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TIIVISTELMÄ 
Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Insinööri Infrarakentaminen  TEEMU SYRJÄ: Uuden työntekijän perehdytyksen tutkiminen   Opinnäytetyö 31 sivua, joista liitteitä 5 sivua Kesäkuu 2021 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin Terrawise Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyön ta-voitteena oli tutkia Terrawise Oy:n Pirkanmaan yksikön perehdytysprosessia ja kerätä mahdollisia kehitysideoita prosessiin. Tämän työn yhteydessä koottiin Pir-kanmaan yksikön perehdytysprosessi yhteen runkoon, joka palvelee uusia toimi-henkilöitä.  Terrawise Oy on vuonna 2015 perustettu maanrakennus- ja maansiirtotoimialalla toimiva yritys. Terrawise Oy:n Pirkanmaan yksikön toimialat ovat maa- ja viher-rakentaminen, infrarakentaminen sekä multa- ja kiviainesmyynti.  Perehdyttäminen on kohdeyrityksessä tärkeää koska työt ovat kausiluonteisia. Terrawisella perehdytetään joka vuosi useita kesä- ja kausityöntekijöitä. Se on nähtävissä myös yrityksen perehdyttämistä varten luodussa materiaalissa.  Opinnäytetyössä tutkittiin uuden työntekijän perehdyttämisprosessia. Tutkimuk-sessa tutustuttiin yrityksen sisäiseen perehdytystä koskevaan materiaaliin, käy-tiin keskusteluja perehdytyksestä vastuussa olevien henkilöiden kanssa ja haas-tateltiin työntekijöitä. Osa tutkimuksessa tehdyistä havainnoista perustuu myös tekijän omiin kokemuksiin. 
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Construction Engineering Civil Engineering  TEEMU SYRJÄ: Examining the Orientation of the New Employee   Bachelor's thesis 31 pages, appendices 5 pages June 2021 
This thesis was commisioned by Terrawise Oy. The purpose of this study was to examine the orientation process at Terrawise Oy and gather potential develop-ment ideas. In the connection with this study, the orientation process of Pir-kanmaa Department was put together, and it will serve as a tool for new officials.  Terrawise Oy is a company founded in 2015, it operates within civil engineering and earth moving. Pirkanmaa Department of Terrawise Oy works in the fields of civil engineering, lanscaping, infrastructure construction and aggregate sales.  Orientation is important in the company due to the seasonal nature of work. Every year there are several seasonal and summer employees orientated into the com-pany. This can also be seen in the orientation material that the company has produced.  The study examined the orientation process for a new employee. The study was conducted by reviewing the orientation material of the company, as well as inter-viewing the officials in charge of the orientation, and the employees of the com-pany. Some of the observations presented in the study are also based on the personal experience of the writer of the study.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella perehdytysprosessia koh-
deyrityksessä ja kehittää sitä kattavammaksi. Tämä opinnäytetyö on toteutettu 
toimeksiantona Terrawise Oy:lle. Tarve tämän opinnäytetyön tekemiseen nousi 
samaan aikaan tapahtuvan kohdeyrityksen toimintastrategian päivitysten myötä. 
Tämän opinnäytetyön on osaltaan tarkoitus tukea uutta strategiaa. 
 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi perehdyttämisen teoriaa ja sitä koskevia 
säädöksiä. Tutkimusosuudessa keskitytään kohdeyrityksen perehdytyksen on-
gelmakohtiin ja kehitysideoihin. Itse tutkimus suoritetaan haastatteluilla ja kyse-
lylomakkeilla, sekä opinnäytetyön tekijän omien havaintojen kautta. Tämän opin-
näytetyön yhteydessä luodaan myös perehdytysrunko kohdeyrityksen käyttöön. 
Opinnäytetyössä selvitetyt perehdyttämisen kehityskohteet ja perehdytys runko 
on tarkoitus ottaa yrityksessä käyttöön 2021 keväällä. 
 
Terrawise Oy (jatkossa Terrawise) on joulukuussa 2015 perustettu maa- ja viher-
rakentamisen, infrarakentamisen, louhinnan, sekä kiviainesmyynnin alueella toi-
miva yritys. Terrawise Oy kasvoi nykyiseen kokoluokkaansa 1.1.2018 kun sen 
tytäryhtiöt Konevuori Oy, JJ Kaivin ja Kallio Oy, Kanta Kaivu Oy, Vihermali Oy, 
Ympäristörakennus Saarinen Oy, Kallionporaus Soininen Oy ja Cendigo Oy fuu-
sioituivat konserniin. Terrawisen liikevaihto 2019 oli 110,1 miljoonaa euroa. 
 
Tämä opinnäytetyö on toteutettu Terrawisen Pirkanmaan yksikön käyttöön ja on 
siten myös rajattu koskemaan vain Pirkanmaan yksikön perehdytyskäytäntöjä.  
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2 PEREHDYTTÄMINEN TEORIASSA 
 
 
Tässä luvussa käydään läpi perehdyttämistä teoriassa, säädöksiä ja lakeja joita 
yrityksille on asetettu perehdytykseen liittyen. 
 
Perehdyttäminen käsitteenä tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä ja välineitä, joilla 
työntekijä opetetaan tuntemaan työpaikkansa. Tämä kattaa työyhteisön, työnte-
kijältä odotetut toimintatavat, työpaikan käytännöt ja työtehtävät. Perehdytys voi-
daan jakaa kahteen osaan: perehdyttämiseen ja työnopastukseen. Perehdyttä-
misosa pitää sisällään yleiset asiat työyhteisöstä, toimitavoista ja yrityksestä. 
Työnopastus taas käsittää työtehtäviin liittyvän ohjauksen ja koulutuksen. (Aho-
kas & Mäkeläinen 2013, 1.) 

 
Kuva 1. Perehdyttämisen osat (Ahokas & Mäkeläinen) 
 
Yleisesti käytetty ja parhaiten tunnettu perehdytysmalli on niin sanottu viiden as-
keleen perehdytysmalli. Nämä askeleet ovat valmistautuminen/opetuksen aloi-
tus, opetus, mielikuvaharjoittelu, taidon kokeilu ja harjoittelu ja opitun varmista-
minen.  
 
Valmistautuminen ja opetuksen aloitus vaiheessa arvioidaan työntekijän taitotaso 
ja tietotaso. Tässä vaiheessa on myös hyvä kuvailla työntekijän työtehtävät, työ-
paikka ja vaaditut tavoitteet. Tämä sisältää myös perehdyttämissuunnitelman laa-
timisen. 
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Opetusvaiheessa työntekijä tutustutetaan tehtäviinsä syvällisemmin. Perehdyt-
täjä kertoo tässä vaiheessa tarkan kuvauksen työtehtävästä ja selostaa miksi 
näin tehdään.  
 
Mielikuvaharjoittelussa perehdytettävää pyydetään käymään työ läpi mielessään 
ja selostamaan työn sisältö. Tämä vaihe auttaa perehdytettävää sisäistämään 
juuri opitun asian ja laittaa hänet miettimään itse miten asia toimii. 
 
Taidon kokeilu ja harjoittelu vaiheessa perehdytettävä saa kokeilla opetettua käy-
tännössä. Tässä vaiheessa perehdyttäjä antaa perehdytettävän harjoitella ja oh-
jaa häntä palautteellaan. 
 
Viimeisenä varmistetaan opittu asia. Tässä perehdytettävän taitotasoa ja osaa-
mista arvioidaan ja ohjataan palautteella. Hänen annetaan myös toimia itsenäi-
sesti. Perehdytys ei kuitenkaan lopu vielä tähän, sillä tässä vaiheessa sovitaan 
jatkoseurannasta. 
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Kuva 2. Viiden askeleen perehdytys (Ahokas & Mäkeläinen) 
 
Yksi tapa uuden työntekijän perehdyttämiseen on perehdyttämiskartan avulla. 
Perehdyttämiskartalla tarkoitetaan tapaa, jossa työntekijä tutustuu itsenäisesti or-
ganisaatioonsa. (Hyvä perehdytys-opas LAMK.) Tämä toteutuu käytännössä 
seuraama karttaan merkattuja vaiheita omaan tahtiin. Kartassa saattaa olla esi-
merkiksi merkattu sovittavia henkilöstö tapaamisia, tai yrityksen toimialueisiin tu-
tustumista. Tällainen perehdytys vaatii perehdytettävältä itseohjautuvuutta ja 
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omatoimisuuttaa ja ei täten ole sovellettavissa jokaisessa tilanteessa. Tällainen 
malli toimii parhaiten esimiesasemaan perehdytettävien kohdalla. 
 
Perehdyttäessä on tärkeää muistaa perehdytettävän motivaation ylläpitäminen. 
Tällä ei tarkoiteta, että perehdytettävälle pitäisi varsinaisesti luoda motivaatioita, 
vaan sitä että yrityksen tulisi ylläpitää sitä. Uusi työntekijä on usein kovin motivoi-
tunut uuteen työpaikkaansa ja tehtäväänsä, mutta jos uusi työpaikka pettää hä-
nen odotuksensa, voi motivaatio työhön pudota hyvin nopeasti. Tällä motivaation 
ylläpitämisellä tarkoitetaan, että yrityksen tulee elää asettamiensa standardien 
mukaan ja kohdella uutta työntekijää samoin. (Harpenlund, Højberg & Nielsen, 
2019, 20-29) 
 
Uusi työpaikka saattaa jännittää monia, eikä työntekijä ei välttämättä tunne ole-
vansa mukavuusalueellansa aloittaessaan uudessa työpaikassa. Uutta työnteki-
jää voi jännittää asiat kuten: Miten hän sopeutuu joukkoon, pärjääkö hän työssä, 
onko hän tarpeeksi taitava menestymään yrityksessä. Useimmat työntekijät, 
aloittaessa uudessa työpaikassa, ovat kuitenkin innokkaita uudesta työstään ja 
positiivisia vaikkakin ulkona mukavuusalueeltaan. Varsinkin työsuhteen alussa 
koetut pienetkin pettymykset ja epämiellyttävyydet voivat vaikuttaa motivaation 
negatiivisesti. Varsinkin silloin jos jokin asia mitä on erityisesti odottanut uudessa 
yrityksessä tai työpaikassa osoittautuu pettymykseksi. (Harpenlund, Højberg & 
Nielsen, 2019, 30-32) 
 
2.1 Työturvallisuuslaki ja säädökset 
 
Uusi työntekijä on perehdytettävä niin, että hänellä on riittävä ymmärrys työstä, 
työpaikan olosuhteista, työmenetelmistä ja tuotantomenetelmistä. Työntekijä on 
perehdytettävä niin, että hän pystyy välttämään työstä aiheutuvat terveys- ja tur-
vallisuusriskit sekä vaarat. Työntekijä on myös perehdytettävä mahdollisia säätö-
, puhdistu-, huolto-, korjaustöitä ja häiriö- ja poikkeustilanteita varten. Työntekijän 
opastusta on täydennettävä tarvittaessa. (Työturvallisuuslaki 2002/738 §14.) 
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Työnantajalla on vastuu nuoren työntekijän, jolla ei ole tarvittavaa ammattitaitoa 
tai osaamista, ohjauksesta ja opastamisesta, niin että hän pystyy työskentele-
mään aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. 
(Laki nuorista työntekijöistä 1993/998 §10.) 
 
2.2 Perehdyttäjän rooli 
 
Perehdyttäjä on henkilö joka on määritetty vastaamaan uuden työntekijän pereh-
dytyksestä. Perehdyttäjän ohjaa työntekijää toimimaan turvallisesti ja oikeiden 
työmenetelmien mukaisesti. Hän antaa ohjeita työtehtäviin ja ohjaa laadukkaa-
seen ja tuottavaan työhön. Hän antaa palautetta ja ohjaa itsenäiseen ajatteluun. 
(Hyvä perehdytys-opas LAMK.) 
 
Perehdytyksestä vastaava henkilö on melkein aina perehdytettävän lähin esi-
mies. Hän vastaa perehdytyksen toteuttamisesta ja suunnittelusta. Hän voi myös 
delegoida perehdytykseen liittyviä tehtäviä koulutetuille työhönopastajille, mutta 
hänellä säilyy vastuu koko perehdytyksestä (Ahokas & Mäkeläinen 2013, 1.) 
 
Perehdyttäjän on tärkeää pysyä tavoitettavissa koko perehdytyksen ajan ja sen 
jälkeen. Perehdyttäjältä olisi myös toivottavaa, että hän esiintyisi helposti lähes-
tyttävänä.  
 
Jo aiemmin esille tullut työntekijän motivaation ylläpitäminen on myöskin tärkeä 
osa perehdyttäjän vastuuta. Huonosti hoidettu perehdytys ja etäisenä esiintyvä 
esimies voi vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon. Toisaalta taas hyvin pereh-
dytyksen hoitava perehdyttäjä voi omalla toiminnallaan innostaa työntekijää. 
 
2.3 Perehdytysvastuut 
 
Terrawise Oy:llä on vastuu työntekijöiden perehdyttämisestä, perehdytyksen si-
sällön määrittelemisestä ja laajuudesta. Työnjohto toteuttaa perehdytyksen, seu-
raa ja valvoo sen toteutumista. Työnjohto myös jakaa palautetta työntekijälle ja 
raportoi työntekijöiden edistymisestä ylempään portaaseen. 
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Vanhempien työntekijöiden vastuulla on uuden työntekijän työhön perehdyttämi-
nen. Kokeneemmilla työntekijöillä on vastuu jakaa tietoaan uudelle työntekijälle 
ja auttaa häntä ongelmatilanteissa. Työntekijöiden vastuulla on myös auttaa uutta 
työntekijää sopeutumaan työyhteisöön. 
 
Työntekijällä on vastuu perehdytyksessä ohjeistettujen toimitapojen mukaisesta 
toiminnasta. Työntekijän tulee ottaa palautetta vastaan ja pyrkiä kehittymään sen 
mukaisesti.  Hänellä on velvollisuus huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä. Olisi myös toivottavaa, että työntekijät antaisivat 
palautetta työnjohdolle perehdytyksestä. 
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3 PEREHDYTTÄMINEN TERRAWISELLA 
 
 
3.1 Lähtötilanne 
 
Tällä hetkellä perehdytysprosessi Terrawisen Tampereen yksikössä on seu-
raava: Uudelle työntekijän perehdyttäminen alkaa yrityksen toimitiloissa pidettä-
vällä yleisellä perehdytyksellä. Tähän perehdytykseen sisältyy perehdytys yrityk-
sen toimitavoista ja tiloista. Tähän perehdytykseen sisältyy myös työturvallisuus 
seikkoja. Perehdytystä pidetään jatkuvasti ajantasalla ja päivitetään yrityksen 
muuttuneiden toimintatapojen mukaan. 
 
Terrawisen työmailla, kuten myös kaikilla rakennusalan työmailla vaaditaan voi-
massa oleva työturvallisuuskortti. Ennen kuin uusi työntekijä aloittaa työt yrityk-
sessä tarkastetaan häneltä voimassa olevat pätevyydet. Terrawise myös järjes-
tää työntekijöilleen tarvittavia pätevyyskoulutuksia kuten: työturvallisuuskortti 
koulutus, tieturva koulutus, tulityökortti koulutus ja hätäensiapu koulutus. 
 
Tämän lisäksi Terrawisella pidetään joka kevät, kauden alussa, kausiperehdytys 
(Liite 1.) kaikille työntekijöille. Tässä perehdytyksessä palautetaan mieleen jo ai-
kaisemmin perehdytyksessä käydyt asiat ja myös uudet käytännöt. Tämä on käy-
täntönä hyvä, jotta vanhemmatkin työntekijät saavat päivitettyä tietonsa yrityk-
sessä tapahtuneista muutoksista. Heille myös palautuu mieleen perehdytyksessä 
käydyt asiat tuoreena. 
 
Työmaaperehdytys tapahtuu työnjohdon toimesta, tässä tapauksessa työmaa-
päällikön. Työmaaperehdytyksessä työpäällikkö käy työmaan läpi työntekijöiden 
kanssa. Läpikäytäviä asioita ovat turvallinen työskentely, työmaan riskit, työnte-
kijöille asetetut tavoitteet, työvaiheet ja työntekijöiden roolit. 
 
Työmaaperehdytyksessä tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huo-
miota myös ympäristöasioihin. Terrawise on hakenut itselleen RALA:n ympäristö 
sertifikaattia ja se on myönnetty yritykselle tammikuussa 2021. Yrityksen uusi 
ympäristö ohjelma on otettu käyttöön kuluvalla kaudella 2021. Ohjelman jalkaut-
taminen on aloitettu työmaatasolle kuluvan kauden alussa. 
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Terrawisen kehitystiimi on luonut perehdytyksen tueksi 2020 vuoden joulukuussa 
perehdytyskortit, jotka on räätälöity työntekijöiden perehdyttämiseen ja toimihen-
kilöiden perehdyttämiseen. Nämä kortit toimivat muistilistana asioista joita tarvit-
see uuden työntekijän kanssa käydä läpi. 
 
Itse työhön perehtyminen on suoritettu asettamalla uusi työntekijä kokeneempien 
työntekijöiden kanssa työmaalle. Tässä mallissa suuri vastuu perehdytyksestä on 
työntekijöillä ja tätä pitäisi valvoa enemmän työnjohdon puolesta. Tähän on jo 
kiinnitetty huomiota ja alkavalla kaudella työnjohto tulee ottamaan enemmän 
osaa työvaihekohtaiseen neuvontaan ja valvontaan. Tämä on osaltaan mahdol-
listunut strategiamuutosten myötä vähentyneen työnjohdon kuormituksen joh-
dosta. 
 
3.1.1  Työmaaperehdytys 
 
Rakennushankkeen päätoteuttajan vastuulla on huolehtiminen siitä, että kaikki 
yhteisellä rakennustyömaalla toimivat työntekijät ovat perehdytetty kyseiseen 
työmaahan. Kaikilla työntekijöillä on oltava riittävä ymmärrys työmaasta, turvalli-
sesta työskentelystä ja vaaroista sekä haitoista. (Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 2009/205 §3.) Tällaisessa tilanteessa laki velvoittaa 
pääurakoitsijaa pitämään työmaaperehdytyksen kaikille työntekijöille. 
 
Terrawisen työmailla tämä on ollut toisinaan haasteellista. Ongelman aiheuttaa 
rakennushankkeiden lyhyt luonne. Toisinaan saatetaan tehdä yhden päivän kes-
täviä pikatöitä ja työnjohtaja ei välttämättä ehdi edes itse paikalle, ennen työvai-
heen tekemistä. Tätä ongelmaa on osaltaan pyritty poistamaan, pitämällä keväi-
sin kausiperehdytys, jossa käydään läpi yleiset asiat työmailla toimimisesta, työ-
turvallisuudesta ja tavallisimmista työtavoista. Tämä ei tietenkään poista työmaa-
perehdytyksen tarvetta, mutta on todettu riittäväksi perehdytykseksi pieniin töihin. 
 
Oman ongelmansa aiheuttaa myös aliurakoitsijoiden tapa vaihtaa työntekijöitä 
kesken työmaan. Tämä aiheuttaa ongelmia, jos aliurakoitsija ei itse ilmoita asi-
asta Terrawisen työnjohdolle. 
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Näitä ongelmia on käsitelty Terrawisen strategiapalavereissa ja työmaaperehdy-
tykseen ruvetaan kiinnittämään enemmän huomiota. Myöskin aliurakoitsijoilta 
velvoitetaan ilmoituksia välittömästi, jos työmaan työntekijöissä tapahtuu muutok-
sia. 
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4 PEREHDYTYKSEN KEHITTÄMINEN 
 
 
4.1 Haastattelut 
 
Tämän opinnäytetyön yhteydessä suoritettiin haastatteluja, joiden avulla pyrittiin 
selvittämään kehityskohteita perehdytykseen liittyen. Haastateltavina oli yrityk-
sessä edellisenä vuonna aloittaneita työntekijöitä. Henkilöhaastattelut suoritettiin 
kasvotusten tai puhelimen välityksellä. Haastattelut suoritettiin niitä varten laadi-
tun kyselylomakkeen (Liite 2.) mukaan vapaamuotoisena keskusteluna. 
 
Lomakkeen kysymykset toimivat lähinnä muistilistana haastateltavista asioista. 
Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää yrityksen työntekijöiden näkökulmaa pe-
rehdytyksestä ja mahdolliset kehitystarpeita perehdytyksessä. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksessa käytiin keskusteluja perehdytyksestä vastaavien 
toimihenkilöiden kanssa. Tätä kautta saatiin heidän näkemyksensä perehdytys-
prosessin kattavuudesta ja mahdollisista haasteista, joita prosessissa on. 
 
4.2 Haasteet perehdyttämisessä 
 
Tässä luvussa käsitellään, joko henkilöhaastatteluiden tai muuta kautta esille tul-
leita haasteita perehdytyksessä. Tämän hetkinen perehdytysprosessi on melko 
kattava, mutta siitä löytyy muutamia haasteita. 
 
Perehdytys alkaa yleisperehdytyksellä, joka pidetään kohdeyrityksen toimiti-
loissa. Yleisen perehdytyksen, talon tapoihin tutustuttamisen ja työmaaperehdy-
tyksen jälkeen työntekijä asetetaan työskentelemään muiden joukkoon ja tarvit-
taessa hän voi kysyä neuvoa kokeneemmilta työntekijöiltä. Työntekijälle ei kui-
tenkaan nimetä varsinaista työhön opastajaa. Tällöin työntekijän oppiminen jää 
osittain hänen omasta aktiivisuudestaan kiinni. Tätä voisi parantaa nimeämällä 
työntekijälle, virallinen työhön perehdyttäjä, joka varmistaisi, että perehdytettävä 
tuntee työtavat mahdollisimman hyvin. 
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Uuden työntekijän kehityksen seuranta jää vähäiseksi nykyisessä perehdytys 
mallissa. Uuden työntekijän tehokkuudesta ja osaamisesta on usein ristiriitainen 
kuva eri työnjohtajilla. Tämä voi toisinaan myös vaikuttaa työntekijän motivaati-
oon negatiivisesti. Tähän tullaan jatkossa käyttämään enemmän aikaa työnjoh-
don puolesta. 
 
Terrawisella on ollut tapana järjestää joka vuosittainen kausiperehdytys keväällä. 
Tässä perehdytyksessä on käyty läpi yleisiä käytännön asioita ja työmaiden tur-
vallisuutta. Tämä perehdytys on usein järjestetty isoissa ryhmissä, niin että pe-
rehdytyksessä on ollut samalla kertaa kaikki omat työntekijät. Nyt kuitenkin poik-
keusaikojen takia perehdytystä ei voida näin pitää ja se vaatii toimihenkilöiltä 
enemmän resursseja, että se saadaan toimimaan. 
 
Vuosien 2020 ja 2021 poikkeusolot osoittivat, että yllättävät poikkeustilanteet 
vaativat huomattavan määrän resursseja yrityksiltä, muun muassa perehdytyk-
sen saralla. Nämä poikkeusolot myös osittivat, että niihin on vaikeaa tai jopa mah-
dotonta olla täysin varautuneita. Tällöin yrityksien on kehitettävä uusia menetel-
miä vanhojen tilalle. 
 
4.3 Kehitysideat 
 
Aiemmin haasteeksi nostettu uuden työntekijän vähäinen seuranta olisi ratkais-
tavissa esimerkiksi nimeämällä yksi työnjohtaja täyttämään viikoittainen arviointi 
työntekijästä. Tämä voitaisiin toteuttaa arviointilomakkeella, jota täytetään esi-
merkiksi kolmen viikon ajan, jonka lopussa käytäisiin työntekijän ja työnjohtajan 
välinen kehitys- ja seuranta keskustelu. Tällä saataisiin perehdytysprosessia hie-
man laajennettua ja samalla nähtäisiin hyvin nopeasti, osoittautuuko työntekijä 
soveltuvaksi työtehtäviinsä. Tämä ei myöskään kuormittaisi työnjohtoa merkittä-
västi, jos tämän suorittaisi työnjohtaja, jonka työmaalla uusi työntekijä työskente-
lee. 
 
Tässä opinnäytetyössä luotiin seurantalomake uuden työntekijän seuraamista 
varten (Liite 3). Seurantalomakkeen ideana on, että uuden työntekijän seuranta 
toimisi mahdollisimman vaivattomasti ja vakioidulla kaavalla. Lomake on yksin-
kertaiseksi muotoiltu ja nopea täyttää. 



17 

 

 
Työhön perehdyttämisen parantamiseksi ja työntekijän työyhteisöön sulautumi-
sen nopeuttamiseksi voitaisiin työntekijälle nimetä tuutori vanhempien työnteki-
jöiden joukosta. Tämän tuutorin tehtävä olisi neuvoa työntekijää työtehtävissään 
ja opettaa hänelle yrityksen tapoja. Tästä olisi apua muun muassa työntekijän 
jännityksen lieventämiseksi työsuhteen alussa. Rakennustyömailla usein uusi 
työntekijä joutuu itse selvittämään paljon asioita, koska häntä ei välttämättä ehdi 
kukaan ohjastamaan. Kun uudella työntekijällä olisi tuutori, joka tutustuttaisi 
häntä työmaahan ja työtehtäviin, jotka eivät ole ennestään hänelle tuttuja, tämä 
ongelma ratkeaisi. Tämä myös helpottaisi kynnystä kysyä apua. 
 
Tässä mallissa haasteena on kuitenkin se, että eri työvaiheita tekevät eri ihmiset. 
Tämän tuutoriksi ei voisi nimetä muita kuin samoja työvaiheita tekeviä henkilöitä. 
Tämä vaikeuttaisi tuutorin nimeämistä, sillä toisinaan työntekijöitä joudutaan siir-
telemään eri työmaille, joten tuutori pari saatettaisiin joutua erottamaan eri työ-
maille yllättäen.Työhön perehdyttämistä tulee alkavalla kaudella parantamaan 
työmaapäälliköiden osallistuminen työhön perehdyttämiseen ja sen valvontaan.  
 
4.4 Hyvän perehdytyksen pohja 
 
Perehdyttämistä varten on suositeltavaa räätälöidä perehdyttämisohjelma jo-
kaista perehdytettävää varten. Ohjelmassa tulisi huomioida yksilön tausta, pereh-
dyttäjä ja aikataulu. (Hyvä perehdytys-opas LAMK.) Hyvän perehdytyksen lähtö-
kohtana toimii yksilöllisesti tehty perehdyttämissuunnitelma. Tämän perehdyttä-
missuunnitelman valmistelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen työntekijän töihin 
tulemista. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa huomioon työntekijän tarvitsemat tar-
vikkeet, varusteet ja ohjelmistot ja mahdollisuuksien mukaan hankkia ne val-
miiksi.  
 
Perehdyttämistä varten on hyvä olla työkaluja, jotka helpottavat prosessia niin 
perehdytettävälle kuin perehdyttäjälle. Näitä ovat esimerkiksi perehdyttäjän muis-
tilista, mihin on kirjattu tärkeimmät läpikäytävät asiat. Tämä voi olla myös sisälly-
tettynä perehdytysrunkoon. Perehdytettävälle kannattaa myös tehdä jonkinlainen 
pieni tietopaketti perehdytyksen tueksi, josta hän voi tarkistaa oppimansa asiat ja 
tarvittaessa tehdä omia muistiinpanoja perehdytyksen yhteydessä. 
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Työntekijän perehdytyksen alkaessa työntekijä tulee tutustuttaa yritykseen. Yri-
tyksen toimitilat ja henkilöstö on hyvä käydä läpi ja neuvoa keneltä saa apua mi-
hinkin tilanteeseen. 
 
Työn kannalta tärkeät välineet on tärkeä tilata tai hankkia uudelle työntekijälle 
hyvissä ajoin. Esimerkiksi toimihenkilöillä tulee olla välittömästi työn alkaessa tie-
tokone, työpuhelin ja tarvittavat järjestelmät, jotta näihin pääsee tutustumaan. 
Tämä myös palvelee työntekijän motivaation ylläpitämistä ja nopeuttaa yrityksen 
tapojen sisäistämistä. 
 
Tärkeä osa perehdyttämistä on perehdytettävän seuranta. Perehdytettävän 
osaamistasoa ja on arvioitava, jotta voidaan pureutua asioihin jotka kaipaavat 
kehittämistä. Vastaavasti perehdytettävälle voi antaa palautetta hyvin onnistu-
neista asioista. Perehdyttäjän kannattaa myös kuunnella perehdytettävän mieli-
piteitä ja mietteitä, sekä yrittää näiden pohjalta kehittää perehdytysprosessia. Pe-
rehdyttäjän tulisi jossain vaiheessa perehdytyksen edistyessä järjestää seuranta 
haastatteluja, joissa antaa perehdytettävälle palautetta ja vastaanottaa sitä itse. 
(Ahokas & Mäkeläinen 2013, 1.) 
 
Perehdytyksen yksi tärkeimmistä osa-alueista rakennusalalla on työturvallisuu-
den ylläpitäminen. Tästä syystä yleiseen perehdytykseen on sisällytettävä vähin-
tään yrityksen omat toimitavat yleisesti ja työmailla käytettävät henkilökohtaiset 
suojaimet ja turvalaitteet. Perehdytyksessä on tärkeää olla myös ohje toimintaan 
hätä- ja kriisitilanteissa. Samassa paketissa on suositeltavaa olla ohje miten toi-
mitaan sairastuttaessa. 
 
Perehdytyksessä on tärkeää ottaa huomioon myös Terrawisen uusi ympäristö-
ohjelma. Ympäristöohjelmaan kuuluu ympäristönäkökohtien hallinta, ympäristö 
vaikutusten pienentäminen ja toimintatavat ympäristöriskien varalle. Tämä on 
oleellinen osa Terrawisen uutta toimintamallia ja siksi se on tärkeää saattaa kaik-
kien työntekijöiden tietoon. Työntekijöiden tulee osata suorittaa tarvittavat toi-
menpiteet, esimerkiksi öljyvahingon sattuessa. 
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Työntekijää perehdytettäessä uuteen työtehtävään on varmistuttava siitä, että 
työntekijä ymmärtää työtehtävänsä ja osaa tehdä sen välttäen turhia riskejä ja 
turvallisesti. Työntekijälle on tärkeä tehdä selväksi, että jos on epävarma jostain, 
niin aina saa kysyä esimieheltä tai työkaverilta apua.  
 
Jos mahdollista perehdyttäminen kannattaa toteuttaa vuoropuheluna. Tällöin ko-
rostuu oma ajattelu ja perehdyttäjä saa paremman kuvan perehdytettävästä. Täl-
löin myöskin perehdytettävä kokee tulevansa kuulluksi ja tuntee oman panok-
sensa merkitseväksi. 
 
Perehdytyksessä on myös suositeltavaa käyttää jonkinnäköistä perehdytysrun-
koa. Yksinkertainen muistilista, johon merkataan läpikäydyt asiat toimii tässä tar-
koituksessa. 
 
4.4.1 Kenttätyöntekijällä 
 
Kun työntekijä on saanut yleisperehdytyksen toimistolla, ohjataan hänet ensim-
mäiselle työmaalleen, jossa häntä tulee olla perehdyttäjäksi nimetyn työnjohtajan 
ottamassa hänet vastaan. Tämän jälkeen työmaalla pidettään luonnollisesti työ-
maaperehdytys, jonka jälkeen esitellään perehdytettävä muille työntekijöille ja 
mahdollisesti hänen työhön perehdyttäjälleen. 
 
Tässä vaiheessa työntekijälle nimetty työhön perehdyttäjä olisi hyvä idea, jotta 
uusi työntekijä ei jää omasta mielestään yksin työmaalla. Tätäkin pitää soveltaa 
työntekijän taitojen mukaan. Jos perehdytettävä on kokenut työntekijä, ei hän kai-
paa työhön perehdyttämistä ja tällöin tämä olisi lähinnä resurssien haaskaamista. 
 
Perehdyttäjäksi nimetyn työnjohtajan olisi hyvä pitää yhteyttä perehdytettävään 
vähintään 3 viikon perehdytysjakson ajan. Samalla seuraten perehdytettävän ke-
hitystä. Perehdytys jakson pituus voi vaihdella tarpeen mukaan. Toki perehdytys 
käsitteenä jatkuu työsuhteen loppumiseen asti, mutta varsinaiseen uuden työn-
tekijän perehdytysjaksoon ei voida käyttää loputtomasti resursseja. 
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4.4.2 Työnjohdolla 
 
Työnjohdon ja toimihenkilöiden perehdyttäminen eroaa malliltaan kenttätyönteki-
jöiden perehdyttämisestä. Tämän takia molempiin ei voida soveltaa samankal-
taista perehdytystä vaan tämä pitää räätälöidä erilaiseksi.  
 
Työnjohdon perehdytys alkaa myös samalla tavalla yleisperehdytyksellä toimis-
tolla. Tämän jälkeen kuitenkin työnjohtaja tai työnjohtoharjoittelija lähtee yrityk-
sessä pidempään olleen työnjohtajan mukaan ja tutustuu tätä kautta järjestelmiin, 
työmaihin ja henkilöstöön. 
 
Tämän jälkeen työnjohtajalle tai työnjohtoharjoittelijalle aletaan antaa itsenäisem-
piä työtehtäviä ja vastuuta, osaamistason mukaan. Vaikkakin perehdytettävälle 
aletaan antaa itsenäisiä tehtäviä ja mahdollisesti työmaita johdettavaksi, ei hä-
nellä on edelleen apu lähettyvillä tarvittaessa. 
 
Työnjohtajaa perehdytettäessä on myös tärkeää käydä työtä koskevaa lainsää-
däntöä läpi. Työnjohtaja vastaa, siitä että työmaalla toimitaan lain ja yrityksen 
tapojen mukaisesti. Toinen tärkeä asia on käydä läpi työnjohdon vastuut. Työn-
johdolla on paljon vastuita ja niistä on tärkeää olla hyvin selvillä. 
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5 PEREHDYTYSRUNKO 
 
Tämän opinnäytetyön yhteydessä kasattiin perehdytysrunko kohdeyrityksen 
käyttöön. Perehdytysrunko toimii vakioituna perehdytysprosessina, jota noudate-
taan uuden työntekijän perehdyttämisessä. Kyseinen perehdytysprosessi on ollut 
Terrawisella käytössä jo ennemmin, mutta tämä runko helpottaa uusia toimihen-
kilöitä omaksumaan yrityksen perehdytysprosessi. 
 
5.1 Perehdytyksen suunnittelu ja yleisperehdytys 
 
Perehdyttämisen suunnittelu aloitetaan kun tiedetään, että yritykseen on tulossa 
uusi työntekijä. Perehdytyssuunnitelmassa räätälöidään perehdytys sen mukaan, 
kuinka kokenut työntekijä on. Luonnollisesti kokenut työntekijä ei tarvitse lähes-
kään niin paljoa työhön perehdyttämistä kuin esimerkiksi nuori ja kokematon 
työntekijä. Tässä vaiheessa suunnitellaan myös kenen työmaapäällikön työ-
maalle työntekijä tulee menemään ja kuka hänen perehdytyksestään vastaa. 
 
Ennen töiden aloittamista, usein työsopimuksen kirjoittamisen yhteydessä, pide-
tään uudelle työntekijälle yleisperehdytys toimistolla. Uudelle työntekijälle pidet-
tävässä perehdytyksessä käydään läpi. yrityksen toimitavat, yleisiä turvallisuus-
asioita, työvaatteiden ja varusteiden haku, tuntimerkkaukset ja kalusto. Tarkem-
mat tiedot yleisperehdytyksessä läpikäytävistä asioista löytyvät yleisperehdytys 
esityksestä. 
 
5.2 Työmaaperehdytys 
 
Työmaalla työntekijää opastaa työmaapäällikkö. Toimistolla käydyn yleispereh-
dytyksen jälkeen seuraava askel on työntekijän työmaaperehdytys. Kun työnte-
kijä saapuu työmaalle, on hänet paikalla perehdyttämässä joku työnjohtajista. 
Työmaaperehdytykseen sisältyy kierros työmaa-alueesta, toiminta hätätilan-
teessa, työmaan tunnistetut riskit, ympäristöasiat ja omat työtehtävät. 
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5.3 Työhön perehdytys ja työvaihekohtainen perehdytys 
 
Työhön perehdyttäminen suoritetaan työmaalla työmaapäällikön ja kokeneem-
pien työntekijöiden toimesta. Työhön perehdyttämisen tarvetta ei tule aliarvioida 
ja se voi olla tarpeen, vaikka tekijällä olisi kokemusta työvaiheesta. Haastavam-
mista työvaiheista on suositeltavaa luoda työvaihekohtainen suunnitelma, joka 
käydään läpi työntekijöiden kanssa. Tällöin mikään osa-alue ei jää käymättä läpi.  
 
 
5.4 Perehdytyksen seuranta 
 
Työntekijän kehitystä ja perehdyttämisen etenemistä seurataan perehdytyksen 
alkuvaiheessa työmaapäällikön toimesta. Noin kolmen viikon kuluttua työntekijän 
töiden aloituksesta, pitää työmaapäällikkö työntekijän kanssa keskustelupalave-
rin, jossa käydään läpi töiden ja perehdytyksen edistymistä, sekä työntekijä saa 
antaa itse palautetta. 
 
5.5 Kausiperehdytys 
 
Pirkanmaan yksiköllä on käytössään kausiperehdytys, joka järjestetään aina ke-
väällä kaikille työntekijöille. Tähän perehdytykseen on sisällytetty tärkeimpiä toi-
mintaohjeita, työmaalla, yrityksen toimitiloissa ja yrityksen kalustosta. Tähän pe-
rehdytykseen on myös sisällytetty tärkeimpiä turvallisuus näkökohtia, joita yrityk-
sen työmailla ja toimitiloissa noudatetaan. 
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6 POHDINTA 
 
 
Perehdyttäminen on Terrawisella tärkeä osa työturvallisuutta. Yritykseen palka-
taan joka kevät kausityöntekijöitä ja kesätyöläisiä. Tämä on nähtävissä myöskin 
yrityksen perehdytyskäytännöissä. Terrawisella perehdytys on hyvällä mallilla ja 
useimpia haasteita on pyritty ottamaan huomioon ja selvittelemään jo ennestään.  
 
Työn tarkoituksena oli tutkia perehdytys käytäntöjä Terrawisella ja etsiä mahdol-
lisia kehitystä kaipaavia kohtia. Tutkimusta tehtäessä kävi selväksi, että Terra-
wisen perehdytysprosessi on kattava ja hyvin järjestetty. Joissakin osa-alueissa 
on haasteita, mutta niihin on pyritty keksimään ratkaisuja jo ennestään. 
 
Suurimmat haasteet perehdytyksessä johtuvat yrityksen toimitapaan liittyvästä 
nopeasta henkilöstön liikkumisesta ja pienistä työmaista. Tämä luo haasteita 
etenkin työmaaperehdytyksen kohdalla. Tätä ongelmaa ei saada varmaan ikinä 
täysin ratkaistua, mutta strategiapalavereissa esille nousseena kohtana tähän 
kiinnitetään enemmän huomiota nykyään työnjohdossa. Myöskin jo aiemmin mai-
nittu kausiperehdytys paikkaa tätä ongelmaa osaltaan. 
 
Perehdyttäminen on aiheena mielenkiintoinen ja sitä on käsitelty paljon kirjalli-
suudessa ja tutkimuksissa. Itse tutkimus osoittautui kuitenkin melko haastavaksi. 
Tutkimus olisi voinut olla kattavampi ja tarkastella useampi osa-alueita. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kausiperehdytys kuva. 
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Liite 2. Perehdytyksen kyselylomake. 
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Liite 3. Työntekijän perehdytyksen seuranta lomake 
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