäminen on tehtäväkohtaista ja muokkautuu työntekijän mukaan. Silti organi-

saation on hyvä tehdä suunnitelma perehdyttämistä varten. Perehdyttämistä suunnitel-

lessa mietitään perehdyttämisen sisältö, vastuuhenkilöt, ajankohdat, järjestys ja kesto. 

Perehdyttäminen on koko organisaation yhteistyössä tehtävä asia, mutta perehdyttämi-

selle määritellään vastuuhenkilöt. Esimies on vastuussa perehdyttämisestä, vaikka hän 

voi osoittaa jonkun toisen henkilön tekemään perehdytystä. Olennaista on, että vastuun-

jako on selkeää, jotta perehdyttäminen on tehokasta. Tärkeää on myös se, että kaikki 

organisaatiossa ymmärtävät perehdyttämisen merkityksen. Resurssien riittäminen on 

myös varmistettava. Perehdyttämisen vastuuhenkilön työaikaa menee perehdytyspro-

sessin läpiviemiseen, ja hän ei välttämättä pysty tällöin suoriutumaan tavalliseen tapaan 

omissa työtehtävissään. (Eklund 2018, 77.) 

Perehdytyssuunnitelmaa laadittaessa määritellään perehdyttämisen sisältö, mitä asioita 

perehdyttämisessä käsitellään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tehtävät, toimintatavat, 

pelisäännöt, järjestelmät ja laitteet. Perehdyttämisen sisältö on tärkeää kirjoittaa auki 

esimerkiksi tarkistuslistan muotoon, jotta kaikki tarpeellinen tulisi käytyä läpi perehdytys-

prosessin aikana. Näin varmistetaan myös perehdyttämisen tasalaatuisuus. (Eklund 

2018, 77.) Perehdyttämisen suunnittelussa voidaan käyttää hyödyksi osaamiskuvauksia 

ja osaamiskartoituksia, joita organisaatioissa usein on. Niiden avulla tulee esille, mitä 

perehdyttämisen pitää sisältää ja niiden kautta voidaan myös arvioida työntekijän osaa-

mistasoa. (Kupias & Peltola 2009, 89.) 

Perehdytyssuunnitelmassa tulee ilmetä missä vaiheessa perehdytysprosessia asiat käy-

dään läpi. Suunnitellessa perehdyttämisen aikataulua, on hyvä pohtia kauanko asioiden 

oppiminen vie aikaa ja missä järjestyksessä asiat kannattaa esitellä uudelle työntekijälle. 

Suunnitelma on järkevää olla, mutta toisaalta perehdytysprosessi on yksilöllinen ja liian 

tarkkaa aikataulua ei kannata tehdä. Organisaation tulee perehdyttämistä suunnitellessa 

päättää, miten perehdyttäminen toteutetaan ja mitä perehdyttäminen on käytännössä. 

(Eklund 2018, 78.) 
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Kuva 1. Viiden askeleen menetelmä (Ahokas & Mäkeläinen 2013) 

Ahokas ja Mäkeläinen (2013) tuovat esille, että perehdytyksen suunnitelman tulee olla 

kirjallinen, jotta voidaan seurata perehdytyksen etenemistä. Suunnittelu säästää aikaa ja 

toimii tukena työntekijää perehdytettäessä. Perehdytystä seurataan ja arvioidaan suun-

nitelman avulla ja näin varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Organisaatiossa tulisi 

olla yleinen perehdytyssuunnitelma, mutta työopastajalla tulisi olla vielä sen lisäksi oma 

suunnitelma, jossa on selvitetty ketä, miksi, mitä ja miten perehdytetään. Perehdyttämi-

sen suunnittelun kokonaisrunko luodaan seuraavien kysymysten avulla: Mitä tavoitteita 

perehdytykselle asetetaan? Mitä ovat työn avaintavoitteet, tehtävät ja työvaiheet? Mitä 

asioita opastukseen sisällytetään? Mikä on keskeinen sisältö? Mitkä asiat käydään pin-

nallisesti, mitkä perusteellisemmin läpi? Mitä opastettavan tulee tietää, ymmärtää ja 
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miten hänen on osattava toimia? Miten sisältö jaksotetaan? Miten asiasisällöt jäsennel-

lään ja jaksotetaan loogiseksi kokonaisuudeksi?  

Viiden askeleleen menetelmä luo pohjan perehdyttämisen kokonaisuudelle ja sen suun-

nittelulle. Kuva 1. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.) Ahokas ja Mäkeläinen (2013) jakavat 

perehdytyksen valmistautumiseen, opetukseen, mielikuvaharjoitteluun, taidon kokeiluun 

ja harjoitteluun sekä opitun varmistamiseen. Valmistautumisessa keskeistä on moti-

vointi, tietojen ja taitojen kartoitus ja arviointi, tehtävän kuvaus, tavoitteiden asettaminen 

ja opastuksen toimintamalli. Seuraavalla askelmalla on opetus, johon sisältyy työ toimin-

tasääntöineen, selostuksineen ja perusteluineen. Kolmannella askelmalla on mielikuva-

harjoittelu, jossa uusi työntekijää pyydetään selostamaan työ, toistamaan opittua ajatuk-

sissa, kertaamaan sekä häntä ohjataan palautteella. Neljännellä tasolla on taidon kokeilu 

ja harjoittelu, jossa keskitytään itsenäiseen kokeiluun, harjoitteluun ja uudelleen kokei-

luun. Viidennellä tasolla varmistetaan opittu; arvioidaan toimintaa ja taitotasoa, ohjataan 

palautteella, rohkaistaan kysymään, johdatellaan itsenäiseen työskentelyyn ja päätel-

lään opastus. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.) Perehdytysoppaan toimiessa uuden työnte-

kijän perehdyttämisen ja perehtymisen tukena, viiden askeleen menetelmää peilataan 

perehdytysoppaaseen. Perehdytysoppaan sisältö keskittyy viiden askeleen menetelmän 

kahteen ensimmäiseen tasoon. Perehdytysoppaan alussa on organisaation, yksikön ja 

toiminnan esittely. Perehdytysopas sisältää olennaiset palvelukokonaisuudet, tehtävän-

kuvaukset, työnjaon, vastuualueet, tilat, työsuhdeasiat, tietojärjestelmät sekä yhteistyö-

kumppanit. Viiden askeleen menetelmän kaksi ensimmäistä tasoa kattavat perehdyttä-

misen ilman perehtyjän ja perehdyttäjän vuoropuhelua, jonka vuoksi ne soveltuvat pe-

rehdytysoppaan informatiiviseksi pohjaksi. Lisäksi viiden askeleen menetelmä esitellään 

oppaassa reflektiivisenä työvälineenä, perehtymisen ja perehdyttämisen tueksi. 

2.3 Perehdyttämisen toteuttaminen  

Tapoja perehdyttää 

Organisaation on löydettävä oma toimiva tapansa perehdyttää (Eklund 2018, 74). Pe-

rehdyttämisessä on erilaisia perehdytystaktiikoita. Yhteisöllinen perehdytystaktiikka tar-

koittaa esimerkiksi uusien työntekijöiden yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia. Tällä tavoin 

saadaan järjestelmällisyyttä ja tasalaatuisuutta perehdyttämiseen. Yksilöllisessä pereh-

dytystaktiikassa korostetaan työntekijän yksilöllisyyden huomioimista ja perehdytyspro-

sessi räätälöidään työntekijälle sopivaksi. Tämä taktiikka on joustava ja vaatii 
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panostusta, esimerkiksi aikaa menee enemmän kuin yhteisöllisessä perehdyttämisessä. 

Perehdyttämisen ajanjakso voi olla muodollinen tai epämuodollinen. Muodollinen pereh-

dytysjakso voi olla esimerkiksi erillinen koulutusaika, jonka jälkeen työntekijällä alkaa 

varsinainen työ työyhteisön jäsenenä. Muodollinen perehdytysjakso voi olla myös pereh-

dyttämiseen tarkoitettu selkeä ajanjakso, jossa on ennalta määritelty aloitus- ja lopetus-

päivä. Epämuodollinen perehdytysjakso on joustava ajankäytön suhteen ja soveltuu käy-

tettäväksi esimerkiksi tilanteissa, joissa on vaikea tietää missä ajassa työntekijä oppii 

tarvittavat asiat. (Eklund 2018, 82–83.) 

Perehdytysprosessin voidaan kuvata olevan vaiheittainen tai sattumanvarainen. Vaiheit-

taisessa prosessissa on kokonaisuuksia, joissa käsitellään tiettyä aihetta tietyssä järjes-

tyksessä. Sattumanvaraisessa prosessissa opittavien asioiden järjestys on sellainen 

kuin tilanteessa parhaaksi nähdään. Perehdyttämistä voidaan esimerkiksi tehdä sitä mu-

kaa kuin opeteltavia asioita tulee työssä vastaan. Perehdytysprosessin tavoitteet ja nii-

den saavuttamisen aikataulu voivat olla ennalta määrätyt tai vaihtelevat: ennalta määrä-

tyt tavoitteet saavutetaan tiettyyn päivämäärään mennessä tai prosessin tarkka etene-

minen ja aikataulu eivät ole ennakkoon päätettyjä. Perehdytysprosessissa voidaan ko-

rostaa roolimallista oppimista tai itse oppimisen taktiikkaa. Roolimallista oppimisessa 

työntekijä oppii esimerkin kautta, esimerkiksi kokeneemman työntekijän työskentelyä 

seuraamalla. Itse oppimisen taktiikassa työntekijän oma aktiivisuus korostuu ja taktiikka 

sopii esimerkiksi työyhteisöihin, joissa on tärkeää löytää oma yksilöllinen tapa työsken-

nellä. (Eklund 2018, 83–85.) 

Perehdyttämisessä voidaan ottaa työntekijän identiteetti huomioon enemmän tai vähem-

män. Jos identiteettiä ei oteta huomioon ja henkilökohtaisia ominaisuuksia ei pidetä pe-

rehdytyksen kannalta tärkeinä, puhutaan identiteetin hajottamisesta. Näin voidaan toi-

mia, jos organisaatio haluaa jokaisen työntekijän toimivan juuri organisaation määrittä-

mällä tavalla. Identiteettiä vahvistetaan, jos yksilön ominaisuudet ja oma persoona ote-

taan huomioon. Työntekijän henkilökohtainen osaaminen ja kokemus katsotaan olevan 

organisaatiolle hyödyksi. (Eklund 2018, 85.) 

Näitä Eklundin (2018) nimeämiä taktiikoita voidaan yhdistellä ja käyttää organisaation 

tarpeiden mukaan. Taktiikoissa on esitelty ääripäät, mutta välimuotoja on myös mahdol-

lista käyttää. Käytännössä organisaatioiden perehdyttämisprosessi on sekä joustava 

että muodollinen. (Eklund 2018, 86.) Perehdyttäminen on sosiaalistumista, uusi työnte-

kijä tulee organisaation jäseneksi. Perehdyttämiseen vaikuttavat sekä työntekijä että työ-

yhteisö. Perehdyttäminen on siis kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista. (Eklund 2018, 81.) 
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Perehdyttämisessä voidaan nähdä erilaisia malleja. Vierihoitoperehdyttäminen kuvaa 

perehdytystapaa, jossa uusi työntekijä seuraa kokeneemman toimintaa. Perehdyttämi-

nen tapahtuu vähitellen työn lomassa. Uuden työntekijän yksilöllinen huomioiminen ja 

yksilöllinen perehdyttäminen ovat tämän mallin vahvuuksia. Heikkoutena voidaan nähdä 

se, että perehdyttäminen on yhden henkilön käsissä ja on riippuvainen tämän henkilön 

osaamisesta ja ominaisuuksista. Malliperehdyttämisessä perehdyttämisen vastuu on 

selkeästi jaettu ja organisaatiosta löytyy valmis perehdyttämisohjelma ja perehdyttämis-

materiaali. Tämän mallin etuna on valmis toimintamalli ja perehdyttäminen on tasalaa-

tuista. Haasteena voi olla, että perehdyttäminen keskittyy organisaation tasolla tapahtu-

vaan perehdyttämiseen eikä niinkään omaan työhön perehdyttämiseen. Malliperehdyt-

täminen voi olla myös jäykkää verrattuna vierihoitoperehdyttämiseen. (Kupias & Peltola 

2009, 36–38.) 

Laatuperehdyttämisen mallissa perehdyttämisen vastuu on työyksiköillä ja tiimeillä ja vä-

hemmän koko organisaation tasolla. Työyksiköt voivat perehdyttää joustavammin ja ke-

hittää laadukasta perehdyttämistä. Työyksikössä vastuu tulee jakaa selkeästi, jotta pe-

rehdyttämiselle on aikaa ja se suoritetaan osaavasti. Esimiehellä on vastuu, mutta hän 

voi delegoida sitä. Ideaalissa tilanteessa koko työyhteisö perehdyttää. Räätälöity pereh-

dyttäminen muokkaa perehdyttämisen yksilön tarpeisiin sopivaksi ja ottaa huomioon 

kaikki perehdyttämisen osa-alueet organisaatiossa. Tässä mallissa tarvitaan joku koor-

dinoimaan perehdyttämistä ja rakentamaan aina kunkin työntekijän tarpeisiin sopiva pe-

rehdytysohjelma. Työntekijän osaaminen ja tarpeet otetaan huomioon. Dialoginen pe-

rehdyttäminen soveltuu työpaikkoihin, jossa työnkuva ei ole selkeä eikä jäykkä, vaan 

työntekijän odotetaan tuovan mukanaan jotain uutta tai muokkaavan työtehtävänsä 

oman osaamisensa ja organisaation tarpeiden mukaan. Perehdyttäminen tehdään yh-

teistyössä ja myös perehdytettävä kantaa vastuuta perehdyttämisen suunnittelusta ja 

toteutuksesta. (Kupias & Peltola 2009, 39–42.) 

Perehdyttämisen osa-alueita 

Kupias ja Peltola (2009) jakavat osaamisen työpaikalla osa-alueisiin, joita voidaan käyt-

tää hyödyksi perehdyttämisessä. Osaamisalueet menevät osittain päällekkäin. Tehtävä-

kohtainen osaaminen on osaamista, jota tarvitaan juuri asianomaisen työntekijän työteh-

tävässä. Tiimi- tai työyhteisökohtaisella osaamisella tarkoitetaan sellaista osaamista, 

jota tarvitaan tietyssä tiimissä tai työyhteisössä. Organisaatiossa työskentelyssä taas 

tarvitaan organisaatio-osaamista, johon sisältyvät esimerkiksi organisaation toimintapo-

litiikka, arvot, strategiat, suhteet ja asiakkaat. Toimialaosaaminen on tietyllä toimialalla 
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tarvittavaa osaamista. Esimerkiksi samassa työtehtävässä työskentely eri toimialoilla 

vaatii juuri nimenomaisen toimialan tuntemista, vaikka työtehtävä itsessään olisikin tuttu 

jo ennestään. Työsuhdeosaaminen kuvaa tietoa omasta työsuhteestaan, sen ehdoista, 

velvollisuuksista ja eduista. Lisäksi on vielä yleis- tai perusosaaminen eli taidot, joita tar-

vitaan yleisesti työpaikoissa. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi kielitaito, työelämätaidot, 

tietotekniikan perusasioiden hallinta ja oppimaan oppiminen. Yleis- ja perusosaamista 

voidaan joskus pitää niin yleisinä taitoina, ettei niihin kiinnitetä tarvittavaa huomiota pe-

rehdyttämisessä. Ne tulisi kuitenkin sisällyttää perehdyttämiseen esimerkiksi nuorten 

työntekijöiden tai toisesta kulttuurista tulleiden henkilöiden kohdalla. (Kupias & Peltola 

2009, 89–92.) 

Perehdytys prosessina 

Työntekijän valitseminen työtehtävään on jo ensimmäinen osa perehdytysprosessia. Or-

ganisaatio määrittelee, millaista työntekijää se hakee ja millaisia ominaisuuksia työnte-

kijällä tulee olla. Kun organisaatio palkkaa hakemansa työntekijän, perehdyttämispro-

sessi on jo lähtökohtaisesti sujuvampi oikean henkilön ansiosta. (Bauer 2010, 8.) Rekry-

toinnista asti työntekijä muodostaa mielikuvia organisaatiosta. Hänellä on odotuksia ja 

ennakkokäsityksiä. Työntekijä ja työnantaja tekevät yleensä kirjallisen työsopimuksen, 

mutta sen lisäksi muodostuu psykologinen sopimus. Psykologinen sopimus koostuu 

sekä työnantajan että työntekijän odotuksista. (Eklund 2018, 61.) Psykologinen sopimus 

organisaation kanssa alkaa muotoutua jo työsuhteen varhaisimmassa vaiheessa. Orga-

nisaation tulee pohtia, millainen työpaikkailmoitus on ja miten rekrytointiprosessi hoide-

taan. (Eklund 2018, 65.) Perehdyttäminen on hyvin tärkeä osa psykologisen sopimuksen 

muodostumista (Eklund 2018, 70). 

Kupias ja Peltola (2009) tuovat esille, että perehdyttäminen on prosessi, jossa on vai-

heita. Ensimmäinen vaihe tapahtuu jo ennen rekrytointia: pohditaan työtehtävän sisältöä 

ja siihen sopivaa henkilöä. Perehdyttämisen suunta ja painopiste määritellään jo tästä 

vaiheesta alkaen. Rekrytointivaiheessa hakijat saavat kuulla työtehtävästä, sen vaati-

muksista ja organisaatiosta. Samoin työnantaja saa kuulla työnhakijan ajatuksista. Rek-

rytoinnissa luodaan pohja perehdyttämiselle. Ennen kuin työntekijä aloittaa työssään, 

hänelle annetaan tiedot esimerkiksi työpaikkaan saapumisesta, perehdyttäjästä ja mu-

kaan tarvittavista asioista. Uuden työntekijän vastaanottaminen on tärkeää ja siihen tulee 

panostaa, jotta työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi. Ensimmäisenä työpäivänä hoide-

taan useita käytännön asioita, kuten esimerkiksi kulkuluvat, avaimet ja työvälineet. En-

simmäisen viikon aikana työntekijän tulee jo päästä tekemään työtään ja 
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perehdytyksessä on keskityttävä asioihin, jotka ovat tärkeimpiä työhön kiinni pääsemi-

sen kannalta. Osan perehdytettävistä asioista voi jättää myöhempään ajankohtaan. En-

simmäisen työviikon lopulla on hyvä keskustella työntekijän kanssa ja mahdollisesti yk-

silöidä tai täsmentää perehdytyssuunnitelmaa. On hyvä ottaa huomioon tulokkaan oppi-

miskyky, paljonko hän pystyy omaksumaan asioita kerrallaan. (Kupias & Peltola 2009, 

102–106.) 

Ensimmäisen kuukauden aikana uudessa työpaikassa perehdyttämisen vastuuta siirtyy 

yhä enemmän perehtyjälle itselleen. Tulokas on oppinut jo työstään ja työpaikan toimin-

takulttuurista. Tässä vaiheessa myös työpaikan on mahdollista saada tuoreita näkemyk-

siä tulokkaalta, jos niitä vain osataan ottaa vastaan. Työpaikan koeaika on usein neljä 

kuukautta. Perehdyttäminen ei välttämättä jatku yhtä kauan, tai toisaalta se voi jatkua 

suunnitelman tai tarpeen mukaan. Kun koeaika on päättymässä, esimies ja työntekijä 

keskustelevat ja tällöin voidaan arvioida perehdyttämisen onnistumista. Perehdyttämi-

nen on hyvä ottaa puheeksi myös työsuhteen päättyessä. Jos työntekijä on ollut pitkään 

organisaation palveluksessa, hänellä on paljon arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää 

perehdyttämisen kehittämisessä. (Kupias & Peltola 2009, 106–110.) 

Perehdyttämisen menetelmiä 

Perehdyttäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi koulutustilaisuuksilla, työssä ohjaajan 

opastuksella, itsenäisesti opiskellen, verkkokurssilla, keskustelemalla esimiehen tai pe-

rehdyttäjän kanssa, keskustellen työtiimin tai kollegan kanssa, ryhmätyöskentelyllä tai 

vaikka pelien avulla. (Eklund 2018, 79.) Perehdyttäminen voi tapahtua suullisten tai kir-

jallisten kysymysten kautta. Näin saadaan selville perehtyjän ajatuksia ja jo olemassa 

oleva osaaminen. Perehdyttäjä pysyy näin myös perillä perehdyttämisen etenemisestä. 

Työntekijän osaamista voidaan selvittää myös testien ja kokeiden avulla. Testejä voi-

daan tehdä heti työsuhteen alussa tai myöhemmin perehdyttämisen aikana. Joskus tes-

tien tulokset voivat jäädä vain perehtyjän omaan tietoon tai niistä voidaan keskustella 

työntekijän kanssa. Erilaisia kaavioita ja kuvioita voidaan käyttää, jotta työntekijä oppii 

hahmottamaan kokonaisuuksia. Esimerkiksi organisaatiokuvio auttaa selvittämään työn-

tekijälle, mihin hänen työtehtävänsä organisaatiossa sijoittuu. (Kupias & Peltola 2009, 

152–155.) 

Myös tarinoita ja miellekarttoja voidaan käyttää kokonaisuuden hahmottamisessa työn-

tekijälle. Prosessikävelyssä voidaan auttaa työntekijää asioiden ja kokonaisuuksien ym-

märtämisessä. Ensimmäisenä päivänä työntekijää usein kierrätetäänkin organisaatiossa 



 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ |  Venla Montola & Johanna Heinonen 

19 

ja esitellään paikkoja ja työyhteisön jäseniä. Tärkeää on, että kävely muodostaa juonel-

lisen kokonaisuuden ja on siten hyödyllinen. Perehdyttäminen voi tapahtua soveltavien 

tehtävien ja harjoittelun avulla. Voidaan esimerkiksi käyttää case-tapauksia, jotka muis-

tuttavat todellisia työssä kohdattavia tilanteita. Myös roolipeleillä voidaan kokeilla vaikka 

erilaisia asiakaspalvelutilanteita. Perehtyjä voi oppia lukemalla. Luettavan materiaalin tu-

lee olla perehdyttämisen kannalta harkittua ja laajuus sopiva. Työntekijän kanssa on 

hyvä keskustella itsenäisen lukemisen jälkeen. Perehtymispäiväkirja voi edesauttaa op-

pimista ja kehittymistä. Päiväkirjan avulla työntekijä voi pohtia omaa osaamistaan, vah-

vuuksiaan ja kehittämisen kohteita. Päiväkirja voi olla henkilökohtainen tai perehdyttäjä 

voi arvioida sitä. Perehdyttäjä saa päiväkirjan kautta tietoa perehtymisprosessin etene-

misestä. (Kupias & Peltola 2009, 156–165.) 

Tehokas oppiminen perehdytysprosessissa 

Eklund (2018) listaa kirjassaan vinkkejä oppimisen tehostamiseksi. Perehdyttämisessä 

on varattava riittävästi aikaa uusien asioiden käsittelemiseen. Taukoja tulee olla tar-

peeksi ja oppiminen on hyvä rytmittää. Asioita on hyvä käydä läpi asteittain ja osiin jaka-

malla, mutta haastetta tulee silti olla sopivasti. Kertaaminen on tärkeää, asioihin on hyvä 

palata uudelleen ja varmistaa, että perehdytettävä on ymmärtänyt asian. Perehdytettä-

vää kannattaa kannustaa kysymysten esittämiseen ja mahdollisuuteen opiskella. Pereh-

dyttäjän on hyvä kertoa työntekijälle, mihin opittavat asiat liittyvät ja miksi niiden oppimi-

nen on tärkeää. Oppiminen on tehokkaampaa, kun perehdyttäjä pitää huolta myöntei-

sestä ilmapiiristä ja tekee oppimisesta miellyttävää. (Eklund 2018, 56–57.) 

Perehdytyksen seuranta 

Seuranta on tärkeää perehdytysprosessissa. Seurannassa käytettävä mittari voi olla laa-

dullinen tai numeerinen. Mittaristona voi toimia esimerkiksi asiakkaiden tai työtovereiden 

antama palaute. Perehdytyksen palaute voi olla suullistakin, jolloin varsinaisia mittareita 

ei käytetä lainkaan. Seurantaa voidaan suorittaa perehdytettävän itsearvioinnilla tai pe-

rehdyttäjä voi arvioida sitä, miten perehdytys on edennyt. Seurantaa voidaan tehdä esi-

merkiksi seuraavilla osa-alueilla: vuorovaikutuksen toimivuus, palautteen laatu ja määrä, 

onnistumisen kokemukset tai työtehtävän sujuvuus. Perehdytyksen seurantaa voidaan 

kuvata syklinä, jossa perehdyttämistä arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti. Tämä tulee 

tehdä, jos halutaan yksilöllistää perehdyttämistä ja tehdä siitä tehokasta. Seurannassa 

tärkeässä osassa ovat perehdytyskeskustelut perehdyttäjän ja uuden työntekijän välillä. 

Näin ollaan perillä perehdytyksen etenemisestä ja voidaan antaa palautetta molempiin 
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suuntiin. Keskusteluja on hyvä olla säännöllisesti ja myös sopia etukäteen, milloin kes-

kustellaan ja mistä aiheesta. (Eklund 2018, 119–122.) 

Jaettu vastuu  

Työnantaja kantaa vastuun perehdyttämisen suunnittelusta ja toteuttamisesta, mutta 

myös työntekijällä on vastuu prosessin sujumisesta. Perehdytys on kaksisuuntaista. 

Työntekijä on vastuussa oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Työn-

tekijältä vaaditaan itsensä johtamisen taitoja ja vuorovaikutustaitoja. Hänen pitää kyetä 

keskittymään, kehittymään ja oppimaan. Työntekijä kantaa vastuuta perehtymisproses-

sista siten, että ilmaisee tarpeen mukaan miten perehdyttäjä ja organisaatio voivat auttaa 

häntä oppimisessa. Työntekijä on osaltaan vastuussa siitä, että perehdytysprosessi ete-

nee oikeaan suuntaan. (Eklund 2018, 161–169.) 

Perehdyttäjä 

Perehdyttäjä on henkilö, joka vastaa tietyn asian, tehtävän tai kokonaisuuden opettami-

sesta työntekijälle (Eklund 2018, 140). Työntekijän lähin esimies vastaa perehdyttämi-

sestä, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta. Esimies voi delegoida jonkun 

muun suorittamaan perehdyttämistä, mutta vastuu säilyy silti esimiehellä. (Ahokas & Mä-

keläinen 2013.) Kupias ja Peltola nostavat esiin, että esimies luo edellytykset perehdyt-

tämiselle, mutta ei ole kuitenkaan useinkaan ole se, joka konkreettisesti hoitaa pereh-

dyttämisen (Kupias & Peltola 2009, 63). Tavallista on, että sekä esimies että työkaverit 

perehdyttävät työntekijää. Työpaikalla voi olla myös perehdyttämiseen nimetty henkilö. 

(Työturvallisuuskeskus 2004, 59.) Vastuuta perehdyttämisestä voi ottaa myös muu hen-

kilöstö. Tyypillistä on, että useampi henkilö osallistuu perehdyttämiseen. (Kupias & Pel-

tola 2009, 95.) Perehdyttäjä voi myös vaihtua prosessin aikana (Eklund 2018, 140). 

Jos perehdyttäjiä on useita, vastuu ja vastuualueet tulevat olla selkeästi jaetut. Osa-alu-

eiden jakamisesta on hyötyä kaikille osapuolille. Esimies hyötyy, koska hänen työtak-

kaansa kevenee. Työntekijöiden osallistaminen perehdyttämiseen on heille arvostuksen 

osoitus, ja he pääsevät jakamaan omaa osaamistaan. Perehtyjä pääsee usean pereh-

dyttäjän kautta tutustumaan useampaan työyhteisönsä jäseneen ja luomaan verkostoja 

heti alusta alkaen. Jaetusta perehdytysvastuusta seuraa kuitenkin se, että esimiehen on 

kiinnitettävä erityisesti huomiota kokonaisuuden hallintaan ja perehdyttämisen tasalaa-

tuisuuteen. (Eklund 2018, 140–141.) 
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Perehdyttäjällä voi olla erilaisia rooleja. Perehdyttäjä voi olla työhönottaja, tulokkaan vas-

taanottaja, hallinnollinen perehdyttäjä, työyhteisöön tutustuttaja, työsuhteeseen pereh-

dyttäjä, organisaation perehdyttäjä, jonkin alueen syvällinen osaaja, tulokkaan kokonais-

perehdyttämisen koordinoija, kummi tai mentori. (Kupias & Peltola 2009, 95.) Hyvä pe-

rehdyttäjä on sitoutunut tehtäväänsä ja ymmärtää perehdyttämisen merkityksen. Hän 

haluaa toivottaa työntekijän tervetulleeksi. Organisaation tulee tukea perehdyttäjää tässä 

tehtävässä ja tarjota koulutusta. Perehdyttäjä vuorostaan tukee työntekijää ja tärkeää on 

saada työntekijä tuntemaan olonsa turvalliseksi. Perehdyttäjällä on oltava riittävästi ai-

kaa työntekijälle ja huolehdittava perehdyttämisen suunnitellusta etenemisestä. Hyvä 

perehdyttäjä ottaa huomioon työntekijän kyvyn omaksua uusia asioita ja varmistaa, ettei 

työntekijä kuormitu uusien opittavien asioiden äärellä. Perehdytettävän yksilöllisyys on 

siis tärkeää ottaa huomioon. (Eklund 2018, 142–147.) Hyvä perehdyttäjä panostaa toi-

mivaan vuorovaikutukseen. Tärkeää on olla rauhallinen, läsnä oleva, kunnioittava ja kär-

sivällinen. Kyky kuunnella on ensiarvoisen tärkeä taito perehdyttäjällä. Perehdyttäjän 

tehtävänä on mahdollistaa luottamuksen syntyminen perehdyttäjän ja perehdytettävän 

välille, jolloin avoin vuorovaikutus mahdollistuu. (Eklund 2018, 147–151.)  

Perehdyttäjä voi valita ohjaustyylinsä tai käyttää perehdyttäessä useampaakin tyyliä. Hy-

väksyvä, ymmärtävä ohjaustyyli on hyvä valinta perehdyttämisen alussa, kun rakenne-

taan luottamusta. Tässä ohjaustyylissä perehdytettävä saa tilaa ja hän kokee olevansa 

perehdytyksessä pääosassa. Kartoittava, ohjaava ohjaustyyli toimii kysymysten asetta-

misen kautta. Työntekijältä kysytään avoimia kysymyksiä, jotka alkavat sanoilla mitä, mi-

ten, millainen jne. Näin työntekijä voi kehittää ajatuksiaan, kun joutuu kysymysten kautta 

pohtimaan asioita. Ristiriitoja osoittavassa, haastavassa ohjaustyylissä, perehdyttäjä toi-

mii työntekijän peilinä ja osoittaa siten ristiriitaisuuksia ohjattavan puheessa tai toimin-

nassa. Tämä ohjaustyyli vaatii usein parikseen hyväksyvän tyylin ja sitä ei ole hyvä käyt-

tää perehdyttämisen alkuvaiheessa, vaan vasta kun luottamus on rakennettu ja ilmapiiri 

on tarpeeksi turvallinen. Ohjeita antava, neuvova ohjaustyyli antaa suoria ohjeita ja neu-

voja perehdytettävälle. Työntekijä voi suorista ohjeista passivoitua, joten tämän ohjaus-

tyylin toimiva käyttö onnistuu tilanteissa, joissa perehdytettävä toimii itsenäisesti ja osaa 

arvioida, mitkä ohjeet soveltuvat hänen käyttöönsä. (Eklund 2018, 142–146.)  

Yksi ohjaustyyli on esimerkkien, kokemusten ja tarinoiden avulla ohjaaminen. Perehdyt-

täjä kertoo esimerkiksi omia kokemuksiaan työssä. Tärkeää on pohtia, auttaako esi-

merkki tai tarina perehdytettävää. Kertomisen jälkeen on hyvä kysyä perehdytettävän 

ajatuksia ja näin saada palautetta ohjaustyylin toimivuudesta. Kannustavalla, 



 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ |  Venla Montola & Johanna Heinonen 

22 

rohkaisevalla ohjaustyylillä saadaan esiin työntekijän onnistumiset ja vahvuudet. Uusi 

työpaikka voi herättää avuttomuuden tunteita ja rohkaisu on usein tarpeen. Tämä oh-

jaustyyli on hyvä erityisesti silloin, kun työntekijä aloittaa itsenäisen työskentelyn.  (Ek-

lund 2018, 147–148.) Mentorointia voidaan käyttää myös perehdyttämisen tukena. Tämä 

on perinteinen tapa perehdyttää ja muistuttaa oppipoika-kisälli-mallia. Vanhempi ja ko-

keneempi työntekijä toimii uuden työntekijän mentorina ja ohjaustyö perustuu luottamuk-

selliseen vuorovaikutussuhteeseen. (Kupias & Peltola 2009, 149.) Mentoria on usein hel-

pompi lähestyä kuin esimiestä, jos uusi työntekijä haluaa kysyä jotakin. Tutkimuksen 

mukaan ne työntekijät, joilla oli mentori, oppivat enemmän organisaatiostaan kuin ne 

työntekijät, joilla ei ollut mentoria. Mentorin avulla tulokkaat myös oppivat ja sisäistävät 

organisaation kulttuuriset arvot. (Bauer 2010, 11.) 
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3 TYÖHYVINVOINTI 

Työhyvinvointia on tutkittu jo yli sadan vuoden ajan. Työhyvinvoinnin tutkimus lähti liik-

keelle lääketieteellisestä stressitutkimuksesta, jolloin tutkittiin yksilön reaktiota stressiin. 

Stressiä tutkittiin reaktiona erilaisiin kuormittaviin tekijöihin, kuten meluun, kylmään ja 

fyysiseen raskauteen. Myöhemmin työhyvinvoinnin käsitys laajeni ja teoriaan liitettiin 

myös psykologiset reaktiot. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämisen voidaan katsoa 

lähteneen liikkeelle, kun työntekijää haluttiin alkaa suojella näiltä terveyttä uhkaavilta 

vaaroilta. (Manka & Manka 2016, 64.) 

Nykypäivän työelämän ollessa jatkuvassa muutoksessa yhteiskunnallinen keskustelu ja 

tutkimustieto työhyvinvoinnin merkityksestä työelämässä on lisääntynyt viime vuosikym-

menten aikana. Keskitymme tässä opinnäytetyössä käsittelemään työhyvinvoinnin koko 

sisällön sijaan työhyvinvoinnin määritelmää ja merkitystä, työhyvinvoinnin lainsäädän-

töä, työyhteisön roolia työhyvinvoinnissa ja perehdytyksen roolia työnhyvinvoinnissa. 

Työhyvinvointia ja sen tukemista ja kehittämistä määrittelevät useat lait ja esimerkiksi 

sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva Työterveyslaitos (TTL), joka on työ-

hyvinvoinnin kannalta merkittävä taho. Työterveyslaitos on vuonna 1945 perustettu työ-

terveys- ja työsuojelun tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Sen tavoitteena on terve ja hyvin-

voiva työikäinen väestö ja turvalliset työpaikat. (Hyppänen 2010, 262.) Lisäksi työhyvin-

vointi on aiheena ajankohtainen, sillä sen rooli tulee korostumaan entisestään väestön 

kasvaessa, rakenteiden muuttuessa ja työurien pidentyessä.  

Vaikka työhyvinvointi on laajalti tutkittu aihe, työhyvinvoinnin määritelmiä on monia, eikä 

yksikään määritelmä ole vakiintunut ylitse muiden. Usein työhyvinvointi määritellään mo-

nen eri tekijän summana, johon vaikuttavat ihmisen subjektiivinen hyvinvointi ja työym-

päristön eri osa-alueet. Näihin osa-alueisiin voidaan listata esimerkiksi työn sisältöön liit-

tyvät tekijät, työntekijään liittyvät tekijät, työilmapiiriin liittyvät tekijät, työyhteisöön liittyvät 

tekijät, johtamiseen liittyvät tekijät sekä organisaatioon liittyvät tekijät. (Suutarinen & Ves-

terinen 2010, 47.) Suutarisen ja Vesterisen mukaan (2010, 56) nykypäivän kontekstissa 

määriteltynä työhyvinvointi voidaan nähdä jokaisen työntekijän ja koko työyhteisön hen-

kisenä vahvuutena ja mahdollisuutena kokea onnistumista työssä. Työhyvinvointi voi-

daan myös yksinkertaistettuna määritellä niin, että ihminen on hyvinvoiva, viihtyy työs-

sään ja tekee työtään mielellään (Suutarinen & Vesterinen 2010, 113). Eri määritelmistä 
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huolimatta työhyvinvointi liitetään yleensä ihmisten yksilöllisiin elämäntapoihin, tervey-

teen ja työkykyyn (Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2014, 9). 

Suutarisen ja Vesterisen mukaan (2010, 24) työhyvinvointi voidaan nähdä fyysisenä, 

psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä tasapainotilana, jossa ihminen on kokonaisuus. 

Työhyvinvoinnin voidaan ajatella olevan työn hallintaa, johon mahtuu myös kohtuullinen 

määrä stressiä. Stressin lisäksi työhyvinvointiin vaikuttaa myös yksilön elintavat, elämän-

tilanne, läheiset ja muut mahdolliset työn ulkopuoliset tekijät. Toisaalta työhyvinvointi 

voidaan nähdä abstraktina ja subjektiivisena käsitteenä, joka tarkoittaa eri ihmisille eri 

asioita. Työhyvinvoinnilla on yksilön hyvinvoinnin lisäksi vaikutus työyhteisön hyvinvoin-

tiin, työmotivaatioon, työilmapiiriin, sairauspoissaoloihin, uupumukseen, työssä pysymi-

seen, asiakastyytyväisyyteen ja organisaation suorituskykyyn ja tuloksellisuuteen. (Suo-

men sairaanhoitajaliitto ry 2014, 41.) 

Työhyvinvointia voidaan tarkastella Abraham Maslow’n tarvehierarkian kannalta. Peri-

aatteena tarvehierarkiassa on, että alimman tason tarpeiden tulee olla tyydytettyinä en-

nen ylemmille tasoille siirtymistä. Alhaalta lähtien ensimmäisellä tasolla ovat fysiologiset 

perustarpeet, joihin lukeutuu terveys, elintavat, fyysinen kunto ja jaksaminen. Seuraa-

valla tasolla ovat turvallisuuden tarpeet, jotka tarkoittavat työn ja työympäristön henkistä 

ja fyysistä turvallisuutta, työoloja, työn pysyvyyttä sekä oikeudenmukaista ja työyhteisön 

tasa-arvoa. Kolmannella tasolla ovat liittymisen tarpeet, jotka sisältävät työyhteisön yh-

teisöllisyyden, työkaverit sekä erilaiset verkostot ja tiimit. Neljännellä tasolla sijaitsevat 

arvostuksen tarpeet, johon sisältyy oman ammattitaidon ja työn arvostus, arvot, palaute, 

palkitseminen sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen. Viidennellä, eli ylimmällä tasolla 

ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, joihin lukeutuu oman työn ja osaamisen jatkuva ke-

hittäminen ja hyödyntäminen sekä luovuus, mielekkyys, vapaus ja esteettiset elämykset. 

(Työturvallisuuskeskus 2009, 3; Suutarinen & Vesterinen 2010, 24–26.) Tarvehierarki-

assa esitetyt tasot havainnollistuvat työhyvinvoinnin portaiksi, jotka selittävät työntekijän 

työhyvinvoinnin kehitystä tai vastaavasti kehityksen esteitä. Eri tasoihin sisältyvien yksit-

täisten tarpeiden hetkellinen puute ei kuitenkaan todennäköisesti pudota työntekijää suo-

raan alimmalle tasolle, jos tason muut osa-alueet kannattelevat tasolla pysymistä, tai jos 

esimerkiksi ensimmäisellä tasolla oleva jaksaminen horjuu vain lyhytaikaisesti, mutta pa-

lautuu myöhemmin vakiotilaan.  

Edellä luetellut hyvinvoinnin tasot voidaan jakaa myös fyysiseen hyvinvointiin, sosiaali-

seen hyvinvointiin ja psyykkiseen hyvinvointiin. Fyysinen hyvinvointi muodostuu fysiolo-

gisista perustarpeista ja turvallisuuden tarpeista. Sosiaaliseen hyvinvointiin lukeutuu 
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turvallisuuden tarpeet, liittymisen tarpeet ja arvostuksen tarpeet. Psyykkisen hyvinvoin-

nin taas voidaan nähdä muodostuvan liittymisen tarpeista, arvostuksen tarpeista sekä 

itsensä toteuttamisen tarpeista. (Suutarinen & Vesterinen 2010, 24.) Työhyvinvointi ei 

kuitenkaan ole kokonaisuutena muuttumaton, vaan muotoutuu työuran mukana, ja se 

voidaan nähdä lopputuloksen sijaan prosessina, jossa työntekijällä itsellään on ensisijai-

nen vastuu omasta työhyvinvoinnistaan (Suutarinen & Vesterinen 2010, 113). 

3.1 Työhyvinvoinnin lainsäädäntö 

Työhyvinvointia säätelee suoraan tai epäsuorasti lainsäädäntö, joka käsittelee työn te-

kemiseen ja organisoimiseen liittyviä vastuita ja velvoitteita. Työhyvinvointia koskevia 

lakeja ovat työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, työsopimuslaki, laki yhteistoimin-

nasta yrityksissä, tasa-arvolaki, työsuojelun valvontalaki, laki yksityisyyden suojasta työ-

elämässä, vuosilomalaki, työaikalaki, työeläkelaki, ammattitautilaki ja tapaturmavakuu-

tuslaki. Seuraavassa kappaleessa käsitellään näistä työhyvinvoinnin kannalta oleellisim-

pia. 

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turval-

lisuudesta ja terveydestä työssä. Lain tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkyky, 

parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennaltaehkäistä ja torjua työstä ja työym-

päristöstä aiheutuvia työtapaturmia ja muita haittoja. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1 §.) 

Työterveyshuoltolaki perustuu työnantajan velvollisuuteen järjestää työterveyshuolto si-

sältöineen ja toteutuksineen. Lain tarkoituksena on edistää työhön liittyvien sairauksien 

ja tapaturmien ehkäisyä, työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä vahvistaa 

työntekijöiden terveyttä, työkykyä, toimintakykyä ja työyhteisön toimintaa. (Työterveys-

huoltolaki 1383/2001, 1 §.) Työsopimuslain mukaisesti työnantajan on huolehdittava, 

että työntekijä pystyy suoriutumaan työstään ja työnantajan on edistettävä suhteitaan 

työntekijöihin sekä myös työntekijöiden keskinäisiä suhteita. (Työsopimuslaki 55/2001, 

1 §.) Työsuojelun valvontalain tarkoituksena on varmistaa työpaikoilla työsuojeluun liitty-

vien säännösten noudattaminen sekä työsuojelun viranomaisvalvonnan, työnantajan ja 

työntekijöiden yhteistoiminnan avulla parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. (Laki työ-

suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006,1 §.) Työeläke-

lain mukaan työnantajan on järjestettävä ja kustannettava työntekijöilleen vähimmäis-

vaatimukset täyttävä eläketurva. Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle lain 
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puitteissa ja oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, mikäli hänen työkykynsä arvioidaan 

heikentyneen sairauden, vian tai vamman vuoksi. (Työntekijän eläkelaki 395/2006, 1 §.)  

Työhyvinvointia ei saavuteta yksittäisillä terveystempauksilla tai TYKY-päivillä, vaan työ-

hyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista. Se kohdistuu koko-

naisvaltaisesti henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön ja johtamiseen. (Työterveys-

laitos 2020.) Esimies on avainasemassa työhyvinvoinnin toimenpiteiden toteuttami-

sessa. Jo edellä mainittu työturvallisuuslaki velvoittaa esimiehen pitämään huolta siitä, 

että työntekijöiden fyysinen ja psyykkinen kuormitus pysyy kohtuullisena. Sisältöä työhy-

vinvointiin tuo esimerkiksi työterveyshuollon ja työsuojelun raportit, kehityskeskustelut, 

ilmapiirikartoitukset ja asiakaspalautteet. Työterveyshuollon tehtävänä on sairauksien 

ehkäisyn ja hoidon lisäksi toimia terveen ja turvallisen työympäristön hyväksi ja tukea 

työhyvinvointia. Työterveyshuollon tulisi olla paikka, jossa voi puhua kaikesta omaan hy-

vinvointiin liittyvästä, kuten unesta, stressistä, työpaikan muutostahdista ja muista itseä 

mietityttävistä asioista. (Vehmanen 2012.) 

3.2 Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnissa 

Työhyvinvointiin vaikuttaa työyhteisön kaikki jäsenet. Uuden työntekijän aloittaessa esi-

miehellä ja perehdyttäjällä on suuri vaikutus ja vastuu uuden työntekijän sopeutumiseen 

ja työtyytyväisyyteen. Näiden lisäksi ratkaisevaa on myös se, miten muu työyhteisö ottaa 

vastan uuden työntekijän. Uuden työntekijän työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen vaikut-

taa siis esimiehen ja perehdyttäjän lisäksi koko työyhteisö. (Eklund 2018, 34–36.) Hyvä 

työilmapiiri ja toimiva työyhteisö näkyy työntekijöissä työtä tehdessä työnilona, hyvänä 

mielenä ja innostuksena. Työyhteisön sekä yksilön työhyvinvointia tukee työpaikan toi-

mivat ihmissuhteet ja työntekijöiden mahdollisuus osallistua yhteisen työelämän kehittä-

miseen. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 8.) Työhyvinvointi kasvaa työyhteisössä, jossa ih-

miset välittävät toisistaan ja tarjoavat muille apua ja tukea. Työntekijöiden keskinäinen 

ystävällisyys ja avunanto tukee hyvää työilmapiiriä, joka kulkee käsikädessä työyhteisön 

hyvinvoinnin kanssa. Työyhteisössä on tärkeää myös yhteinen arvomaailma ja luotta-

mus, joka kannattelee työyhteisöä ongelmien yli. Työhyvinvointia edistävän yhteisöllisyy-

den kannalta työyhteisön yhdessä vietetty aika ja tilaisuudet henkilökunnan kesken ovat 

tärkeitä tekijöitä. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 21–22.) 

Viime vuosina työelämässä on alkanut korostua ajatus, että työelämässä voi olla kivaa 

ja mielekästä. On alettu puhua työn ilosta, työn imusta ja me-hengestä, jossa työn 
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merkitys ja mielekkyys korostuu. (Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2014, 11.) Me-henki 

syntyy tai vahvistuu tilanteessa, jossa työntekijät kokevat arvostusta ja ymmärtävät 

työnsä merkityksen työyksikölle, jolloin ylpeys omasta työstä ja työyhteisöstä kasvaa. 

Hyvästä työstä saavutettu maine tai johdon antama tunnustus tukee tunnetta työn mer-

kityksellisyydestä. Ylpeys omasta työpaikasta vahvistaa tunnetta oman työpanoksen tär-

keydestä. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 21.) Työn imun voidaan nähdä tukevan työhyvin-

vointia. Työn imulla tarkoitetaan tilannetta, jossa työ innostaa, motivoi ja tuottaa iloa. 

(Vehmanen 2012.) Työntekijä on tarmokas, omistautunut ja uppoutunut (Työterveyslai-

tos 2020). Me-hengen lailla työntekijä tuntee ylpeyttä työstään eikä lannistu vastoin-

käymisistä. Vehmasen (2012) mukaan työyhteisössä, jossa saa arvostusta ja tukea, on 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, on sopivasti haasteita ja mahdollisuus oppia ja 

kehittyä, työn imu mahdollistuu. 

Työyhteisön toimivuus tai toimimattomuus vaikuttaa päivittäiseen hyvinvointiimme niin 

työyhteisössä kuin työyhteisön ulkopuolella. Työyhteisön ollessa toimiva ja positiivinen, 

työyhteisön tai työn huolia ja murheita ei tarvitse tuoda kotiin. Negatiivinen työilmapiiri ja 

toimimaton työyhteisö saattaa lisätä masennusta ja siirtää huolet kotiin ja perhe-elä-

mään, rasittaen hyvinvointia. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 64.) Työyhteisö tarvitsee toi-

miakseen selkeät pelisäännöt, jotka ovat kaikkien työyhteisön jäsenten tiedossa, niihin 

sitoudutaan ja niitä noudatetaan. Työelämän säännöt pohjautuvat lakeihin, jonka lisäksi 

työyhteisöllä on olemassa omat arvot, toimintaohjeet, ohjeistukset, järjestelmät ja mää-

räykset, jotka koskevat koko työyhteisöä ja työntekijöitä. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 82.) 

On mielestämme perusteltua sanoa, että työyhteisön toimivuus ja hyvä työilmapiiri tuke-

vat niin työyhteisön menestymistä kuin sen jäsenten hyvinvointia. Työyhteisön voidessa 

sisäisesti huonosti ja voimavarojen, työmotivaation ja työhyvinvoinnin kärsiessä, se ei 

pysty ulkoiseen tehokkuuteen (Paasivaara & Nikkilä 2010, 138). 

3.3 Perehdytyksen merkitys työhyvinvoinnissa 

Työelämän kaava on ollut ennen selkeämpi: samassa työpaikassa viihdyttiin jopa vuosi-

kymmeniä ja työ oli kokopäiväistä ja säännöllistä. Työelämän ollessa murroksessa 

määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet, vuokratyö, pätkätyöläiset ja itsensä työllistäminen 

ovat työpaikoilla arkipäivää. Työn sirpaloituessa perehdytyksen rooli on entistä tärke-

ämpi. Uusien työtehtävien haltuunotto, uuteen työpaikkaan sopeutumisen, käytäntöjen 

oppimisen ja työyhteisöön ja työkavereihin tutustumisen on tapahduttava entistä 
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tehokkaammin esimerkiksi keikkatyöläisten, sijaisten ja vakituisten työntekijöiden ja jopa 

johdon vaihtuessa ja muuttaessa henkilöstöä. (Vehmanen 2012.) 

Työhyvinvoinnin kannalta työtehtävien tiedostaminen ja hallitseminen voidaan nähdä tär-

keänä. Puutteellisessa perehdyttämisessä työntekijän on vaikeaa hallita työtehtäviään, 

joka vaikuttaa luonnollisesti suoraan työntekoon ja myös työhyvinvointiin. Perehdyttämi-

sen avulla työntekijä pystyy työskentelemään itsenäisenä työntekijänä, mutta myös hyö-

dyntämään ammatillista osaamistaan uudessa työtehtävässään, joka tukee työntekijän 

onnistumista ja jonka voidaan olettaa lisäävän työhyvinvointia (Kupias & Peltola 2009, 

20). On mielestämme perusteltua sanoa, että työntekijän saadessa onnistuneen pereh-

dytyksen ja työtehtävien ollessa selkeät, tutut ja tiedostetut, kasvaa työntekijän työhyvin-

vointi, sitoutuminen ja työssä suoriutuminen.  

Perehdytys vahvistavana tekijänä 

Työhyvinvointi ja perehdyttäminen kulkevat käsi kädessä. Sajaman (2015) mukaan hyvä 

perehdytys hyödyttää kaikkia. Suunnitelmallisen ja hyvän perehdyttämisen avulla saa-

vutettavia etuja ovat työtyytyväisyys, osaamisen vahvistuminen, yksilön sekä organisaa-

tion tehokkuus ja tuottavuus sekä perehdytyksen tasalaatuisuus. Työterveyslaitoksen 

(2011) mukaan onnistuneen perehdytyksen hyötyjä ovat näiden lisäksi työntekijöiden si-

toutuneisuus, kiinnostuneisuus työtä ja sen kehittämistä kohtaan sekä hyvä työilmapiiri.  

Myös Eklundin (2018, 31) mukaan perehdyttämisellä on vaikutus uuden työntekijän 

työssä suoriutumiseen, työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Hyvin hoidetun perehdyt-

tämisen hyötyihin Mäntynen ja Penttinen (2009, 3) nostavat myös oppimisen tehostumi-

sen ja siihen käytetyn ajan lyhentymisen. Hyvä perehdytys siis tukee uuden työntekijän 

osaamista, sitoutuneisuutta ja työnteon tehokkuutta. Mitä paremmin työn vaatimukset ja 

yksilön osaaminen vastaavat toisiaan, sitä todennäköisemmin työstä kokee työniloa 

(Suutarinen & Vesterinen 2010, 101). Työnilo luonnollisesti tukee työmotivaatiota ja työ-

hyvinvointia. Aikuissosiaalityön yksikössä työskennellessä myös asiakastyön näkökul-

masta on keskeistä, että työntekijät perehdytetään riittävästi tehtäviinsä ja että kaikilla 

työntekijöillä on työn vaatima osaaminen. Kun perehdyttäminen toteutetaan hyvin, uu-

desta työntekijästä muodostuu nopeasti organisaation jäsen (Työterveyslaitos 2017). Li-

säksi niin asiakas, yritys kuin työntekijätkin hyötyvät henkilöstön hyvästä ammattitaidosta 

(Mäntynen & Penttinen 2009, 3).  

Myös Mäntysen ja Penttisen (2009, 3) mukaan perehdyttäminen edesauttaa uuden työn-

tekijän sopeutumista, oppimista ja lisää työn sujuvuutta ja palvelun laatua. Eklund nostaa 
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kirjassaan (2018, 20), että onnistunut perehdytys lisää myös tuottavuutta, työtyytyväi-

syyttä ja voimistaa työntekijöiden sitoutumista.  Sitoutuneet työntekijät työskentelevät te-

hokkaammin ja ovat yleisesti tyytyväisempiä työssään. Voidaan siis sanoa, että hyvä 

perehdytys edistää uuden työntekijän työhyvinvointia sekä lisää työn tekemisen mielek-

kyyttä, osaamista ja turvallisuutta. Perehdytykseen ja työhyvinvointiin panostaminen on 

myös organisaation toiminnan kehittämisen kannalta kannattavaa. Työhyvinvoinnilla voi-

daan nähdä olevan merkitystä organisaation toiminnan ja tuloksellisuuden kannalta, joka 

tulisi huomioida jo työn perehdytyksessä. (Suutarinen & Vesterinen 2010, 45.) 

Perehdytys ehkäisevänä tekijänä 

Hyvän perehdytyksen voidaan nähdä ennaltaehkäisevän työelämässä tiettyjä ei toivot-

tuja tilanteita. Kun perehdytys on tehty huolellisesti, työyhteisön toimintatavat lujittuvat 

sekä riskit virheiden ja väärien työtapojen oppimiselle vähenevät (Honkaniemi ym. 2007, 

154–155). Eklundin (2020) mukaan onnistunut perehdytys saa työntekijän toimimaan te-

hokkaammin ja työtyytyväisyys kasvaa, jonka voimme uskoa heijastuvan positiivisesti 

asiakastyöhön ja mahdollisesti myös asiakastyytyväisyyteen. Perehdyttämisellä voidaan 

myös edesauttaa työntekijän terveenä pysymistä ja vähentää sairaspoissaoloja (Kupias 

& Peltola 2009, 20). Työtyytyväisyyden lisäksi perehdytyksen on todettu olevan yhtey-

dessä työntekijän työssä pysymiseen ja vaihtuvuuden vähenemiseen. Työntekijän näkö-

kulmasta puutteellinen perehdytys aiheuttaa epävarmuutta ja stressiä ja pahimmillaan 

se voi aiheuttaa työpaikasta lähtemistä. (Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2014, 54.) Asia-

kastyön näkökulmasta, työn ollessa esimerkiksi sosiaalivirastossa, kuten Turun kaupun-

gin aikuissosiaalityön yksikössä, asiakkaiden kannalta tärkeää olisi, että asiakkaiden asi-

oiden asioita hoitavat työntekijät olisivat pysyviä. Sosiaalityössä luottamuksellisen asia-

kassuhteen luominen on tärkeää, mutta aikaa vievää ja työntekijöiden vaihtuvuuden ol-

lessa suurta asiakastyö saattaa kärsiä. On mielestämme perusteltua sanoa, että pereh-

dyttämiseen panostaminen edistää työntekijöiden työhyvinvointia, jaksamista ja sitoutu-

neisuutta, jotka taas vaikuttavat työntekijöiden vaihtuvuuden vähenemiseen ja tätä 

kautta asiakastyöhön. Hyvä perehdytys, työtyytyväisyys ja hyvinvointi työssä vähentää 

työpaikan vaihtohalukkuutta ja edistää työhön ja organisaatioon sitoutumista (Suomen 

sairaanhoitajaliitto ry 2014, 63). Perehdytyksellä voidaan nähdä siis olevan työhyvinvoin-

nin vahvistamisen lisäksi yhteys ja rooli työntekijöiden sopeutumisessa ja työssä pysy-

vyydessä. 
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4 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ AIKUISSOSIAALITYÖN 

YKSIKKÖ 

Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikkö tarjoaa sosiaalipalveluita täysi-ikäisille tur-

kulaisille. Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja lisätä 

hyvinvointia. Aikuissosiaalityön palvelut ovat tukena kuormittavassa elämäntilanteessa, 

auttavat elämänmuutoksessa tai haasteiden kasautuessa, kun asiakas tarvitsee apua ja 

ohjausta eteenpäin pääsemiseen. (Turun kaupunki 2020.) Esittelemme aikuissosiaali-

työn yksikköä opinnäytetyömme toimintaympäristönä kuvaten sen osana palvelujärjes-

telmää sekä avaten yksikön palveluita, työtä, prosesseja ja havainnollistaen aikuissosi-

aalityön yksikön tämänhetkistä perehdytystä ja työhyvinvointia.  

4.1 Aikuissosiaalityön yksikö osana palvelujärjestelmää 

 

Kuva 2. Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio (Turun kaupunki) 
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SOSIAALITYÖ

Minna Virta

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen

PSYKOSOSIAALISET 
PALVELUT

Annie Turunen

EHKÄISEVÄ 

TERVEYDENHUOLTO
Tuula Cornu

LASTENSUOJELU

Eira Virolainen

Neuvolapalvelut ja UÄ-yksikkö
Ravitsemusterapia
Minna Kulma, Kirsi Karppinen

Ehkäisyneuvola
Terhi Sui

Alkupalvelut
Elina Wiljanen

Ulkomaalaistoimisto
Jyri Mikkola

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN 

HALLINTO

Sosiaalipäivystys
Kaarina Katas

Lastensuojelulaitokset
Vähäheikkilän perhetukikeskus
Katriina Alho
Mäntymäen perhetukikeskus
Sari Eskola
Lakkatien erityislastenkoti
Katariina Pohjalainen
Makslankadun lastenkoti
Stina Enlund
Moikoistenkadun lastenkoti
Ulla Lamberg
Puolukkatien lastenkoti
Markku Hirvelä
Vakka-Suomentien lastenkoti
Tarja Hytönen
Virusmäentien lastenkoti
Satu Haapanen

Lastensuojelun sijaishuolto
Milla Lumio

Jälkihuolto
Tytti Mäkinen

Perheoikeudelliset palvelut
Aino Hynninen

Perheneuvola
Kimmo Kiviranta

Psykologipalvelut
Annie Turunen

Koulupsykologit
Johanna Käsnänen

Asumis- ja päihdepalvelut
Pasi Lehti
Asumis- ja päihdepalvelujen 
sosiaalityö 
Susann Nylund
Sirkkalan päiväkeskus 
Marika Bulasoff
Orikedon palvelukeskus 
Minna Haaranen-Mäkipuro
Sillankorvan ensisuoja
Elisabeth Erholtz

Kouluterveydenhuolto
Anna-Liisa Vesterinen

Opiskeluterveydenhuolto
Terhi Sui

VARSINAIS-SUOMEN SOVITTELUTOIMISTO
Saana Vuoristo

TURUN SEUDUN TULKKIKESKUS
Hanna-Mari Kolistaja

Perhetuki
Minna Kulma

Aikuissosiaalityö
Eeva Eskelinen

Lapsiperheiden sosiaalityö

Eteläinen lapsiperhesosiaalityö 
Sakari Saarni
Läntinen lapsiperhesosiaalityö
Riina-Riikka Ahrelma
Pohjoinen lapsiperhesosiaalityö
Petra Hakala

Lastensuojelun avohuolto
Eteläinen  lastensuojelun avohuolto
Virpi Poskiparta
Läntinen lastensuojelun avohuolto
Minna Rantalaiho
Pohjoinen lastensuojelun avohuolto
Nina Maijala

Tukipalvelut
Maija Santamaa

Perhetyön ohjaus
Arja-Liisa Tamminen

TOIMIALAN HALLINTO 

JA YHTEISET TOIMINNOT

Talous- ja hallintojohtaja

Max Lönnqvist

VARSINAIS-SUOMEN 

SAIRAANHOITOPIIRI

Asiantuntijalääkäri

Jane Marttila

VANHUS- JA 

VAMMAIS-

PALVELUT

Palvelualuejohtaja 

Sari Ahonen

Avopalvelut

Asumispalvelut

Vammaispalvelut ja 

kehitysvammahuolto

Toimialajohtaja Riitta Liuksa

Hyvinvointitoimiala

TERVEYS-

PALVELUT

Palvelualuejohtaja 

Katariina 

Kauniskangas

Yhteiset toiminnot

Avoterveydenhuollon 

palvelut

Suun terveydenhuolto

Polikliiniset palvelut

Sairaalapalvelut

PERHE- JA 

SOSIAALI-

PALVELUT

Palvelualuejohtaja 

Sirpa Kuronen

Yhteiset toiminnot

Ehkäisevä 

terveydenhuolto

Psykososiaaliset

palvelut

Sosiaalityö

Lastensuojelu

Kuva 3. Hyvinvointitoimiala (Turun Kaupunki) 
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Kuva 4. Perhe- ja sosiaalipalvelut (Turun Kaupunki) 

Turun kaupungin hallinnollinen organisaatiokaavio havainnollistaa aikuissosiaalityön si-

jaintia palvelujärjestelmässä. Se sijaitsee hyvinvointitoimialan alaisuudessa perhe- ja so-

siaalipalveluissa. Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat perhe- ja sosiaalipalveluiden hal-

lintoon, johon sisältyy ehkäisevä terveydenhuolto ja sosiaalityö. Sosiaalityön alta löytyy 

aikuissosiaalityö, jonka yksikkö on opinnäytetyömme toimintaympäristö ja jonne tuo-

timme perehdytysoppaan.  

4.2 Sosiaalityön alkupalvelut 

Aikuissosiaalityön palvelut on kohdistettu 18 vuotta täyttäneille turkulaisille, joiden talou-

dessa ei asu alaikäisiä lapsia. Aikuissosiaalityön palveluihin pääsee ottamalla yhteyttä 

sosiaalityön alkupalveluihin. Myös toinen viranomainen tai yksityishenkilö, esimerkiksi 

asiakkaasta huolissaan oleva läheinen voi tehdä avuntarvitsijasta sosiaalihuoltolain mu-

kaisen ilmoituksen. Toisen henkilön ilmoittaessa ilmoitus tehdään pääsääntöisesti avun-

tarvitsijan suostumuksella. Aikuissosiaalityön tukea saadakseen asiakkaalla ei tarvitse 

olla taloudellisia huolia. Sosiaalityön alkupalveluiden asiakasneuvontaan voi ottaa yh-

teyttä esimerkiksi silloin, kun henkilö tarvitsee tukea arkielämän sujumiseen, työttömyy-

teen, taloudellisiin vaikeuksiin, oman tai läheisen päihteidenkäyttöön tai päihderiippuvuu-

desta toipumiseen. Aikuissosiaalityö auttaa myös tilanteessa, jossa asiakkaalla on on-

gelmia asumisen kanssa, hän on kohdannut äkillisen kriisin, hänen elämässään on tur-

vattomuutta aiheuttavia tekijöitä, kuten väkivaltaa tai kun hän tarvitsee apua sopivien 

palveluiden piiriin löytämisessä. (Turun kaupunki 2020.) 

Sosiaalityön alkupalvelu tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sosiaalityön ajanvaraukseen liit-

tyvissä asioissa, taloudellisiin vaikeuksiin, arjen vaikeuksiin, päihdeongelmiin tai muihin 

haastaviin elämäntilanteisiin. Sosiaalityön alkupalvelu kartoittaa yhdessä asiakkaan 

kanssa asiakkaan tilannetta ja ohjaa asiakkaan sopivien palveluiden piiriin. Sosiaalityön 

alkupalveluiden verkkosivuilla toimii sosiaalipalvelujen asiakasneuvonnan chat, joka pal-

velee arkisin. Sieltä saa ohjausta ja neuvontaa yleisesti sosiaalipalveluista, sopivan so-

siaalipalvelun löytämisessä, toimeentulotuen hakemisesta sekä arjen hankaluuksiin liit-

tyvissä asioissa. Sosiaalityön alkupalvelut palvelevat arkisin myös puhelimitse, josta voi-

daan varata tarvittaessa aika sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle asiakkaan tilan-

teen tarkempaa selvittelyä varten. (Turun kaupunki 2020.) 
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4.3 Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 

Aikuissosiaalityön yksikössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, ja ta-

paamiset työntekijöiden kanssa ovat asiakkaalle maksuttomia. Turun kaupungin aikuis-

sosiaalityön yksikköön kuuluu kolme palvelupistettä; keskustan päätoimipiste sekä Per-

non ja Varissuon palvelupisteet. (Turun kaupunki 2020.) Sosiaalityöstä säädetään sosi-

aalihuoltolaissa. Aikuissosiaalityön yksikön asiakkuudessa asiakkaalle voidaan tarjota 

sosiaalihuoltolain sekä päihdehuoltolain mukaisia tukitoimia. (Elonen 2020.) Sosiaalityön 

palvelu sisältää asiakkaan ja sosiaalityöntekijän keskustelua asiakkaan elämäntilan-

teesta sekä voimavarojen ja muutostarpeiden kartoitusta. Tapaamisilla mietitään yh-

dessä tavoitteita asiakkaan tilanteen edistämiseksi ja sosiaalityöntekijä auttaa sopivien 

tukitoimien löytämisessä ja järjestämisessä. Asiakastyössä on keskiössä asiakkaan 

omat tavoitteet (Elonen 2020). Tavoitteita sovitaan tapaamisissa yhdessä tilanteen edis-

tämiseksi, asiakas saa tukea muutoksessa ja asiakas ja sosiaalityöntekijä seuraavat yh-

dessä tavoitteiden toteutumista. Sosiaalityön palveluun voi asiakkaan tarpeista ja toi-

veista riippuen sisältää yksilötapaamisia, yhteistyötä muiden viranomaisten ja läheisten 

kanssa, tiiviimpää tukea sosiaaliohjauksessa, ryhmämuotoista toimintaa, päihdepalve-

luja, -kuntoutusta tai muita tukipalveluja. (Turun kaupunki 2020.) 

Sosiaaliohjauksessa sosiaaliohjaaja on aikuissosiaalityön asiakkaan tukena vaikeassa 

elämäntilanteessa tai kriisissä, jolloin asiakas kaipaa tiiviimpää tukea ja ohjausta jonkin 

haasteen tai ongelman ratkaisemiseksi tai tavoitteen saavuttamiseksi (Turun kaupunki 

2020). Sosiaaliohjaajalla ei ole omia asiakkaita, vaan hän toimii työparina sosiaalityön-

tekijän kanssa niiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat ajallisesti tai laadullisesti in-

tensiivisempää tukea ja ohjausta (Elonen 2020). Asiakastyössä määritellään sosiaalioh-

jauksen tavoitteet ja ne kirjataan sosiaalityön asiakassuunnitelmaan. Sosiaaliohjausta 

voidaan tehdä tarvittaessa yksilötapaamisten lisäksi kotikäynneillä ja verkostoissa. So-

siaaliohjaaja on mukana asiakkaan ohjauksessa tarvittaessa lyhytkestoisesti tai vastaa-

vasti pidempään, tukien asiakasta tarpeen mukaan. (Turun kaupunki 2020.) 

4.4 Moniammatillinen yhteistyö & Kelkka-toiminta 

Aikuissosiaalityö on moniammatillista yhteistyötä, sillä se pyrkii kokoamaan asiakkaalle 

tämän yksilöllisesti tarvitseman palvelukokonaisuuden. Perusterveydenhuolto, psykiat-

ria, TE-palvelut, Kela ja kolmas sektori toimivat aikuissosiaalityön tärkeinä verkostoina 
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ja vastaavat myös asiakkaan palveluntarpeisiin. Aikuissosiaalityön tärkeänä verkostona 

toimii myös TYP-palvelu, joka on monialainen työllisyyspalvelu. Se pyrkii vahvistamaan 

sosiaalitoimen, Kelan ja TE-palveluiden yhteistyötä ja tarjoamaan asiakkaalle sujuvam-

man palvelukokonaisuuden. Aikuissosiaalityön yksikössä käytetään myös sosiaalihuol-

lon ostopalveluita, joita tuotetaan sekä yksityisellä että kolmannella sektorilla. (Elonen 

2020.) 

Aikuissosiaalityö tarjoaa myös Kelkka-toimintaa asiakkailleen. Kelkka-toiminnan sosiaa-

liohjaajat järjestävät sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa työikäisille sosiaalityön 

asiakkaille. Tavoitteena on aktivoida ja tukea asiakkaita toimintaan kodin ulkopuolella. 

Ryhmät ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja suljettuja. Ryhmät koostuvat noin kym-

menestä asiakkaasta ja kokoontuminen on kerran viikossa 7–10 viikon aikana. Asiakkaat 

ohjautuvat ryhmiin sosiaalityöntekijöiden kautta. Asiakkaille on tarjolla ryhmiä erilaisin 

teemoin, kuten päihteettömyyden tukeminen, työelämävalmiuksien kohentaminen tai pa-

remman arjen saavuttaminen. Ryhmiä on kohdistettu eri asiakasryhmille, kuten nuorille 

aikuisille, päihdekuntoutujille tai työelämään pyrkiville. Uusia ryhmiä voidaan suunnitella 

asiakkaiden kiinnostusten, tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kelkan sosiaaliohjaajat teke-

vät tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Kelkkatoiminnan yhteistyökumppa-

neina ovat mm. diakoniatoiminta, Vamos ja A-kilta. (Turun kaupunki 2020.) 

4.5 Asiakastyön prosessi 

 

Vireille tulo 

Turun Kaupungin aikuissosiaalityön yksikössä on käytössä asiakastyötä kuvaava pro-

sessi. Se kuvaa asiakastyön kulkua ja eri vaiheita sisältöineen. Asiakkuuden alkamista 

ja vireille tuloa edeltää asiakkaan oma tai toisesta henkilöstä herännyt huoli tai kasvanut 

Kuva 5. Sosiaalityön prosessi (Turun Kaupunki) 



 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ |  Venla Montola & Johanna Heinonen 

35 

tuen tarve. Tuen tarve voi tulla julki henkilöltä itseltään, toiselta yksityishenkilöltä eli hen-

kilön omaiselta tai viranomaiselta. (Elonen 2020.) 

Alkupalvelut 

Alkupalveluissa asiakkaan tilanteesta tehdään ensiarviota, jonka jälkeen asiakas ohjau-

tuu varsinaiseen palvelutarpeen arvioon, mikäli kokonaistilanne vaatii syvempää selvit-

telyä tai pidempiaikaista työskentelyä. Alkupalveluissa asiakas saa yleistä neuvontaa ja 

ohjausta tarpeistaan riippuen. On mahdollista, että asiakas saa tarvittavan tuen ja oh-

jeistuksen jo alkupalveluista, jolloin asiakkaalla ei ole tarvetta palveluille ja asiakkuus ei 

jatku. On myös mahdollista, että alkupalveluissa asiakas ohjataan muihin palveluihin, 

riippuen asiakkaan yksilöllisestä palvelutarpeesta. Akuutteja tilanteita ja kiireellisiä avun 

tarpeita käsitellään sosiaalipäivystyksessä. Palvelutarpeen arvio voidaan silti aloittaa ai-

kuissosiaalityön yksikössä. Mikäli asiakkaalla on aikuissosiaalityön palveluille tarvetta, 

asiakkaalle nimetään pysyvä sosiaalityöntekijä ja asiakastyö siirtyy seuraavaan vaihee-

seen. (Elonen 2020.) 

Palvelutarpeen arvio 

Mikäli asiakkaalla on palveluille tarvetta, avataan asiakkaalle aikuissosiaalityön asiak-

kuus. Asiakkuus siirtyy alkupalveluista aikuissosiaalityön yksikköön sosiaalityöntekijälle, 

joka käynnistää palvelutarpeen arvion. Aikuissosiaalityön yksikössä tapahtuvassa pal-

velutarpeen arviossa sosiaalityöntekijä selvittää asiakkaan kokonaistilanteen ja tuen tar-

peen. Kokonaistilanteen selvittämiseksi läpi käytäviä asioita on esimerkiksi asiakkaan 

työ, koulutus, asuminen, vapaa-aika, sosiaaliset suhteet ja terveys hoitokontakteineen. 

Palvelutarpeen arviointi suoritetaan kirjallisesti ja asiakkaan kanssa yhteistapaamisilla. 

Vielä palvelutarpeen arvioinnissakin suoritetaan palveluohjausta ja palveluiden koordi-

nointia. Palvelutarpeen arviointi vaiheena voidaan nähdä päättyvän monista eri syistä. 

Asiakkuus saattaa päättyä, sillä asiakas voidaan ohjata muuhun palveluun, asiakkaalla 

ei ole enää palvelulle tarvetta tai asiakas ei halua asiakkuutta. Vaiheen nähdään päätty-

vän myös tilanteessa, jossa palvelutarpeen arviointi on tehty ja sosiaalityön asiakkuus 

siirtyy seuraavaan vaiheeseen. (Elonen 2020.) 

Palveluiden suunnittelu 

Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan palveluiden sisältö. Asiakastyössä siirrytään tä-

hän vaiheeseen, kun käsitys asiakkaan tarvitsemista palveluista on muodostunut. Tämä 

vaihe sisältää asiakassuunnitelman, jonka sosiaalityöntekijä ja asiakas tekevät yhteisesti 
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kirjallisessa muodossa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tavoitteet ja työsken-

telytavat. Tavoitteet on hyvä jakaa muutamaan osaan, ja ne voivat muuttua ja edetä 

asiakastyön edetessä. Asiakassuunnitelma tulee päivittää vähintään vuosittain ja siinä 

listatut tavoitteet ja työskentelytavat voivat olla muuttuvia tai portaittaisia. Tähän vaihee-

seen palaaminen on mahdollista myös asiakastyön prosessin loppuvaiheesta, mikäli asi-

akkaan tavoitteet tarvitsevat päivittämistä ja työskentely- ja toimintatavat uutta suuntaa. 

(Elonen 2020.) 

Palveluiden toteuttaminen 

Palveluiden suunnittelusta siirrytään palveluiden toteuttamiseen. Tässä vaiheessa työs-

kennellään tavoitteiden saavuttamiseksi. Työskentelyssä tavoitteiden toteuttamiseksi ja 

saavuttamiseksi avainasemassa on asiakas itse. Sosiaalityöntekijä tukee asiakasta ta-

voitteiden saavuttamisessa ja niiden haasteissa esimerkiksi yhteydenottojen, tapaamis-

ten tai kotikäyntien muodossa. Palveluiden toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta moniammatillinen yhteistyö muiden tahojen kanssa on usein asiakkaan edun 

mukaista. Sosiaalityöntekijän tuen lisäksi asiakkaan palvelukokonaisuuteen saattaa kuu-

lua esimerkiksi KELKKA-palvelua, tuettua asumista, kolmannen sektorin palveluita tai 

diakoniatyötä. Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hänelle luodaan palvelukokonaisuus, 

joka sopii hänen tavoitteisiinsa ja toimii asiakkaalle matalalla kynnyksellä. Tavoitteiden 

saavuttamiseksi asiakkaan arki pyritään turvaamaan ja tarjoamaan keskusteluapua, työ-

kaluja ja tukea toimintatapojen muuttamiseen tai haasteista ylipääsyyn. (Elonen 2020.) 

Palveluiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi 

Seuraava, ja samalla asiakastyön viimeinen vaihe keskittyy palvelujen ja tavoitteiden 

seurantaan, toteutumiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Vaiheena tämä sisältää sosiaa-

lityöntekijän yhteydenpitoa, tapaamista ja tilanteen päivittelyä. Työskennellessä toivot-

tuja tavoitteita kohti palvelujen piirissä, asiakkaalla saattaa tulla matkalla haasteita. 

Tässä vaiheessa tärkeää on sosiaalityöntekijän ja muiden tahojen tuki. Tavoitteiden ete-

nemisen kartoittaminen, toteutumisen arviointi ja jatkosta sopiminen auttavat haasteiden 

ylipääsyssä ja vievät asiakastyötä eteenpäin. Mikäli työskentely tavoitteita kohti on tuot-

tanut tulosta, tämä vaihe sisältää niiden uudelleen tarkastelua ja mahdollisesti uusien 

tavoitteiden asettamista. Tällöin asiakastyöskentely palaa vaiheeseen ”palveluiden 

suunnittelu”, jossa asiakkaalle asetetaan uudet päivitetyt tavoitteet tai työskentelytavat. 

Päivitettyjen tavoitteiden jälkeen työskentely niitä kohti käynnistyy uudelleen, prosessin 

mukaisesti. Uusien tavoitteiden asettaminen on toimivaa esimerkiksi tilanteessa, jossa 
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asiakkaan haaste on kokonaisuudessaan iso ja muutokseltaan vaativa, jolloin tavoittei-

den pilkkominen edistysaskeliin helpottaa asiakasta. Näin tavoitteiden mahdottomuus 

vähenee ja tavoitteiden saavuttaminen on realistisempaa ja vaatii asiakkaalta vähem-

män ponnisteluja. Tässä vaiheessa tärkeää on asiakkaan verkoston tuki, jotta asiakas 

on motivoitunut ja sitoutunut työskentelemään tavoitteitaan kohti. Mikäli asiakas saavut-

taa tavoitteensa, eikä uusia tavoitteita enää ole tarvittavaa asettaa, on asiakastyö tiensä 

päässä. Asiakkuus voi päättyä, mikäli asiakkaalla ei ole palveluille enää tarvetta, hän ei 

halua niitä, hän muuttaa toiselle paikkakunnalle tai kun hänen tavoitteensa on saavu-

tettu, voimavarat vahvistuneet ja palvelun tarve täyttynyt. (Elonen 2020.) 

4.6 Systeeminen työote 

Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikössä on ollut vuodesta 2019 alkaen käytössä 

systeeminen sosiaalityön toimintatapa. Systeeminen malli otettiin tällöin käyttöön Tu-

russa myös lapsiperhesosiaalityössä, avohuollon lastensuojelussa, jälkihuollossa, sijais-

huollon sosiaalityössä ja ulkomaalaistoimistossa. (Turun kaupunki 2019.) Systeeminen 

malli on Suomessa otettu käyttöön lastensuojelun uudistamisen yhteydessä LAPE-muu-

tosohjelmassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). Systeeminen malli korostaa ih-

mistä osana verkostoaan. Ihmisen saamat palvelut muodostavat systeemin, jossa kaikki 

vaikuttaa kaikkeen. Systeemin osia ovat esimerkiksi asiakkaan ja työntekijän asenteet 

sekä palvelujärjestelmän rajoitteet ja mahdollisuudet. Kun yhtä systeemin osaa muute-

taan, koko systeemi muuttuu. Asiakkaan oma osallisuus korostuu. Hän määrittelee itse 

tavoitteensa ja näin sitoutuu työskentelyyn paremmin. Tavoitteena on palvelun laadun 

paraneminen, asiakas- ja verkostotyön toimivuuden lisääntyminen, eri ammattiryhmien 

yhteistyön helpottuminen ja työntekijöiden kuormituksen vähentäminen. Systeeminen 

malli antaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöskentelyyn. (Socca 2020.) Työskente-

lyssä korostuu tiimityö, dialogisuus ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2020). 

Turun aikuissosiaalityön yksikkö jakautuu systeemisiin tiimeihin. Reflektoivia tiimiko-

kouksia pidetään säännöllisesti ja niissä pohditaan asiakkaan elämään keskeisesti vai-

kuttavien tekijöiden välisiä suhteita. Jokainen työntekijä tuo tiimiin oman osaamisensa. 

Reflektiivisellä keskustelulla pyritään auttamaan asiakasta. Ammattilaiset pohtivat omaa 

tapaansa toimia asiakkaan kanssa ja kiinnittävät huomiota omiin oletuksiinsa. 
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Työntekijät hakevat ratkaisuja yhdessä, joten työntekijän ei tarvitse yksin pohtia asioita. 

(Virta 2020.) 

Systeemisessä työotteessa ajatellaan, että asiakkaiden ongelmat ratkaistaan samassa 

ihmissuhteiden järjestelmässä ja ympäristössä kuin ne ovat syntyneetkin. Asiakkaan ko-

kemuksiin ja historiaan tulee tutustua. Kun asiakkaan ihmissuhteet saadaan paremmin 

toimiviksi ja hänen tarpeitaan vastaaviksi, ongelmallinen käytös ja oireet tulevat tarpeet-

tomiksi. Asiakkaan ihmissuhteista saadaan toimivampia, kun nähdään oireiden taustalla 

olevat tunteet ja merkitykset. Työntekijän on suostuttava ei-tietämiseen ja epävarmuu-

teen. Dialoginen työskentely on avainasemassa. (Virta 2020.) 

4.7 Perehdyttäminen aikuissosiaalityön yksikössä 

Tutustumismenetelminä Turun aikuissosiaalityön yksikön perehdyttämiseen ja perehdy-

tystarpeisiin käytimme havainnointia työpaikalla sekä teemahaastattelua. Havain-

noimme ja seurasimme yksikön työpäivän sisältöä yhden kokonaisen työpäivän verran. 

Lisäksi haastattelimme yksikön kahta uusinta työntekijää, jotka toimivat sosiaaliohjaa-

jina. Haastattelumme sisälsi kysymyksiä sosiaaliohjaajien saadusta perehdytyksestä, 

perehdyttämisen kehittämiskohteista sekä perehdytysoppaan tarpeesta ja oppaan sisäl-

löstä (Liite 1). Haastattelussa nousi keskiöön perehdyttämisen puute. Perehdyttäminen 

Turun aikuissosiaalityön yksikössä on vähäistä, eikä siihen ole suunnitelmaa eikä sel-

keää struktuuria. Haastateltavien kokemuksien mukaan uuden työntekijän perehtyminen 

työhön on pitkälti uuden työntekijän omalla vastuulla. Haastatellessa aikuissosiaalityön 

yksikön uusimpia sosiaaliohjaajia perehdytys kuvataan puutteellisena, joka tukee ja pe-

rustelee perehdytysoppaan tarvetta. Uusille työntekijöiden perehdytystä ei hoitanut edel-

tävä työntekijä, heille ei ollut nimetty varsinaista perehdyttäjää, eikä vastuuta perehdyt-

tämisestä ollut jaettu työntekijöiden kesken. Haastateltavat kokivat, että vastuu perehdy-

tyksestä on itse perehtyjällä, jossa korostuu oma rohkeus ja kynnys pyytää apua. Haas-

tattelussa ilmeni, että uusien työntekijöiden on pitänyt koota perehdytettävistä asioista 

kokonaisuus itse, perehdytyksen ollessa pirstaleista ja rikkonaista. Kuitenkin haastatel-

tavat olivat kokeneet saaneensa kysyttäessään apua esimieheltä ja muilta työntekijöiltä. 

Haastateltavat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että opittuaan oikeat henkilöt, jotka osaa-

vat heitä kussakin asiassa auttaa, he ovat tulleet autetuksi. Haastateltavat olivat raken-

taneet kokonaisuuden työnkuvastaan ja työtehtävistään perehtymällä asioihin itse, 
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pyytämällä apua ja hoksaamalla esittää oikeanlaiset kysymykset oikeille tahoille. (Sosi-

aaliohjaajien haastattelu 2020.) 

Ainoana perehdytysmateriaalina yksikön käytössä on ollut perehdytyskortti, joka on luotu 

pääosin sosiaalityöntekijöiden perehdyttämiseen (Liite 2) (Elonen 2020). Uusien työnte-

kijöiden aloittaessa aikuissosiaalityön yksikössä perehdytyskorttia tai sen sisältöä ei ole 

kuitenkaan käyty uuden työntekijän kanssa yhteisesti läpi, eikä seurattu perehdytyksen 

etenemistä sen mukaan (Sosiaaliohjaajien haastattelu 2020).  Perehdytyskortissa on lis-

tattuna perehdyttämisessä läpikäytäviä asioita, kuten esimerkiksi työsuhdeasiat, työter-

veys- ja työhyvinvointiasiat, tietojärjestelmät ja päivittäiset rutiinit. Perehdytyskortti oli ai-

kuissosiaalityön yksikössä käytössä oleva ainoa perehdytysmateriaali, joka oli toiminut 

uuden työntekijän muistilistana perehdytettävistä asioista.  

Haastateltaessa aikuissosiaalityön uusimpia työntekijöitä perehdytyksen tärkeimmistä 

asioista keskiöön nousee suunnitelmallisuus, selkeä struktuuri sekä tarvittava tila ja aika 

(Sosiaaliohjaajien haastattelu 2020). Haastattelussa linjataan perehdytyksellä olevan 

merkittävä vaikutus työstä suoriutumiseen ja suora yhteys asiakastyöhön. Riittävä pe-

rehdytys mahdollistaa asiakastyössä laadukkaan, ammatillisen ja itsevarman asiakas-

kohtaamisen. (Sosiaaliohjaajien haastattelu 2020.) On perusteltua sanoa, että perehdy-

tysoppaan tarve aikuissosiaalityön yksikössä on selkeä. Tämä konkretisoi opinnäyte-

työmme tärkeyttä ja motivoi työssämme edistymistä, sillä perehdytysmateriaalin tarve oli 

konkreettinen. Työskentelyymme toi motivaatiota myös se, kuinka merkittävältä pereh-

dytysoppaan luominen tuntui, niin aikuissosiaalityön yksikön työntekijöiden, kuin myös 

koko työyhteisön toimivuuden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta.  

4.8 Työhyvinvointi aikuissosiaalityön yksikössä 

Sosiaaliala on ollut nopeassa kasvussa ja nopean kasvun ennustetaan jatkuvan, sillä 

sosiaaliala on muutoksessa rakenteiltaan ja toiminnoiltaan. Sosiaalialalla työn ennuste-

taan muuttuvan entistä vaativammaksi, joka aiheuttaa vaihtuvuutta ja työvoimapulaa, 

heijastuen työn laatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin. Sosiaalialan, etenkin sosiaalityön 

kuormittavuus ja sosiaalityöntekijöiden työssä jaksaminen, on usein otsikoissa ja ylei-

sessä keskustelussa Suomessa. (Talentia-lehti 2014.) Muutoksen taustalla voidaan 

nähdä kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, sosiaali- ja terveystoimen yhdentymi-

nen, vaatimukset tuottavuudesta, väestön ikääntyminen, ammattitaitoisen henkilöstön 

saatavuuden varmistaminen sekä teknologien kehitys. (Työturvallisuuskeskus 2016, 4.) 
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Talentian mukaan sosiaalialan työssä yleistä on työn psykososiaalinen kuormitus, suuri 

työmäärä sekä väkivallan uhka (Talentia 2020). Sosiaalialalla työhyvinvoinnin haasteina 

voidaan siis nähdä työn kuormittavuus, stressi, riittämättömät resurssit, suuret asiakas-

määrät, kiire, alimiehityksellä työskentely sekä organisaation jatkuva muutos. 

Turun aikuissosiaalityön yksikössä työhyvinvointia edistetään monella eri tapaa. Yksi-

kössä on käytössä työhyvinvointikyselyt, työhyvinvointipäivät, sekä kuukausittainen 

työnohjaus. Talentian (2020) mukaan kaikilla sosiaalialan työntekijöillä tulisi olla oikeus 

työnohjaukseen. Työnohjaus on oman työn arviointia ja kehittämistä, jossa tutkitaan työn 

herättämiä tunteita ja koko työyhteisön toimintaa. Työnohjausta toteutetaan säännölli-

sesti ja työskentelyssä keskitytään ennakkoon asetettuihin tavoitteisiin. (Talentia 2020.) 

Työnohjauksessa voi olla mukana esimerkiksi psykoterapeutti tai fysioterapeutti ja oh-

jauskerroilla keskitytään työyhteisön haluamiin teemoihin, haasteisiin tai kehittämiskoh-

teisiin. Haastatellessa aikuissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijää (Elonen 2020), mer-

kittäväksi työhyvinvointia edistäväksi tekijäksi koetaan myös koko yksikön palaverit sekä 

tiimipalaverit, jotka järjestetään viikoittain. Palaverit nähdään tärkeänä työhyvinvointia 

tukevana tekijänä, sillä ne mahdollistavat työstä kumpuavien ajatusten läpikäynnin, kes-

kustelun, reflektoinnin ja työntekijöiden voimavarojen vahvistamisen. (Elonen 2020.) 
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5 KEHITTÄMISTYÖ 

5.1 Kehittämistyön tarve, lähtökohdat ja tavoitteet 

Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikköön toi-

miva ja helposti päivitettävissä oleva perehdytysopas. Tarkoituksena oli laatia muistilista-

tyyppisesti uuden työntekijän perehdytystä varten tiivistetty materiaali, kuten kansio, 

vihko tai opas. Kehittämistyön tuotos suunniteltiin Turun kaupungin aikuissosiaalityön 

yksikön kanssa yhteistyössä yksikön uusille työntekijöille perehtymisen sekä vanhoille 

työntekijöille perehdyttämisen tueksi. Perehdytysopasta suunnitellessa tavoitteena oli, 

että uusi työntekijä saisi perehdytysoppaan avulla tarpeellista tietoa päästäkseen sisälle 

työhön turvallisella tavalla. Turun aikuissosiaalityön yksikön ainoana perehdytysmateri-

aalina oli perehdytyskortti (Liite 2), joka ei enää palvellut tarkoitustaan tai ollut perehdy-

tyksessä aktiivisesti käytössä. Yksikön työhön perehdyttämisen tukena ei siis käytän-

nössä ollut minkäänlaista ajantasaista ja yhteen koottua kirjoitettua materiaalia. Kehittä-

mistyömme oli siis vahvasti työelämälähtöinen ja sille oli selkeä tilaus ja tarve. Yksiköllä 

oli toive tehdä perehdyttämisestä suunnitelmallisempaa ja saada perehdyttämisen tueksi 

materiaalia. 

Opinnäytetyönä syntyvässä tuotteessa tulee ottaa huomioon oppaan muoto, käytettä-

vyys työpaikalla työntekijöiden keskuudessa, asiasisällön sopivuus uusille työntekijöille, 

kansion houkuttelevuus, informatiivisuus, selkeys ja johdonmukaisuus (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 53). Perehdytysopasta suunnitellessa pohdimme millaisessa muodossa tuo-

tos olisi, miten uudet työntekijät sitä käyttäisivät, millaiselta se näyttäisi, miten se olisi 

mahdollisimman helposti lähestyttävä ja selkeä ja ennen kaikkea mitä sen tulisi sisältää. 

Perehdytysopas suunniteltiin ensisijaisesti uuden työntekijän perehdytykseen, mutta pe-

rehdytysoppaan sisältöön voisi palata tarvittaessa aina uudelleen ja se olisi avuksi ja 

tueksi myös vanhoille työntekijöille. Perehdytysopas toimisi työ- ja apuvälineenä pereh-

dytysvastaaville ja myös työyhteisön muille perehdyttäjille ja luonnollisesti siitä hyötyisi 

uusi työntekijä perehtyessään uuteen työhönsä tai opiskelija harjoitteluyksikköönsä. Yh-

teistyössä toimeksiantajan kanssa päädyimme tekemään tiiviin informatiivisen perehdy-

tysoppaan. Opas suunniteltiin sähköiseksi, jotta se olisi helposti saatavilla ja muokatta-

vissa, ja jotta se pysyisi ajantasaisena ja helposti päivitettävänä. Opas olisi työntekijöi-

den saatavilla sekä sähköisenä että tulostettavana sekä myös aikuissosiaalityön yksi-

kössä harjoitteluaan suorittavien opiskelijoiden käytössä. Tuotosta suunnitellessa 
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tavoitteenamme ja motivaatiomme lähteenä oli myös ajatus siitä, että perehdytysop-

paasta olisi aidosti hyötyä aikuissosiaalityön yksikössä, sille on vahva tarve ja se tulisi 

yksikössä vakituiseen käyttöön. 

5.2 Kehittämistyön prosessi 

Kehittämistyö on hyvä vaiheistaa prosessikuvaukseksi, josta ilmenee eri vaiheet (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 49). Myös Salosen (2013, 21) mukaan kehittämistyön jakaminen vai-

heisiin on tärkeää, sillä sen avulla toiminta tulee selkeämmäksi, ymmärrettäväksi ja hel-

pommin arvioitavaksi. Kehittämistyömme eteni konstruktiivisen mallin mukaisesti. Kon-

struktiivisessa mallissa keskiössä on reflektio ja inhimillisten tekijöiden huomioiminen. 

Työskentelyssä tämä näkyi pysähtymisenä, arviointina ja eteenpäin jatkamisena. (Salo-

nen ym. 2017, 53.) Konstruktiivisessa mallissa korostuu vuorovaikutuksellisuus ja erilai-

set näkökulmat, joita pyrimme tuomaan esille myös kehittämistyöskentelyssämme. Kon-

struktiivisen mallin tarkoituksena on pelkistää kehittämisen prosessia ja jäsentää toimi-

joiden työskentelyä (Salonen ym. 2017, 53). Salonen (2013, 16) tiivistää konstruktiivisen 

mallin yhdistelmäksi huolellista suunnittelua, oppimista, osallisuutta ja monipuolista me-

netelmäosaamista. Lisäksi konstruktiivisen mallin keskiössä on yhteisöllinen ja osallis-

tava näkökulma sekä pedagoginen työote (Salonen 2013, 16).  

Aloitusvaihe, joka käynnistää kehittämistyön, sisältää kehittämistarpeen ja kehittämis-

tehtävän sekä kuvaa toimintaympäristön. Se sisältää kehittämistyön perustelut, ideat, 

sekä mukana olevat toimijat. Se keskittyy toimijoiden rooliin, osallistumiseen ja sitoutu-

miseen ja pohjustaa kehittämishankkeen toimintaa. Lisäksi aloitusvaiheessa linjataan 

työskentelyä, sen realistista rajausta, dokumentointia sekä materiaaleja ja aineistoja. 

(Salonen 2013, 17; Salonen ym. 2017, 54.) Seuraava vaihe on suunnitteluvaihe, jossa 

tehdään kehittämishankkeesta kirjallinen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma 

on verrattavissa opinnäytetyön suunnitelmaan, joka toimi toisena vaiheena myös opin-

näytetyöprosessissamme. Suunnitelmassa ilmenee selkeästi tavoitteet, toimintaympä-

ristö, vaiheet, toimijat, TKI-menetelmät, materiaalit ja aineistot, tiedonhankintamenetel-

mät ja dokumentointi. Suunnitteluvaiheessa kirkastuu käytännön tasolla kehittämistyön 

osat sekä avainhenkilöt tehtävineen ja vastuineen. (Salonen 2013, 17; Salonen ym. 

2017, 54.) Seuraavassa vaiheessa käynnistyy itse toteutusvaihe. Toteutusvaihe hahmot-

tuu syklisenä kehänä, joka jakautuu neljään osaan; esivaiheeseen, työstämiseen, tarkis-

tusvaiheeseen sekä viimeistelyvaiheeseen. Esivaiheessa on keskiössä suunnitelmassa 
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sovitut sisällöt, joita lähdetään työstämään. Työstämisvaiheessa korostuu havainnot ja 

reflektio. Työstämistä seuraa tarkistusvaihe, jossa tapahtuu toteutuksen uudelleen suun-

taaminen ja korjausliikkeet. Viimeistelyvaihe sisältää toistamiseen havainnot ja reflek-

tion, joka siirtää kehittämistyön seuraavaan vaiheeseen, tai jatkaa kehällä työstöä. Vii-

meisenä vaiheena on arviointi ja tulos, eli valmis tuotos.  Valmis tuotos sisältää esittelyn, 

levittämisen sekä julkaisemisen, sekä vie kehittämistyön päätökseen. (Salonen 2013, 

16–20.) 

 

Kuva 6. Kehittämistoiminnan konstruktivistinen malli (Salonen 2012) 

Aloitusvaihe 

Kehittämistyömme prosessi käynnistyi helmikuussa 2020, jolloin opinnäytetyömme aihe 

varmistui ja tapasimme kahdestaan ensimmäistä kertaa opinnäytetyön tiimoilta. Otimme 

yhteyttä toimeksiantajaan sopiaksemme ensimmäisen tapaamisen sekä kävimme läpi 

opinnäytetyön aiheesta nousseita ajatuksia, toiveita ja kysymyksiä. Pohdimme myös 

henkilökohtaisia tavoitteita ja linjasimme työskentelymme aikataulua. Aloitusvaiheessa 

on tärkeää keskustella työskentelyyn liittyvistä asioista, koska sillä on merkitystä 
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työskentelyn onnistumisen ja sujuvuuden kannalta (Salonen 2013, 18). Aloitusvai-

heemme käynnistyi konkreettisemmin, kun tapasimme maaliskuussa toimeksianta-

jamme Turun aikuissosiaalityön yksikössä. Yhteyshenkilönämme kehittämistyön proses-

sin alusta loppuun toimi sama aikuissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijä johtavan so-

siaalityöntekijän ja koko työyhteisön tuella. Ensimmäisellä tapaamisella keskustelimme 

kehittämistyön sisällöstä yksityiskohtaisemmin ja toimeksiantaja esitteli työyhteisön aja-

tukset ja toiveet tuotokseen liittyen. Kävimme dialogista keskustelua alustaen työsken-

telyä sekä keskustelimme tuotoksen sisällöstä ja kehittämistyön aikataulusta.  Keskus-

telimme myös tietoperustan sisällöstä ja sovimme alustavasti teemoiksi perehdyttämisen 

ja työhyvinvoinnin, joka nousi toiseksi teemaksi aikuissosiaalityön yksikön toiveesta. Toi-

meksiantaja antoi alusta lähtien vapaat kädet tuotoksen sisältöön ja ideoitamme ja eh-

dotuksiamme otettiin aktiivisesti huomioon. Toikon ja Rantasen (2009, 58) mukaan ke-

hittämistoiminta saa virallisen luonteen, kun sen tavoite hyväksytään organisaatiossa, 

jota luonnollisesti tuki jo toimeksiantajan tarve ja pyyntö tuotokselle. Heti ensitapaami-

sella kehittämistyö kohdentui käyttäjien tarpeisiin työelämälähtöisenä ja tavoitteena oli, 

että tuleva tuotos soveltuisi käytettäväksi aikuissosiaalityön yksikön työn arjessa. (Toikko 

& Rantanen 2009, 94–95.)  

Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaihe käynnistyi huhtikuussa opinnäytetyön suunnitelman teolla. Ensimmäi-

sellä tapaamisella tietoperustan teemoiksi asetettiin perehdyttäminen ja työhyvinvointi, 

joita lähdimme työstämään opinnäytetyön suunnitelmaan. Alkuvaiheessa suunnitel-

massa kolmantena tietoperustan teemana oli aikuissosiaalityön asiakkaan polku ja pal-

veluprosessi, joka myöhemmin vaihdettiin kattamaan koko aikuissosiaalityön yksikön toi-

mintaympäristö. Kirjasimme opinnäytetyön suunnitelmaan kehittämisprosessissa käytet-

tävät menetelmät sekä pohjustimme prosessin vaiheistusta, aikataulua ja tavoiteltavaa 

tuotosta. Suunnitteluvaiheessa korostui toimintaympäristön toiveiden ja tarpeiden kuun-

telu, jotta tuotoksesta muodostuisi työelämälähtöinen. Jo opinnäytetyön suunnitelmaa 

tehtäessä keskeiseksi menetelmäksi nousi dialoginen keskustelu toimeksiantajan 

kanssa. Opinnäytetyön suunnitelman valmistuttua tapasimme toimeksiantajaa suunni-

telman läpikäynnin, palautteen ja opinnäytetyösopimuksen allekirjoituksen merkeissä. 

Tapaamisemme siirtyivät pandemiatilanteesta johtuen etätapaamisiin, ja opinnäytetyön 

suunnitelmaa läpikäydessä mukana olivat Turun aikuissosiaalityön johtava sosiaalityön-

tekijä sekä yksikön kolme sosiaalityöntekijää, mukaan lukien yhteyshenkilömme. So-

vimme myös tutkimusluvan hankinnasta ja toimitimme heille tutkimuslupa-anomuksen. 
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Suunnitteluvaiheessa tiedustelimme toimintayksikön ajatuksia ja toiveita perehdytysma-

teriaalin kannalta. Tapaamisessa saimme palautetta tehdystä suunnitelmasta sekä ai-

kuissosiaalityön yksikön työstämän materiaalin, joka sisälsi heidän toiveitaan perehdy-

tysmateriaalin sisällöstä. Kävimme materiaalin yhdessä läpi ja keskustelimme tuotoksen 

sisällöstä. Tapaamisen jälkeen työstimme opinnäytetyön suunnitelmaa kohti varsinaista 

tietoperustaa, luoden sisällysluettelon ja rungon opinnäytetyöllemme. Suunnitteluvai-

heen sisälle yhdistyi esivaihe huhtikuusta kesäkuuhun, joka sisälsi tiedon-, lähteiden- ja 

kirjallisuudenkeruun sekä laajan perehtymisen aiheeseen.  

Työstövaihe  

Työstövaihe käynnistyi syyskuussa kerätyn tiedon työstämisellä ja tietoperustan kirjoi-

tuksella. Tietoperustan teemoiksi oli vakiintunut jo perehdyttäminen ja työhyvinvointi ja 

tässä vaiheessa kolmas teema, aikuissosiaalityön asiakkaan polku ja palveluprosessi 

muokkaantui aikuissosiaalityön yksiköksi, kuvaamaan koko toimintaympäristöä. Tietope-

rustamme jakautuminen perehdyttämiseen, työhyvinvointiin ja yksikön toimintaympäris-

töön perustui kehittämistyömme luonteeseen ja tavoitteisiin. Perehdytysopasta luodes-

samme teoriapohjaksi valikoitui perehdyttäminen, joka mahdollisti toimivan perehdy-

tysoppaan luomisen. Työhyvinvoinnin käsittely nousi toimeksiantajan toiveesta, sillä se 

nähtiin työyksikössä kehityskohteena. Valitsimme sen perehdyttämisen pariksi, sillä työ-

hyvinvointi kulkee käsi kädessä perehdyttämisen kanssa. Kolmanneksi teoriakokonai-

suudeksi valikoitui aikuissosiaalityön yksikön toimintaympäristö. Koimme tärkeäksi, että 

tietoperustaan sisältyisi kokonaisvaltainen kuvaus aikuissosiaalityön yksikön työympä-

ristöstä, joka mahdollistaisi toimivan ja työelämälähtöisen oppaan luomisen ja tukisi näin 

uuden työntekijän perehdytystä. Vilkan ja Airaksisen (2003, 66–67) mukaan tekstin 

muokkaaminen ja kriittinen tarkistaminen läpi prosessin on tärkeää. Käytimmekin run-

saasti aikaa tekstin kirjoittamiseen, hiomiseen, läpi käymiseen ja karsimiseen. Näin epä-

olennainen tieto karsiutui vähitellen pois ja tietoperustaamme nostettiin vain pääasiat 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 66–67).  

Lokakuussa saimme opinnäytetyön puollon ja tutkimuslupamme hyväksyttiin. Marras-

kuussa tapasimme toimeksiantajaa, viedäksemme tietoperustan kirjoitusprosessin lop-

puun. Tavoitteenamme oli todenmukainen ja kokonaisvaltainen kuvaus toimintaympäris-

töstä, joten koimme tärkeäksi tukea tiedonkeruutamme ja menetelmiämme dialogisen 

keskustelun lisäksi työn havainnoinnilla sekä teemahaastattelulla. Työstövaiheessa esiin 

nousi vahvasti myös tunne siitä, kuinka vaikeaa on luoda työyksikön ulkopuolisena toi-

mijana työyksikössä tapahtuvaa työhön perustuvaa perehdytysopasta. Osaltaan myös 
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tämän haasteen tueksi valitsimme työyksikön toimintaa ja ymmärrystä tukevia menetel-

miä. Menetelmät on esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Kirjoitettuamme tie-

toperustaan teemahaastattelun ja havainnoinnin päätelmät, palautimme alustavan tieto-

perustan. Kokonaisvaltaisella tutustumisella toimintaympäristön työhön keskustelun, ha-

vainnoinnin ja haastattelun avulla pyrimme luomaan kattavan tietoperustan sekä toimi-

van ja yksikön tarpeita vastaavan perehdytysoppaan.  

Joulukuussa aloitimme itse tuotoksen, eli perehdytysoppaan työstön. Perehdytysoppaan 

runko muotoutui yksikön edeltävän perehdytyskortin, teemahaastattelun ja tietoperustan 

pohjalta. Olimme sopineet toimeksiantajan kanssa, että pohjustamme perehdytyskan-

sion runkoa ja he toimittavat meille joulukuuhun mennessä käsiteltyä materiaalia edeltä-

vän perehdytyskortin sisällöstä, sisältäen lisäyksiä tai linkkejä, joita he toivovat uuteen 

perehdytysmateriaaliin. Toimeksiantajan materiaali kuitenkin viivästyi, jonka johdosta 

perehdytysoppaan ensimmäinen versio sisältäen alustavan rungon, ei vielä sisältänyt 

toimeksiantajan materiaalia. Toimeksiantaja kuitenkin kommentoi ensimmäisen version 

perehdytysoppaasta olevan hyvä ja toimivan hyvin perehdytysoppaan runkona. Kommu-

nikointi toimeksiantajan kanssa oli ajoittain hidasta ja vaikeaa, sillä pandemiatilanteesta 

johtuen kaikki tapaamisemme olivat etänä ja ajoittain toimeksiantajaa oli vaikea saada 

kiinni ja oma työskentelymme oli nopeampaa kuin toimeksiantajan reagointi ja materiaa-

lien toimittaminen. Joulukuun lopulla saimme toimeksiantajan lupaaman materiaalin, jota 

työstimme opinnäytetyön raportin ohella tammi- ja helmikuun 2021.  

Maaliskuussa toimitimme toimeksiantajalle toisen version perehdytysoppaasta, jossa oli 

lisäyksiä toimeksiantajan materiaalista sekä opinnäytetyömme tietoperustasta. Tapa-

simme maaliskuun lopulla toimeksiantajaa, jolloin kävimme läpi perehdytysoppaan toista 

versiota ja saimme palautetta ja kommentteja. Työstimme perehdytysopasta yhdessä 

eteenpäin jakaen ajatuksia perehdytysoppaan sisällöstä, ulkomuodosta ja jaottelusta. 

Päädyimme laatimaan oppaan Word-tiedostoon, jotta se olisi helposti muokattavissa ja 

päivitettävissä, sekä pohjana helppolukuinen ja selkeä. Tässä vaiheessa perehdytysop-

paan todellinen muoto alkoi jo muotoutumaan, ja toimeksiantaja sitoutui vahvemmin 

työskentelyyn ehdottamalla pieniä lisäyksiä tuotoksen sisältöön, kuten ”Usein kysytyt” -

osio sekä loppuosaan lisättävän checklist-tyyppinen lista perehdytyksen toteutumisesta. 

Vedimme yhteen kehittämistyön aikataulua ja huhtikuun aikana työstettäviä asioita. 

Työstövaihe vietiin päätökseen huhtikuussa toimeksiantajan tapaamisella ja valmistu-

neella perehdytysoppaan kolmannella versiolla. 
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Viimeistelyvaihe & tarkistusvaihe 

Viimeistely- ja tarkistusvaihe sisälsivät toimeksiantajan tapaamisen sekä oppaan ja opin-

näytetyön kokoamisen, tarkistuksen ja viimeistelyn. Viimeistelyvaihe käynnistyi huhti-

kuun lopulla, kun kolmas versio perehdytysoppaasta valmistui ja opinnäytetyön kirjoitus-

työ alkoi tulemaan päätökseen. Tämän vaiheen ollessa kehittämistyömme prosessin vii-

meinen vaihe ennen valmista tuotosta, teimme oppaaseen viimeiset lisäykset ja korjauk-

set yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Opinnäytetyön viimeistely- ja tarkistusvaiheen 

lopussa, joka sijoittui toukokuun alkuun, kirjoitimme tuotoksen, eli perehdytysoppaan 

esittelyn, sekä opinnäytetyön johtopäätökset ja arvioinnin. Kävimme läpi kriittisesti koko 

opinnäytetyömme tarkistaen ja viimeistellen opinnäytetyön prosessin. Lisäksi tapasimme 

toimeksiantajan kanssa käyden perehdytysoppaan yhdessä läpi tehden viimeiset kor-

jaukset ja vieden kehittämistyön päätökseen. 

Valmis tuotos 

Viimeisessä vaiheessa toimitimme opinnäytetyömme ja tuotoksemme toimeksiantajalle, 

ja saimme tuotoksesta palautetta. Lisäksi esittelimme toimeksiantajan toiveen mukai-

sesti valmiin tuotoksemme aikuissosiaalityön yksikölle toukokuun loppuun sijoittuneessa 

henkilökuntakokouksessa. Kehittämistyömme ja koko opinnäytetyömme prosessi päättyi 

toukokuun puolivälissä, kun palautimme opinnäytetyömme ja suoritimme kypsyysnäyt-

teen. Seuraavassa taulukossa kehittämistyömme prosessin eteneminen kuvattuna Sa-

losen esittämän prosessin mukaan.  
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Taulukko 1. Kehittämistyön prosessin kuvaus (mukaillen Salonen 2013) 

 

KEHITTÄMISTYÖN PROSESSI 

 

AJANKOHTA 

 

TOIMINTA 

 

 

Aloitusvaihe 

 

 

2/2020–3/2020 

▪ Opinnäytetyön aiheen valinta ja               
toimeksiannon vastaanotto 

▪ Yhteydenotto toimeksiantajaan 
▪ Toimeksiantajan tapaaminen 
▪ Työskentelyn alustus 

 

 

Suunnitteluvaihe 

 

 

4/2020 

▪ Opinnäytetyösopimus 
▪ Opinnäytetyön suunnitelman teko 
▪ Toimeksiantajan tapaaminen 
▪ Suunnitelman läpikäynti & palaute 
▪ Tutkimusluvan hankinta 
▪ Tietoperustan suunnittelua 
▪ Tuotoksen suunnittelua 

 

Esivaihe 

 

4/2020–6/2020 

 

▪ Tiedonkeruu 

 

Työstövaihe 

 

 

9/2020 

 
▪ Kerätyn tiedon työstäminen 
▪ Tietoperustan kirjoitus 

  

10/2020 

▪ Opinnäytetyön tutkimusluvan puolto 
▪ Opinnäytetyön tutkimuslupa 

  

11/2020 

▪ Toimeksiantajan tapaaminen 
▪ Työn havainnointi aiksos. yksikössä 
▪ Haastattelu aiksos. yksikössä 
▪ Tietoperustan palautus 

  

12/2020 

▪ Perehdytysoppaan työstö 
▪ Perehdytysoppaan 1. versio 

  

1/2021–2/2021 

 

▪ Opinnäytetyön työstöä 

  

3/2021 

▪ Toimeksiantajan tapaaminen 
▪ Perehdytysoppaan 2. versio 

  

4/2021 

▪ Toimeksiantajan tapaaminen 
▪ Perehdytysoppaan 3. versio 

 

Viimeistelyvaihe &  

Tarkistusvaihe 

 

4/2021–5/2021 

▪ Toimeksiantajan tapaaminen  
▪ Oppaan viimeistely 
▪ Oppaan esittely toimeksiantajalle 
▪ Opinnäytetyön kokoaminen ja vii-

meistely 
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5.3 Kehittämistyön menetelmät 

Kehittämistyössä oli tärkeää toimeksiantajan näkemys tuotoksesta. Kehittäminen tapah-

tui yhteistyössä Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikön työntekijöiden kanssa. Vah-

vimpana menetelmänä kehittämistyössä oli dialoginen keskustelu toimeksiantajan 

kanssa. Keskustelun avulla selventyivät kehittämistyön tarpeet ja tarkempi sisältö. Dia-

logisen keskustelun tavoitteena on yhteinen ymmärrys (Salonen ym. 2017, 61). Dialogi-

nen keskustelu on avointa ja suoraa ja siinä otetaan erilaisia näkemyksiä huomioon. 

Dialogisuus auttaa kehittämään organisaatiota sekä hyödyntämään kehittämistyöhön 

osallistuvien motivaatiota, osaamista ja luovuutta. (Salonen ym. 2017, 61.) Salosen 

(2013, 6) mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä dialoginen vuorovaikutussuhde tie-

tyssä toimintaympäristössä vie eteenpäin kohti tuotosta. Dialoginen työskentely on kes-

kustelua, arviointia, toiminnan uudelleen suuntaamista, vertaistukea ja palautteen anta-

mista ja vastaanottamista. (Salonen 2013, 6.) Toimeksiantajan osallistuminen oli oleel-

lista kehittämistyössämme. Toikko ja Rantanen (2009, 11) tuovat esille, että yhteistä ke-

hittämistä tavoitellaan keskinäisen dialogin kautta. Osallistumisen perusta on dialogi. 

Dialogin kautta kehittämistyön toimijat voivat arvioida kehittämistoiminnan tavoitteita, toi-

mintatapoja ja perusteita. (Toikko & Rantanen 2009, 89.) 

Käytimme teemahaastattelua kerätäksemme tarvittavaa tietoa opasta varten. Haastatte-

limme kahta uusinta työntekijää saadaksemme tietoa heidän kokemuksistaan perehdyt-

tämiseen liittyen. Uusilla työntekijöillä on työpaikan perehdyttäminen tuoreessa muis-

tissa ja heidän kokemuksensa antoi meille ajantasaista tietoa siitä, millaista perehdyttä-

minen on Turun aikuissosiaalityön yksikössä. Halusimme myös kuulla heidän näkemyk-

siään siitä, mitä perehdytysoppaaseen olisi tarpeellista sisällyttää. Haastattelu on yksi 

käytetyimpiä menetelmiä tiedonhankinnassa ja sen avulla voidaan saada syvällistä tie-

toa halutusta aiheesta (Hirsijärvi & Hurme 2001, 11.) Teemahaastattelu on puolistruktu-

roitu haastattelumenetelmä. Teemahaastattelussa kysymykset on muotoiltu valmiiksi, 

 

 

Valmis tuotos 

 

 

5/2021 

▪ Tuotoksen toimittaminen toimeksian-
tajalle 

▪ Tuotoksen esittely Turun kaupungin 
aikuissosiaalityön yksikössä 

▪ Toimeksiantajan palaute 
▪ Opinnäytetyön palautus & kypsyys-

näyte 
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mutta haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Haastattelulla on teema, mutta kysy-

mykset eivät ole yksityiskohtaisia. Teemahaastattelussa haastateltavan tulkinnat ja ääni 

pääsevät esille. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47–48.) Teemahaastattelua voi käyttää toimin-

nallisessa opinnäytetyössä, kun tarkoituksena on saada tietoa tietystä aiheesta (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 63). Muotoilimme haastattelukysymykset perehdyttämisteeman ym-

pärille (Liite 1). Kysymykset liittyivät laajasti perehdyttämiseen kokonaisuuteen Turun 

kaupungin aikuissosiaalityön yksikössä ja halusimme kuulla haastateltavien omia näke-

myksiä ja kokemuksia perehdyttämisestä aikuissosiaalityön yksikössä. Tavoitteena oli 

saada kokonaiskuva siitä, millaista perehdyttäminen oli konkreettisesti sillä hetkellä 

haastateltavien työpaikassa. Perehdyttämisopasta alettiin hahmotella mm. haastattelun 

pohjalta. Haastattelutilanne oli vapaamuotoinen ja keskustelunomainen, mutta pysyi hy-

vin aiheessa teemakysymysten ansiosta. Haastattelu tehtiin Teams-kokouksen välityk-

sellä. Haastattelu oli kätevää tallentaa samanaikaisesti, jolloin haastattelun myöhempi 

analysointi ja tiedonkeruu onnistui videotallennetta tarkastelemalla.  

Kehittämistyön menetelmänä oli lisäksi havainnointi työpaikalla. Toinen opinnäytetyön 

tekijöistä vietti päivän aikuissosiaalityön yksikössä sosiaalityöntekijän työpäivää seura-

ten ja havainnoiden. Tavoitteena oli tutustua yksikön toimintaan ja siellä tehtävään työ-

hön, jotta perehdytysoppaan sisältöä olisi helpompi suunnitella. Koimme, että oli tärkeää 

tutustua toimeksiantajan työympäristöön, koska se ei ollut meille entuudestaan tuttu. Jo 

kehittämistyön alussa totesimme, että on hyvin haastavaa tehdä perehdytysmateriaalia 

itselle vieraaseen työpaikkaan. Tutustumiskäynnin avulla saimme tietoa aikuissosiaali-

työn yksikön toiminnasta ja siten myös perehdyttämisoppaaseen tarvittava sisältö alkoi 

muotoutua. Kehittämistoiminnassa voidaan hyödyntää havainnointia tiedonkeruumene-

telmänä (Salonen ym. 2017, 34–35). Tavoitteena on saada kehittämistyön kannalta olen-

naista tietoa (Salonen ym. 2017, 34–35). Havainnoinnin yksi hyöty on se, että menetel-

män avulla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden 

toiminnasta ja käyttäytymisestä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 213). Havainnointi 

oli luonteeltaan osallistuvaa havainnointia. Siinä havainnointi muotoutuu vapaasti tilan-

teessa ja havainnoitsija osallistuu tutkittavien ehdolla heidän toimintaansa. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2009, 214–216.) 
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Taulukko 2. Käytetyt menetelmät 

 

KÄYTETYT MENETELMÄT 

 

  

KUVAUS JA PERUSTELUT 

  

  

Dialogi toimeksiantajan kanssa 

  

 

Dialoginen keskustelu toimeksiantajan kanssa kulki 

menetelmistä vahvimpana kehittämistyömme pro-

sessissa, avaten yksikön toimintaympäristöä; työn 

sisältöä ja työtehtäviä sekä yksikön perehdyttämistä 

ja työhyvinvointia. Dialoginen keskustelu toimeksi-

antajan kanssa oli tärkeässä roolissa kehittämämme 

oppaan kannalta, sillä se konkretisoi tuotoksen tar-

vetta, raameja ja sisältöä. 

  

  

  

  

Teemahaastattelu 

  

Teemahaastattelun tavoitteena oli ymmärtää sy-

vemmin työyksikön perehdyttämistä ja työhyvin-

vointia 

sisältöineen, haasteineen ja kehityksenkohteineen. 

Teemahaastattelu toimi myös tutustumiskeinona 

työyhteisön toiveisiin ja toimintayksikön työhön. 

  

  

  

Havainnointi toimintaympäristössä 

  

Havainnointi toimintaympäristössä valikoitui kol-

manneksi menetelmäksi, sillä se tuki yksikön toimin-

taympäristön ymmärtämistä ja tarpeiden hahmot-

tamista, sisältäen yksikössä tapahtuvan työn myös 

perehdyttämisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOS, ARVIOINTI JA 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Kehittämistyön tuotos 

Kehittämistyön tavoitteet toteutuivat, sillä tuotoksena syntyi perehdytysopas Turun kau-

pungin aikuissosiaalityön yksikköön. Salosen (2013, 25) mukaan tuotos voidaan esitellä 

opinnäytetyön lopussa tai yhdistää raportin loppuun erillisenä liitteenä. Opas on ensisi-

jaisesti tarkoitettu yksikön uusille työntekijöille, mutta se voi olla hyödyksi myös vanhem-

mille työntekijöille tai harjoitteluaan suorittaville opiskelijoille. Toimeksiantajan toiveesta 

opas on kompakti kokonaisuus erilaisista aikuissosiaalityön yksikön toimintaan ja siellä 

työskentelyyn liittyvistä asioista. Opas voi toimia myös perehdyttäjälle muistilistana, 

opastajana ja perehdytyksen työvälineenä. Perehdyttäjä voi oppaan avulla varmistaa, 

että työntekijä on saanut tarvittavat tiedot uudessa työpaikassaan. Perehtyjä voi käyttää 

opasta itsenäisesti tai sitä voi käyttää perehdyttäjän kanssa yhdessä.  

Opas laadittiin sähköiseksi Word-tiedostolle. Oppaassa on kansisivu, sisällysluettelo, 

johdantosanat, varsinainen tieto-osuus, perehdytyksessä usein kysytyt kysymykset, läh-

deluettelo ja lopussa vielä muistilistatyyppinen taulukko, johon voi merkitä, että asia on 

käsitelty perehdytysprosessissa. Oppaassa on runsaasti linkkejä Turun kaupungin intra-

nettiin ja myös internetin julkisesti saataville oleville sivuille. Tämä oli toimeksiantajan 

toive ja ohjaa oppaan lukijaa tiedon äärelle. Oppaassa on kootusti paljon asioita, joihin 

voi halutessaan ja tarvittaessa tutustua paremmin linkin kautta. Pyrimme tekemään op-

paasta helposti lähestyttävän ja selkeän. Sisällysluettelo näyttää nopeasti, mistä tieto on 

saatavilla. Alussa on lyhyt tervetuloa töihin -johdanto, jossa kerrotaan oppaasta ja sen 

käytöstä sekä kerrotaan perehdytyksestä yleisesti. Oppaan tieto-osuudessa olemme 

avanneet työhyvinvointia laajemmin. Työhyvinvoinnin liittäminen kehittämistyöhömme oli 

toimeksiantajan toive ja halusimme työhyvinvoinnin merkityksen näkyvän myös op-

paassa. 

Oppaan ulkoasussa noudatimme Turun kaupungin graafista ohjeistoa ja käytimme kan-

sisivulla sekä alatunnisteissa Turun kaupungin logoa. Oppaassa on hyödynnetty kuvia, 

jotta tieto olisi visuaalisesti paremmin omaksuttavassa muodossa. Kuvat tuovat myös 

vaihtelua ja piristävät oppaan ulkoasua. Tärkeää oppaan luomisessa oli, että toimeksi-

antaja voi tulevaisuudessa itse muokata tai päivittää opasta tarpeen mukaan. Opasta voi 
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käyttää sähköisesti, jolloin oppaaseen liitettyjä linkkejä voi avata. Oppaan voi halutes-

saan myös tulostaa. Opas on vihkomuotoinen ja se on tulostettuna kätevän kokoinen. 

6.2 Kehittämistyön arviointi 

Kehittämistyön tuotos eli perehdytysopas ja opinnäytetyö valmistuivat rinnakkain kehit-

tämistyön prosessin aikana. Opinnäytetyön teoriapohja tuki oppaan suunnittelua. Tavoit-

teena oli tehdä opas, joka olisi osa toimivaa perehdytysprosessia ja kuin punainen lanka, 

jota seurata perehdytyksessä. Oppaasta tuli mielestämme selkeä ja toimiva ja se sovel-

tuu toimeksiantajan osoittamaan käyttöön. Kehittämistyössä tärkeää oli dokumentointi. 

Teimme muistiot palavereistamme ja niiden pohjalta ohjasimme työskentelyämme ja ke-

hittämistyön kulkua. Kehittämistyössä teimme jatkuvaa arviointia ja oppaan syntymiseen 

tarvittiin runsaasti myös yhteistä arviointia ja pohdintaa toimeksiantajan kanssa. Toimek-

siantajan palaute ohjasi työskentelyämme. Perehdytysoppaan tekeminen itselle vieraa-

seen työpaikkaan osoittautui haastavaksi. Toimeksiantaja antoi meille tarvittavaa tietoa 

opasta varten ja olimme osittain toimeksiantajan tietojen varassa opasta laatiessamme. 

Toisaalta saimme toimeksiantajalta hyvin vapaat kädet oppaan ulkoasun ja muun sisäl-

lön suhteen. Lisäksi toimeksiantajan toimittaessa alustavan materiaalin työhön perehdy-

tettävän sisällön kannalta, meille jäi enemmän aikaa keskittyä teoriapohjan linkittämi-

seen oppaaseen. Keskittyen voimakkaammin perehdyttämisprosessin tukemiseen ja 

työhyvinvoinnin vahvistamiseen, pystyimme luomaan perehdytysoppaaseen monipuoli-

sen ja syvemmän sisällön. 

Dialoginen keskustelu toimeksiantajan kanssa oli sujuvaa läpi työskentelyn, vaikkakin 

toisinaan toimeksiantajan kiireiden takia saimme odotella materiaaleja ja kuittausta pe-

rehdytysoppaan eteenpäin viemistä varten. Toisaalta tällöin saimme tehtyä opinnäyte-

työtämme eteenpäin ja pohdittua esimerkiksi oppaan ulkoasua ja työhyvinvoinnin ja pe-

rehdytyksen esille tuomista oppaassa. Kehittämistyö on kuitenkin vaatinut meiltä teki-

jöiltä pitkäjänteisyyttä ja keskeneräisyyden sietämistä. Perehdytysopas on toimeksianta-

jan muokattavissa ja siten käyttökelpoinen pitkälle tulevaisuuteen. Perehdytysoppaan 

kehittäminen voi siis jatkua toimeksiantajan taholta ja siitä on toivottavasti aidosti hyötyä 

Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikössä. Jo kehittämistyön alkuvaiheessa ymmär-

simme, että perehdytysoppaalle oli todellinen tarve ja oppaan valmistuessa toimeksian-

taja vahvisti, että perehdytyskansio on muotoutunut vastaamaan yksikön tarvetta ja se 

otetaan heti käyttöön. Perehdytysopas on nähdäksemme onnistunut siksi, että se on 
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toimeksiantajan toiveiden mukainen ja sisältää toimeksiantajan haluamat asiat, mutta se 

on tehty nojaten perehdyttämisen ja työhyvinvoinnin teoreettiseen pohjaan. Perehdy-

tysopas sisältää myös tietoa perehdyttämisestä itsessään sekä työhyvinvoinnista. Opas 

on siis enemmän kuin lista työn alussa opeteltavista asioista, ja tukee aikuissosiaalityön 

perehdytysprosessia jokapäiväisessä työskentelyssä. 

Kehittämistyön reliabiliteettia ja validiteettia tarkastellessa keskitytään luotettavuuden ja 

pätevyyden käsittelyyn (Toikko & Rantanen 2009, 122). Pohtiessamme kehittämistyön 

luotettavuutta ja pätevyyttä koemme onnistuneemme luotettavuuden saavuttamisessa ja 

työskennelleet eettisesti hyvien tapojen mukaan. Eettisesti kestävässä toiminnassa to-

teutuu työn arvot, moraali ja lainsäädäntö (Kananoja ym. 2017, 175). Opinnäytetyötä 

työstäessämme etsimme mahdollisimman luotettavaa ja ajantasaista tietoa monipuoli-

sesti kirjallisuudesta sekä sähköisistä lähteistä. Toikon ja Rantasen mukaan (2009, 128) 

kehittämistyötä tehdessä tulee pyrkiä luotettaviin tuloksiin sekä ehkäistä virheellisiä tul-

kintoja. Perehdytyskansion sisältö on tullut osittain toimeksiantajan materiaaleista ja on 

näin ollen luotettavaa ja ajantasaista. Opinnäytetyön tietoperustassa käytetyt lähteet 

ovat tunnettuja tietolähteitä perehdyttämisen ja työhyvinvoinnin teoreettisissa viitekehyk-

sissä. 

6.3 Kehittämistyön johtopäätökset 

Kehittämistyömme valmistuessa ja opinnäytetyömme tullessa päätökseen, on hyvä py-

sähtyä tarkastelemaan aikaansaannosta. Matka aloitusvaiheesta opinnäytetyön valmis-

tumiseen on kestänyt yli vuoden. Opinnäytetyömme on aloitushetkestä lähtien edennyt 

jokseenkin tasaisesti, hetkittäin hidastuen tai nopeutuen samanaikaisista työharjoitte-

luista, kursseista tai työsuhteista johtuen. Onnistuimme kuitenkin löytämään yhteisen sä-

velen opinnäytetyön työstämisessä, vaikka opinnäytetyön kirjoittajat ovat omanneet hie-

man eri vaiheet opinnoissa. On ollut myös huojentavaa huomata, että pandemiatilan-

teesta huolimatta opinnäytetyömme on edistynyt esteittä ja tapaamiset ovat onnistuneet 

sujuvasti etänä ilman fyysisiä tapaamisia niin toimeksiantajan, ohjaajan kuin myös opin-

näytetyön tekijöiden osalta. Kehittämistyön tuotosta ja opinnäytetyön prosessia arvioi-

dessa on niitä hankalaa eritellä toisistaan. Ne kulkivat prosessissa pääosin rinnakkain ja 

osittain limittäin. Heti kehittämistyön alkuvaiheessa emme lyöneet lukkoon toteutustyyliä 

ja käytettäviä menetelmiä, jotta tilaa jäisi luonnolliselle liikkumalle tarvittavaan suuntaan. 

Tämä koitui hyväksi päätökseksi, sillä kehittämistyön luonteen ollessa tuotokseen 
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tähtäävä, emme heti alkuvaiheessa tienneet, mikä palvelisi luotavaa tuotosta parhaiten. 

Opinnäytetyön edetessä ja tuotoksen selkeytyessä teemahaastattelu ja havainnointi va-

likoituivat dialogisen keskustelun lisäksi menetelmiksi, sillä ne tukivat tuotoksen tarpeita. 

Kuten tietoperustassamme käy ilmi, perehdyttäminen ja työhyvinvointi vaikuttavat työn 

sujuvuuteen ja työssä viihtymiseen. Perehdytysoppaan ollessa kuitenkin koko perehdy-

tysprosessissa vain pieni osa, koemme, että onnistuimme sitomaan perehdytyksen ja 

työhyvinvoinnin tärkeyden perehdytysoppaan sisälle. Perehdytysoppaan työhyvinvointi- 

ja tervetuloa töihin -osiot informoivat sekä perehtyjää että perehdyttäjää perehdytyksen 

tärkeydestä, herättelee perehdyttäjää vastuistaan ja rohkaisee uutta työntekijää vaati-

maan tarpeenmukaista perehdytystä. On mielestämme siis perusteltua sanoa, että tuo-

tos vastaa tavoitteita, kehittämistehtävää sekä tietoperustaa.  

Oppimisprosessiamme pohtiessa huomaamme, kuinka huomaamatta saimme kartutet-

tua omaa tietämystä Turun kaupungin tarjoamista aikuisten sosiaalipalveluista. Pää-

simme tutustumaan kokonaisvaltaisesti aikuissosiaalityön yksikön työpäivien sisältöön, 

työtehtäviin ja perehdyttämisen haasteisiin. Kuten arviointiosiossa on jo mainittu, haas-

tavinta kehittämistyössä oli luoda perehdytysopas yksikköön, joka ei ollut opinnäytetyön 

kirjoittajille työ- tai harjoittelupaikkana tuttu. Kehittämistyön alussa koimme hankalaksi 

ajatuksen, että tekisimme yksikköön perehdytysoppaan, tekemättä siellä itse työtä. Oli 

hankalaa saada kehittämistyöstä otetta, kun emme hallinneet yksikön työtehtäviä tai pe-

rehdyttämisen haasteita ja tarpeita. Pyytäessämme perehdytystä perehdytysoppaan luo-

mista varten ymmärsimme, että yksiköstä puuttuu perehdytys kokonaan, perehdytyskort-

tia lukuun ottamatta. Viimeistään tässä vaiheessa dialoginen keskustelu toimeksiantajan 

kanssa vakiintui vahvimmaksi menetelmäksi, sillä tarvitsimme kehittämistyössämme tii-

vistä yhteistyötä toimeksiantajamme kanssa. Toimeksiantaja tarjosi meille yksikössä teh-

tävän työn raamit, joiden pohjalta työstimme perehdytysoppaan. Vaikka suhde toimeksi-

antajan jäi hieman odotettua etäisemmäksi, saimme heiltä vastaukset kysymyksiimme, 

materiaalit työn sisältöön liittyen, sekä luottamuksen ja vapaat kädet perehdytysoppaan 

luomiseen. Kehittämistyön edetessä tiedostimme, mitkä menetelmät tukisivat tuotoksen 

luomista: havainnointi sekä teemahaastattelu. Havainnoimalla yksikön työtä saimme 

otetta työtehtävistä, työyhteisöstä ja yksikössä tehtävästä työstä. Teemahaastattele-

malla yksikön uusimpia työntekijöitä pyrimme saamaan työyhteisön ääntä ja perehdytys-

toiveita kuuluviin, jotta perehdytysopas vastaisi realistisesti ja laajemmin työyhteisön toi-

veita. Kehittämistyö vaati pitkäjänteisyyttä ja keskeneräisyyden sietämistä, mutta saatu-

amme menetelmistä ja kehittämistyöstä kiinni, ymmärsimme, että haasteet tekevät 

meistä vahvempia toimijoita. Kehittämistehtävämme tuki vahvasti ammatillista kasvua, 
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sillä tuotoksen muodostuessa havainnollistui, kuinka työelämälähtöinen kehitystehtä-

vämme oli. Opinnäytetyön ollessa viimeinen osa opintoja ennen valmistumista, antoi ke-

hittämistehtävämme näkökulmaltaan luonnollisen siirtymän työelämään.  

Opinnäytetyöprosessin aikana mieleemme nousi kehitysidea, joka tukisi aikuissosiaali-

työn yksikön perehdytysprosessia. Perehdytysoppaan ollessa vain yksi osa perehdytys-

prosessia, yksikössä olisi mielestämme tarvetta myös perehdytysprosessin kokonaisval-

taisempaan tukemiseen, esimerkiksi perehdyttämisohjelman avulla. Perehdytysohjel-

man luominen vaatisi kuitenkin oman kehittämistyön prosessin, mutta se tukisi yksikössä 

perehdytysoppaan käyttöä, sekä tietenkin perehdytysprosessia kokonaisuutena. Mah-

dollisena jatkotutkimuksena perehdytysoppaalle olisi seurata ja tutkia perehdytysoppaan 

käyttöönottoa ja toimivuutta aikuissosiaalityön yksikössä. Olisi mielenkiintoista selvittää 

yksikköön saapuvien uusien työntekijöiden mielipiteitä perehdytysoppaan hyödyllisyy-

destä ja roolista perehdytyksen tukena. Perehdytysoppaan sisällöstä olisi myös mielen-

kiintoista saada palautetta, mikäli se vakiintuu työyhteisön käyttöön. Oppaan käyttöä 

voisi kartoittaa kokonaisvaltaisesti yksikössä esimerkiksi kyselyn avulla, jolloin selviäisi 

sen toimivuus, todellinen käyttö ja yksikön tehdyt toimet pitää perehdytysopas ajantasai-

sena. Opinnäytetyönä tuotetun perehdytysoppaan haasteena on kuitenkin työyksikön-

halukkuus vakiinnuttaa sen toimintaansa, motivaatio käyttää sitä perehdytyksen työväli-

neenä ja sitoutuneisuus päivittää sitä. 
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Haastattelukysymykset  

Mitä työtä teet työpaikallasi Turun kaupungin aikuissosiaalityön yksikössä? 

Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työssäsi? 

Koulutuksesi nykyiseen työhön? 

Mitä on mielestäsi hyvä perehdyttäminen?  

Mikä perehdytyksessä on mielestäsi tärkeintä? 

Mitä hyötyä perehdyttämisestä on?  

Mihin asioihin tulisi kiinnittää eniten huomiota perehdyttämisessä?  

Miten mielestäsi perehdyttäminen on hoidettu omalla kohdallasi?  

Miten mielestäsi työnopastus (varsinainen opastus omiin työtehtäviin) on hoidettu omalla 

kohdallasi?  

Kuka perehdytti?  

Jatkuuko perehdytys kohdallasi vielä? 

Onko perehdyttämisen avuksi olemassa jotain materiaalia työpaikallasi?  

Käytittekö perehdytyskorttia perehdytyksessä? 

Onko Turun kaupungin yleinen perehdytyssuunnitelma tuttu sinulle? Onko sitä käyty pe-

rehdytyksessä läpi? 

Onko perehdyttäminen ollut etukäteen suunniteltua ja ajoitettua vai onko asioita käyty 

läpi sitä mukaa kun ne ovat tulleet työssä vastaan? 

Onko perehdyttämistä seurattu ja miten perehdyttämisen etenemistä tulisi mielestäsi 

seurata?  

Oletko käynyt keskusteluja perehtymisen etenemisestä esimiehen tai perehdyttäjän 

kanssa? 

Mikä on perehdytyksessä mielestäsi haasteellista? 

Mitä puutteita työpaikkasi perehdyttämisessä on tällä hetkellä tai miten kehittäisit sitä? 

Mitä tietoa mielestäsi perehdytyskansion tulisi sisältää? Millainen olisi hyvä perehdytys-

kansio/perehdytysvihkonen? (Huomautus: haastatteluvaiheessa käytössämme ei ollut 

vielä nimitys perehdytysopas)
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LÄNTISEN TOIMISTON PEREHDYTYSKORTTI, AIKUISSOSIAALITYÖ 

Nimi  
pvm perehdyttäjä 

Organisaation, yksikön ja toiminnan esittely   

Toimiston vastuu- ja toiminta-alue   

Organisaatiokaavio   

tuleva organisaatiomuutos   

Asiakkaat   

Toimiston tilat   

Oman yksikön henkilökunta ja työnjako   

Työntekijän toimenkuva   

   

Työsuhdeasiat   

Virkamääräys/työsopimus   

Palkkaus, palkanmaksu   

Työaika   

Avaimet ia avainkortti   

Henkilökortti   

Salassapitolomake   

Tietoturvalomake   

Palkkattomat vapaat, talkoovapaa   

Loma-asiat   

Bussi- ja taksikortit   

Oman auton käyttö   

   

Työterveys ja työhyvinvointi   

Poissaolokäytännöt   

Työterveyshuolto   

Työtapaturmat   

Työhyvinvointi   

Omien tietojen salaus   

Vahtimestarin turvallisuuskierros + turvallisuusopas   

Vaara- ja uhkatilanteet   

   

Tietojärjestelmät   

Effica   

SAPHR   

Kelmu   

VTJ   

Sähköpostin käyttö   

Lync-viestit   

MeTku   

DoTku   

Salassapito- ja tietoturva-asiat   

   

Sääntöjä ja sopimuksia   

Omavalvontasuunnitelma   
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Kirjaaminen   

Sosiaalinen media   

Oman puhelimen käyttö työaikana   

Tupakointi   

Päivittäiset rutiinit   

Puhelinaika   

Postit   

Faksi   

Päivystys   

Palaverit   

Kalenterimerkinnät   

Puhelinaika   

   

Asiakkuuden alkaminen   

Ajanvaraukset   

Ajanvarauskirje   

Kelan tiedoksiannot   

Mitä tehdään, jos asiakas jättää tulematta?   

Palvelutarpeen arvio   

Kirjaaminen   

Tehty asiakastyö -merkinnät   

Päiväkirjamerkinnät   

   

SHL-asiakkuus   

Asiakassuunnitelma, sen tarkistus   

Tukikäynnit   

Sosiaaliohjaus   

Kelkka-toiminta   

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus   

Välitystili   

Työllistäminen   

TE-toimisto   

Työpiste   

Työllisyyskokeilu   

Monialainen yhteistyö (TYP-työ)   

Kuntouttava työtoiminta   

Työkokeilu   

Palkkatukityö   

Työttömyysturva   

Päihdehuollon laitoskuntoutus   

Siivottomat asunnot   

Toimeentulotuen työnjako ja käytännöt   

Akuutti taloudellisen tuen tarve   

Kotikäynnit   

Asiakkuuden päättyminen   

Siirtopalaveri   
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Yhteistyökumppanit   

Asumis- ja päihdepalvelut   

Sillankorva   

TE-toimisto   

Työpiste   

MP-tiimi   

Päihdepalvelut   

katkaisuhoitoasema   

korvaushoito   

A-klinikka   

nuorisoasema   

addiktiopoliklinikka   

Psykiatria   

avohoito   

osastohoito   

Vanhuspalvelut   

Turvakoti   

Ensikoti   

   


