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The objective of this functional thesis work was to improve the induction process
for the retail store personnel. The purpose of the thesis was to produce a supervisor’s handbook and the induction plan with checklists to the retail stores of the
client organization.
The theoretical frame of this study consists of the theory of the competence management and induction. The theory part is reviewing competence as a means of
competition of the company and how induction can influence reaching that. The
components of the high quality induction process were introduced, and the best
practices taken into use of companies in other sectors were listed.
A qualitative inquiry into the current induction process of the client organization
was conducted as the empirical part of the thesis. Seven store managers and
one human resources manager were interviewed for the research about the development needs and the items, which should be included into the new induction
process. The main result of the study shows that induction practices differ from
store to store.
The supervisor’s handbook and the induction plan were created based on a result
of a theoretical framework and research work. These renewed materials provide
the solution to the improvement items raised during the conducted research. The
handbook and the induction plan serve the induction needs of permanent sales
assistants as well as seasonal sales assistants. Performance evaluation discussions and the best practices which have a positive impact on the employee experience were included into the renewed process.
The goal of the renewed materials is to provide a unified induction process for all
the stores and to offer the supervisor clear guidelines to support the newcomer
in the induction phase. The common process and a framework with all the provided materials ensure a proper, high quality induction which supports new employees to successfully adapt common practices and to succeed in their work in
the company.
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta ja tavoite
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona vaatetus- ja tekstiilialan yritykselle, josta käytetään opinnäytetyössä nimitystä kohdeorganisaatio
anonymiteetin säilyttämiseksi. Kehitystoimenpiteet kohdistettiin vähittäismyymälöissä työskentelevien myyjien perehdytysprosessin kehittämiseen. Opinnäytetyö
keskittyy ensisijaisesti uuden työntekijän perehdytykseen eli henkilön, joka tulee
ensimmäistä kertaa uuteen työpaikkaan ja työyhteisöön. Työn tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation perehdytysprosessia ja antaa vinkkejä käytännön toteutuksen tueksi. Toiveena oli luoda yksinkertainen ja tehokas, mutta yksilöllisesti
joustava prosessi.
Kohdeorganisaation nykyinen perehdytysohjelma on hyvin vanha, eikä se luonnollisestikaan enää vastaa tämän päivän tarpeisiin. Kaupan ala muuttuu nopealla
tempolla ja myyjän työssä tarvittava osaaminen sen mukana. Kehitysprojektin alkuvaiheessa myymälöillä oli käytössä alkuperäisen perehdytysohjelman lisäksi
myymäläpäälliköiden itse laatimia päivitettyjä perehdytysohjelmia. Kirjo oli laaja,
eikä vastannut ketjumaista tasalaatuista toimintatapaa. Uuden perehdytysprosessin tavoitteena on yhtenäistää perehdytyskäytäntö, taaten jokaiselle uudelle
työntekijälle tasalaatuinen perehdytys, riittävä osaaminen työssä onnistumisen
tueksi ja ohjata kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.
Kohdeorganisaation myymälöissä työskentelee vakituisen henkilökunnan ohella
vuosittain lukuisia kesä- ja joulukauden kausityöntekijöitä. Kun myymälöihin rekrytoidaan samanaikaisesti kymmeniä uusia työntekijöitä, asettaa se perehdytysprosessille lisävaatimuksia. Jotta uudet tulokkaat saadaan mahdollisimman nopeasti kiinni tuottavaan työhön, tulee perehdytyksen olla hyvin suunniteltua ja tehokasta. Vakituisen työntekijän perehdyttämiseen on luonnollisestikin käytettävissä enemmän aikaa, kun taas kausityöntekijän viipyessä työssä kahdesta neljään kuukauteen, on perehdytyksen tapahduttava hyvinkin nopeasti. Laadukkaalla perehdytysprosessilla ja sen läpiviemisellä varmistetaan myös kausityöntekijöiden onnistuminen työssä.
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia esimiehen käsikirja ja myyjän perehdytyssuunnitelma tarkistuslistoineen. Perehdytyssuunnitelma laadittiin siten,
että se tukee niin vakituisen, kuin kausityöntekijänkin perehdytystä. Uuteen perehdytyssuunnitelmaan sisällytettiin perehdytyskeskustelut: orientointikeskustelu, tavoite- ja palautekeskustelut ja koeaikakeskustelu. Perehdytyskeskustelut
suunniteltiin siten, että ne linkittyvät osaksi kohdeorganisaation jo olemassa olevaa suorituksen johtamisen prosessia ja palautekäytäntöä.
Aihealueen valintaan vaikutti oma kiinnostuneisuus henkilöstötyötä, osaamisen
kehittämistä ja henkilöstöprosessien kehittämistä kohtaan. Perehdyttäminen valikoitui opinnäytetyön aiheeksi kohdeorganisaation tarpeen pohjalta. Henkilöstöosasto on tyypillisesti organisaatiossa perehdytysprosessin omistaja ja vastaa
perehdytysprosessin toimivuudesta ja kehittämisestä (Kjelin & Kuusisto 2003,
194). Kehitysprojekti toteutettiin henkilöstöhallinnon edustajan tilauksesta ja materiaaleja työstettiin myymäläpäälliköiden toiveet huomioiden.

1.2 Käsitteet ja teoria
Työn teoreettisen viitekehyksen muodostavat osaamisen johtamisen ja perehdyttämisen teoria. Teoreettinen viitekehys perustuu alan kirjallisuuteen, verkkojulkaisuihin ja artikkeleihin. Teoriaosuudessa paneudutaan lisäksi perehdyttämisen
parhaisiin käytänteisiin, jossa päälähteenä käytetään Great Place to Work organisaation julkaisemia tarinoita eri toimialoilla toimivien organisaatioiden perehdytyskäytänteistä.
Osaamisen johtamisella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla strategian kannalta välttämätöntä osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Sen tärkein tehtävä on organisaatiossa työskentelevien henkilöiden osaamistason nostaminen. Osaamisen johtamisen tulokset näkyvät kehittyneimpinä
toimintatapoina, tuotteina, palveluina, innovaatioina ja taloudellisina tuloksina.
(Viitala 2013, 170.)
Perehdyttämisessä on parhaimmillaan kyse uuden tulokkaan osaamisen kehittämisestä ja aikaisemman osaamisen hyödyntämisestä. Perehdyttämisellä
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tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla tulokas oppii uudet työtehtävänsä
ja pääsee sisälle organisaatiokulttuuriin ja työyhteisöön. (Kupias & Peltola 2009,
71, 88.) Laadukas perehdyttäminen on aikaa vievää, mutta se maksaa itsensä
takaisin pidemmällä aikavälillä (Österberg 2015, 115). Laadukas perehdyttäminen näkyy työntekijöiden sitoutumisessa, vaihtuvuudessa ja suorituskyvyssä (Kupias & Peltola 2009, 71).

1.3 Tutkimuskysymykset
Tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia siihen, mitä perehdyttäminen on ja
mistä tekijöistä laadukas perehdytysprosessi rakentuu. Työssä etsitään myös
vastauksia siihen, miten perehdyttäminen on organisoitu ja miten sitä toteutetaan
kohdeorganisaation myymälöissä. Työssä selvitetään lisäksi mitkä ovat perehdyttämiselle asetetut tavoitteet.

1.4 Aineisto ja menetelmät
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen
eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Tutkimusaineistoa kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan teemahaastattelun etukäteen valitut teemat ja kysymykset perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli siihen mitä tutkittavasta ilmiöstä tiedetään. Haastattelun tavoitteena
on kerätä mahdollisimman paljon tietoa valitusta aiheesta. Haastattelun etuna on
se, että siihen voidaan valita suoraan sellaisia henkilöitä, joilla tiedetään olevan
tietoa ja kokemusta tutkittavasta asiasta. Jotta haastattelu onnistuu parhaalla
mahdollisella tavalla, on siihen osallistuville henkilöille suositeltavaa antaa haastattelun aiheet ja kysymykset ennakkoon, jotta he voivat rauhassa tutustua niihin.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 73 - 75.) Opinnäytetyössä haastateltiin kohdeorganisaation myymäläpäälliköitä ja henkilöstöhallinnon edustajaa.
Aineistonkeruuta täydennettiin analysoimalla jo olemassa olevaa kirjallista perehdytysmateriaalia. Kirjoittajalla oli käytössään kohdeorganisaation virallinen perehdytysohjelma ja myymäläpäälliköiden itse laatimia perehdytysohjelmia. Näitä
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tarkastelemalla etsittiin yhtymäkohtia eri lomakkeiden välillä, joista voidaan päätellä mitä asiasisältöä pidetään yleisesti tärkeänä perehdytysohjelmassa. Lomakkeiden sisältöä tarkasteltiin analysoimalla mikä tieto on vanhentunutta ja mitä
uutta tietoa lomakkeilta puuttui.

1.5 Tutkimuksen kulku
Luvut kahdesta neljään muodostavat opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen,
joka luo pohjan tutkimustyölle. Luvussa kaksi selvitetään lukijalle mitä osaamisen
johtamisella tarkoitetaan. Luvussa kolme kerrotaan mitä perehdyttäminen on,
mitä merkitystä sillä on ja kuka siitä vastaa organisaatioissa. Luvussa neljä avataan mistä tekijöistä laadukas perehdytysprosessi rakentuu.
Luvussa viisi tutustutaan eri toimialoilla toimivien organisaatioiden parhaisiin perehdytyskäytänteisiin ja opitaan heiltä. Tämän lisäksi luvussa havainnollistetaan
lukijalle, miten perehdyttämistä voidaan toteuttaa innovatiivisesti ja hauskasti,
mutta samalla erittäin kilpailukykyisesti.
Luvussa kuusi esitellään kohdeorganisaatio. Luvussa seitsemän esitellään tutkimustulokset. Siinä avataan, miten perehdytystyötä toteutetaan kohdeorganisaation eri myymälöissä ja etsitään kehityskohteita. Luvussa avataan myös mitä tavoitteita henkilöstöhallinto on asettanut perehdyttämiselle.
Luvussa kahdeksan esitellään työn lopputuloksena syntyneet esimiehen käsikirja, perehdytyssuunnitelma ja työnopastuksen muistilista. Siinä avataan mitkä
tekijät vaikuttivat lopullisten työkalujen syntyyn. Luvussa yhdeksän summataan
työn lopputuloksia. Siinä tarjotaan kohdeorganisaatiolle ehdotuksia perehdytysprosessin jatkokehitystä varten sekä jatkotutkimuskohteita.
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2 OSAAMISEN JOHTAMINEN

2.1 Osaaminen yrityksen kilpailutekijänä
Muutoksesta on tullut työelämän pysyvä olotila. Se vaatii organisaatioilta ja työntekijöiltä jatkuvaa sopeutumista uusiin toimintatapoihin. Muutos vaatii uusiutumiskykyä, joka edellyttää innovatiivisuutta ja jatkuvaa uuden opiskelua. (Kauhanen
2012, 143 - 144.) Se mitä organisaatiossa osataan, miten osaamista hyödynnetään ja miten nopeasti pystytään oppimaan uutta, määrittävät organisaation kilpailukyvyn muuttuvassa työelämässä (Viitala 2013, 170). Osaaminen vanhenee
hyvin nopeasti, ja on arvioitu, että peräti 15 - 20 prosenttia tiedosta uusiutuu vuosittain. Tekninen osaaminen vanhenee jo muutamassa vuodessa. (Kauhanen
2012, 143 - 144.)
Moni organisaatio on nostanut henkilöstön osaamisen kehittämisen osaksi strategiaa. Osaamisen kehittämisellä varmistetaan liiketoiminnan kriittinen osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. (Kauhanen 2013, 144.) Osaamisen johtamisella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla strategian kannalta välttämätöntä
osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Sen tärkein tehtävä
on organisaatiossa työskentelevien henkilöiden osaamistason nostaminen, säilyttäminen ja hyödyntäminen. Osaamisen johtamisen tulokset näkyvät kehittyneinä toimintatapoina, tuotteina, palveluina, innovaatioina ja taloudellisina tuloksina. (Viitala 2013, 170.)
Esimiesten ja henkilöstöammattilaisten olisi hyvä aika ajoin kysyä minkälaista
osaamista organisaatiossamme on ja minkälaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa menestyksemme takaamiseksi. Entä kuinka olemassa olevaa osaamista hyödynnetään ja minkälaisten henkilöstöprosessien avulla saamme luotua
strategien kannalta tärkeää uutta osaamista. On myös tärkeää pohtia kuinka
osaamista ja tuloksia mitataan. (Ulrich 2007, 31.)
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2.2 Osaamiskartoitus
Organisaation osaamisen hahmottamisessa voidaan käyttää osaamiskartoituksia eli kompetenssikartoituksia. Osaamiskartoitusten avulla voidaan selvittää,
minkälaista osaamista organisaatiosta löytyy ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Eri osaamisten tunnistaminen, nimeäminen ja eritteleminen toimivat apuna
työntekijöiden arviointikeskusteluissa, ne antavat vertailukohdan kehittämistarpeiden määrittelylle ja luovat kiintopisteitä kehittämissuunnitelmien luomiselle.
(Viitala 2013, 182.)
Tarvittavasta osaamisesta voidaan muodostaa tarkkoja osaamiskuvauksia ja
karttoja, joihin osaaminen jäsennellään ja kuvataan. Osaaminen voidaan jakaa
muun muassa toimialaosaamiseen, organisaatio-osaamiseen, työsuhdeosaamiseen, työyhteisöosaamiseen ja yleisosaamiseen. Osaamiskuvausta voidaan
hyödyntää rekrytoinnissa ja perehdyttämisen suunnittelussa. (Kupias & Peltola
2009, 89.)
Kjelinin ja Kuusiston (2003) kokemuksen mukaan yksi yleisimpiä syitä työpaikan
vaihtoon on työntekijän kokemus sopivien haasteiden puutteesta. Tämä antaa
vaikutelman siitä, että organisaatioissa ei olla riittävän tietoisia työntekijöiden
osaamisesta ja odotuksista. Voidaan siis todeta, että osaamisen tunnistamisella
ja hyödyntämisellä on vaikutus työhön sitoutumiseen ja työsuhteen jatkuvuuteen.
(Kjelin & Kuusisto 2003, 55.)

2.3 Kilpailu osaajista
Kilpailu parhaista osaajista on suurta ja niin tulee olemaan jatkossakin (Kjelin &
Kuusisto 2003, 23). Houkutellakseen ja sitouttaakseen parhaat osaajat, tulee organisaatioiden kohdella jokaista työnhakijaa kuin parasta asiakastaan (Sohn
2017). Tulevaisuuden menestyjä organisaatioiden henkilöstöajattelu on ihmisiin
panostavaa, näkyvää ja uskottavaa. Ihmisiin panostava ajattelu näkyy erityisesti
johtamisessa ja esimiestyössä. Se näkyy henkilöstöprosesseissa, kuten rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, osaamisen johtamisessa, suorituksen johtamisessa ja palaute- ja palkitsemisjärjestelmissä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 24.)
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Positiivisella yrityskuvalla on suuri vaikutus parhaiden osaajien houkuttelussa
(Huurinainen & Hyytiäinen 2016). Yrityskuvalla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, joka
ihmisillä on organisaatiosta. Yrityskuva muodostuu ihmisten henkilökohtaisten
kokemusten pohjalta sekä sen pohjalta mitä he kuulevat organisaatiosta. Kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden kertomukset työpaikasta vaikuttavat heidän
oman mielikuvansa lisäksi myös heidän lähipiirinsä mielikuvaan organisaatiosta.
Mielikuvilla on vaikutusta siihen, kuinka innokkaasti opiskelijat tulevaisuudessa
hakeutuvat kyseisen organisaation palvelukseen. (Kangas & Hämäläinen 2007,
5.) Huippukokemus heti työsuhteen alussa, kuten perehdytyksessä, on olennainen osa onnistumisen kannalta (Sohn 2017).

13
3 PEREHDYTTÄMINEN

3.1 Perehdyttäminen ja työnopastus
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla tulokas oppii
tuntemaan uuden työpaikan, sen tavat, ihmiset ja työhön liittyvät odotukset (Ahokas & Mäkeläinen 2013). Tätä työsuhteen alkuun sijoittuvaa perehdytystä kutsutaan kirjallisuudessa usein alku- ja yleisperehdytykseksi (Kupias ja Peltola 2009,
18).
Perehdyttämistä seuraa työnopastus. Työnopastus on työpaikalla tapahtuvaa tietojen ja taitojen opettamista. (Kangas & Hämäläinen 2007, 13.) Työnopastuksella
tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Näitä
ovat muun muassa työkokonaisuus eli mistä osista ja vaiheista työ muodostuu ja
mitä tietoja ja taitoja siinä vaaditaan työntekijältä. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)
Perehdytystä tarvitaan, kun henkilö aloittaa uudessa työssä, vaihtaa työtehtävää
tai työtavat muuttuvat. Perehdytyksen piiriin kuuluvat kaikki henkilöstöryhmät,
esimiehet, kausityöntekijät ja vuokratyöntekijät. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)
Perehdyttämistä tarvitaan, kun työntekijä palaa perhevapaalta, pitkältä sairauslomalta tai muulta pidemmältä vapaalta (Kupias & Peltola 2009, 18). Vaikka työntekijä palaisi takaisin omaan työtehtäväänsä, ovat monet asiat saattaneet muuttua poissaoloaikana. Siksi työhön palaava henkilö on vähintäänkin perehdytettävä poissaolon aikana tapahtuneisiin muutoksiin. (Kangas & Hämäläinen 2007,
3.) Teknologian kehittyessä ja organisaatioiden jatkuvasti kehittäessä toimintaansa, tulee työntekijät perehdyttää uusiin toimintatapoihin.

3.2 Perehdyttämisen merkitys
Laadukas perehdyttäminen näkyy työntekijöiden sitoutumisessa, vaihtuvuudessa, poissaoloissa ja työtyytyväisyydessä (Kupias & Peltola 2009, 71). Tehokkuus, työn laatu ja kustannukset ovat myös tuloksia hyvin suunnitellusta ja toteutetusta perehdytyksestä (Kjelin & Kuusisto 2003, 9). Laadukas perehdytys
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ehkäisee virherekrytointeja ja auttaa organisaatiokulttuuriin sisään pääsemisessä (Bauer 2016). Laadukkaalla perehdyttämisellä on myös positiivinen vaikutus työntekijäkokemukseen. Työntekijäkokemukseen panostavat organisaatiot
ovat ymmärtäneet henkilöstön roolin brändin edustajina ja asettaneet heidät etusijalle, sillä juuri he puhaltavat organisaation vision ja mission henkiin (Huurinainen & Hyytiäinen 2016.) Perehdyttäminen ja siihen varatut resurssit osoittavat
myös muulle henkilöstölle, miten organisaatio kohtelee sen työntekijöitä (Kjelin &
Kuusisto 2003, 24).
Työntekijöihin tutustuminen olisi syytä aloittaa heti ensimmäisenä päivänä. Työntekijöistään kiinnostunut työnantaja tietää heidän osaamisensa, aikaansaannoksensa ja tavoitteensa (Kjelin & Kuusisto 2003, 24). Uuden työntekijän aloittaminen on aina merkittävä etappi niin työntekijälle itselleen kuin hänen esimiehelleen
ja koko työyhteisölle. Sillä miten uusi tulokas otetaan vastaan työyhteisöön, mitä
hänelle kerrotaan ja näytetään ensimmäisien päivien ja kuukausien aikana, ennen kuin hän altistuu työyhteisön vaikutuksille, voi olla mullistava vaikutus tulevaisuuden kannalta. Useinkaan perehdytystä ei osata katsoa tästä näkökulmasta. (Bauer 2016.)
Joskus perehdyttäminen jää tekemättä tai se toteutetaan huonosti. Yleisin syy
laiminlyöntiin on kiire (Kjelin & Kuusisto 2003, 241). Erityisesti esimiesten kiire on
usein laadukkaan perehdytyksen esteenä. Esimiesten tulee järjestää aikaa uudelle tulokkaalle ja olla paikalla tämän ensimmäisenä päivänä. (Bauer 2016.) Esimiesten tulisi osata ennakoida ja aikatauluttaa perehdytys siten, että se ei kaadu
yllättävienkään tilanteiden edessä.
Kjelinin ja Kuusiston (2003) mukaan perehdytys voidaan myös ajoittaa väärin,
jolloin kiireinen sesonki, projektit tai kriittiset tapahtumat voivat aiheuttaa ongelmia eikä perehdyttämistä ehditä toteuttaa kunnolla. Mikäli mahdollista, työsuhteen alkamisajankohtaa kannattaakin tarkastella tästä näkökulmasta, eikä ajoittaa sitä vuoden kiireisimpään ajankohtaan. Puutteellinen perehdytys voi pahimmillaan johtaa reklamaatioihin, virheisiin ja heikon laadun ohella jopa asiakkaiden
menetykseen ja organisaation maineen heikentymiseen. (Kjelin & Kuusisto 2003,
20 - 21, 242.) Kun virheitä syntyy ja niitä joudutaan lähteä korjaamaan, on se
hukkaan heitettyä aikaa, jonka olisi voinut estää paremmalla perehdytyksellä.
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3.3 Perehdyttämisen tavoite
Perehdyttämisen päätavoitteena on oppiminen; mitä tietoja, taitoja, asenteita ja
valmiuksia uuden tulokkaan tulee oppia, kuinka nopeasti ja kuinka hyvin? (Kangas & Hämäläinen 2007, 6). Perehdyttämisen tavoitteena on auttaa uusi tulokas
pääsemään mahdollisimman nopeasti kiinni tehokkaaseen ja tuottavaan työntekoon. Perehdyttämisellä autetaan myös tulokasta tuntemaan olonsa tervetulleeksi, tutustumaan organisaatioon ja pääsemään osaksi uutta työyhteisöä. (Viitala 2013, 193.)
Kupiaksen ja Peltolan (2009) mukaan perehdyttäminen voi parhaimmillaan olla
uuden tulokkaan osaamisen kehittämistä ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä. Hyvä perehdytys huomioi tulokkaan osaamisen ja pyrkii hyödyntämään
sitä jo perehdytysvaiheessa. Perehdyttäminen ei siis tarkoita pelkästään uuden
oppimista, vaan sen avulla voidaan myös tunnistaa, tuoda esille ja hyödyntää
tulokkaan olemassa olevaa osaamista. (Kupias & Peltola 2009, 19 - 20, 88.)
Eklundin (2018) mukaan perehdytys mielletään usein yksisuuntaisena prosessina, jossa uusi tulokas toimii oppijan roolissa. Tämän päivän työelämään paremmin sopiva ja tehokkaampi perehdytystapa huomioi myös tulokkaan roolin perehdyttäjänä. Tällöin puhutaan kaksisuuntaisesta perehdytysprosessista, jossa
myös organisaatio toimii perehtyjän roolissa. (Eklund 2018, 39.) Monessa työyhteisössä on itsestään selviä toimintatapoja, jotka ovat muotoutuneet vuosien saatossa. Tulokas katsoo toimintatapoja ulkopuolisen silmin ja pystyy helposti havainnoimaan niitä. (Kupias & Peltola 2009, 77.)
Mikäli organisaatio haluaa hyödyntää kaksisuuntaisen perehdytyksen tuomia
etuja, on hyvä suunnitella ennakkoon mihin asioihin halutaan tulokkaan kommentteja ja huomioita (Kupias & Peltola 2009, 77). Mikäli kaksisuuntaiseen prosessiin lähdetään, on esimiehellä ja työyhteisöllä oltava aito halu ottaa palautetta
ja kehitysideoita vastaan sekä halu kehittää omaa toimintaa (Eklund 2018, 39;
Kupias & Peltola 2009, 107). Tulokkaalle tulee myös järjestää sopiva tilaisuus
tuoda ajatuksia esille, mielellään heti perehdytyksen alkuvaiheessa (Eklund
2018, 39).
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3.4 Perehdyttäminen lainsäädännössä
Perehdyttäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Kupias ja Peltola
(2009) korostavat, että perehdyttämiselle on annettu paljon painoarvoa työlainsäädännössä ja laeissa on useita määräyksiä sille. Perehdyttämistä käsittelevät
muun muassa työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä. (Kupias & Peltonen 2009, 20, 27.)
Työsopimuslain (55/2001) mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä,
että työntekijällä on edellytykset suoriutua työstään myös silloin kun työmenetelmiä, tehtävää työtä tai yrityksen toimintaa muutetaan tai kehitetään (Työsopimuslaki 55/2001). Tämä velvoite tulee täyttää niin uusien tulokkaiden kuin organisaation vanhojen työntekijöiden kohdalla (Kupias & Peltola 2009, 21). Työnantajalla
on lisäksi velvollisuus pyrkiä edistämään työntekijöidensä urakehitystä kehittämällä heidän osaamistaan (Työsopimuslaki 55/2001).
Mikäli työsuhde halutaan päättää tulokkaan puutteellisen osaamisen vuoksi, on
kiinnitettävä huomiota siihen, onko tulokkaalla ollut mahdollisuus parantaa ammattitaitoaan. Vaikka lain nojalla puutteellinen ammattitaito on yksi työsuhteen
päättämiseen oikeuttavista syistä, ei työnantaja voi niin vain irtisanoa tulokasta
tai purkaa työsopimusta. Työhaastattelutilanteessa on selvitettävä hakijan osaaminen ja mahdolliset puutteet osaamisessa. Mikäli työnantaja on tietoinen puutteista, tulee hänen suunnitella, miten ne paikataan ja antaa tulokkaalle asialliset
mahdollisuudet osoittaa osaaminen. Koeaika on yleensä neljä kuukautta. Sinä
aikana työnantaja arvioi tulokkaan kehitystä suhteessa perehdytykseen ja annettuihin mahdollisuuksiin kehittyä. Koeaikana kumpikin osapuoli voi halutessaan
purkaa työsopimuksen. (Kupias & Peltonen 2009, 22.)
Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan, että työntekijän turvallisuus ei vaarannu ja työnteko on turvallista (Työturvallisuuslaki
738/2002). Työturvallisuudessa on kyse niin fyysisestä turvallisuudesta kuin henkisestä turvallisuudesta. Tulokas on perehdytettävä työpaikan vaara- ja haittatekijöihin, joihin lukeutuvat asiakkaat, koneet ja laitteet. Tulokas tulee myös perehdyttää ergonomisiin työskentelytapoihin. (Kupias & Peltonen 2009, 22.)
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Laki yhteistoiminnasta (334/2007) yrityksissä määrää neuvottelemaan, mikäli organisaatiossa on tapahtumassa henkilöstön asemaan vaikuttavia järjestelyjä,
muutoksia tai hankintoja (Laki yhteistoiminnasta 334/2007). Laissa on erityisesti
mainittu perehdyttämiseen liittyvät järjestelyt. Perehdyttämisen järjestelyt on
syytä tehdä näkyviksi siten, että työyhteisössä tiedetään, miten henkilökuntaa perehdytetään joko uusiin tehtäviin tai kokonaan uuteen työhön. (Kupias & Peltola
2009, 26.)

3.5 Roolit ja vastuut
Perehdyttämisestä vastaa aina yksiselitteisesti lähiesimies (Kauhanen 2013,
151). Perehdyttäjänä voi toimia esimiehen ohella nimetty perehdyttäjä, henkilöstöammattilainen, tietyn osa-alueen opastaja tai he kaikki yhdessä. Kun perehdyttäjiä on useampi, vastaa yksi henkilö kokonaisperehdyttämisen koordinoimisesta.
Mikäli mahdollista, olisi koko työyhteisö hyvä ottaa mukaan perehdyttämiseen,
jolloin jokainen joutuu ja pääsee tutustumaan tulokkaaseen heti työsuhteen alkuvaiheessa. (Kupias & Peltola 2009, 81, 97, 114.) Useampi perehdyttäjä on usein
myös uuden tulokkaan kannalta parempi vaihtoehto, sillä hän pääsee saman tien
tutustumaan uusiin kollegoihin. Nimetyt perehdyttäjät pääsevät puolestaan jakamaan omaa osaamistaan, joka on arvostuksen osoitus heitä kohtaan. (Eklund
2018, 141.)

3.5.1 Esimies
Esimiehen vastuulla on varmistaa tarkoituksenmukainen perehdyttäminen työpaikalla ja huolehtia, että tulokas ymmärtää työtehtävänsä ja vastuunsa. (Kupias
& Peltola 2009, 62.) Hänen tavoitteenaan on varmistaa, että uuden tulokkaan työ
kytkeytyy organisaation strategiaan, kartoittaa tulokkaan osaaminen ja luoda
pohja yhteistyölle, niin työyhteisön kuin esimies-alaissuhteen välillä (Kjelin & Kuusisto 2003, 189). Esimies sopii tavoitteista, antaa palautetta ja huolehtii koeaikakeskustelusta. Esimies huolehtii muun työyhteisön osallistumisesta tulokkaan perehdytykseen, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista sekä tukee perehdyttäjiä
heidän perehdytystyössään. (Kupias & Peltola 2009, 62.)
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Kjelinin ja Kuusiston (2003) mukaan perehdyttäminen on tärkeä osa johtamista.
Perehdyttäminen on esimiehelle ainutlaatuinen tilaisuus suunnata uuden tulokkaan työskentelyä kohti organisaation tavoitteita. Vuoden kuluttua tulokas ei välttämättä ole enää yhtä vastaanottavainen kuin työhön tullessaan. Esimies varmistaa laadukkaalla perehdytyksellä, että häneen ei kohdistu tulevaisuudessa liikaa
paineita. Esimiehen ei kannata delegoida kaikkea perehdyttämistä itseltään pois,
eikä missään nimessä jättää sitä tekemättä. Työsuhteen alussa luodaan tapa,
jolla esimies ja alainen kohtaavat toisensa tulevaisuudessa. Esimiehet tahtovat
usein ajatella, että kokonaisen työpäivän varaaminen tulokkaalle hänen ensimmäisenä päivänänsä, on liikaa vaadittu. Se on kuitenkin pieni panostus siihen
nähden, kuinka paljon sillä voidaan saavuttaa. Jos alussa syntyy etäinen vaikutelma, on sitä vaikea korjata myöhemmin. (Kjelin & Kuusisto 2003, 139, 188 189.)

3.5.2 Perehdyttäjä
Esimiehen rinnalle voidaan nimittää henkilöitä, joiden työtehtäviin perehdyttäminen kuuluu. Nimettyjä perehdyttäjiä kutsutaan usein kummeiksi (Kjelin & Kuusisto
2003, 193; Viitala 2013, 194). Kupiaksen ja Peltolan (2009) mukaan nimettyjä
perehdyttäjiä käytetään yleensä silloin, kun perehdytyskäytäntöä halutaan yhtenäistää tai tehostaa läpi organisaation. Nimettyjä perehdyttäjiä toimii yleensä organisaatioissa, joissa vaihtuvuus on suurta. Nimetty perehdyttäjä toimii aina yhteistyössä esimiehen kanssa. (Kupias & Peltola 2009, 82, 84, 89.)
Hyvä perehdyttäjä on kokenut työntekijä, joka ei ole aloilleen asettunut ja unohtanut miltä tuntuu aloittaa uudessa työssä ja työyhteisössä (Kjelin & Kuusisto
2003, 193). Hyvältä perehdyttäjältä odotetaan ammattitaidon lisäksi motivaatiota
ja hyvää asennetta perehdytystä ja perehtyjiä kohtaan. Hän osaa opettaa ja ymmärtää erilaisia oppimistyylejä sekä saa ihmiset oppimaan. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6.) Nimetty perehdyttäjä antaa riittävästi aikaa tulokkaalle, auttaa
häntä pääsemään sisään työhön ja vastaa kysymyksiin. Nimetyn perehdyttäjän
ja tulokkaan suhde muodostuu usein tiiviiksi ja jatkuu yleensä perehdyttämisvaiheen jälkeenkin. (Kupias & Peltola 2009, 98.) On tärkeää, että nimetyt
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perehdyttäjät koulutetaan hyvin ja heille annetaan selkeät ohjeet perehdytystyötä
ja työnopastusta varten (Kangas & Hämäläinen 2007, 6).

3.5.3 Henkilöstöammattilainen
Henkilöstöhallinto toimii yleensä organisaation perehdytysprosessin omistajana.
Henkilöstöhallinto vastaa perehdytysprosessin toimivuudesta ja kehittämisestä.
(Kjelin & Kuusisto 2003, 194.) Kupias ja Peltola (2009) painottavat, että henkilöstöammattilaisilla on tärkeä rooli laadukkaan ja tuloksellisen perehdytysprosessin
onnistumisen kannalta. He voivat tukea esimiehiä ja perehdyttäjiä luomalla hyviä
edellytyksiä ja rakenteita perehdytystyössä onnistumisen tueksi. He voivat laatia
perehdytysmateriaaleja, järjestää perehdytystilaisuuksia, lisätä tietoa organisaation intranetiin ja kouluttaa esimiehiä ja nimettyjä perehdyttäjiä. Monissa organisaatioissa järjestetään tervetuloa taloon -tilaisuuksia muutamia kertoja vuodessa
uusille tulokkaille ja kesän kynnyksellä kesätyöntekijöille. Tämä panostus on tärkeä osa perehdytystä ja se osoittaa arvostusta uusia tulokkaita kohtaan. Henkilöstöammattilaisten on syytä aika ajoin muistuttaa esimiehiä siitä mikä heidän
vastuunsa perehdyttäjinä on. Henkilöstöammattilaisten tulee erityisesti muistuttaa esimiehiä koeajan seuraamisesta ja koeaikakeskusteluista. (Kupias & Peltola
2009, 73 - 74.)
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4 PEREHDYTYSPROSESSI

4.1 Rekrytointi
Onnistuneen perehdytysprosessin edellytyksenä on, että työn sisällön määrittely
ja rekrytointi on toteutettu huolellisesti (Kjelin & Kuusisto 2003, 62). Ennen rekrytointia tulee määrittää työn sisältö, eli mietitään tulevan työn vaatimuksia ja työssä
tarvittavaa osaamista. Osaamiskartat auttavat perehdytyksen suunnittelussa,
kun mietitään mitä asioita tulokkaalle tulee perehdyttää. Toisinaan tehtävänkuva
on valmiina ja tiedetään tarkalleen mitä osaamista siinä tarvitaan ja minkälaista
henkilöä haetaan. Toisinaan tehtävän rajat eivät ole selkeät ja etsitään niin sanotusti hyvää tyyppiä täydentämään organisaation osaamista. (Kupias & Peltola
2009, 89, 102.)
Rekrytointivaiheessa hakija kuulee työtehtävästä, työyhteisöstä, organisaatiosta
ja työn vaatimuksista (Kupias & Peltola 2009, 102). Hakijan kanssa keskustellaan
asiakkaista, työsuhdeasioista ja talon tavoista (Kangas & Hämäläinen 2007, 9).
Mitä todenmukaisemman kuvan työnhakija saa työstä, työyhteisöstä, työn tavoitteista ja organisaatiosta, sitä paremmin hän osaa valmistautua uuteen työtehtäväänsä. Viitalan (2013) mukaan rekrytointivaihe toimii myös kaikkien valintaan
osallistuneiden kohdalla yrityskuvamarkkinointina samalla kun hakijoille jaetaan
tietoa organisaatiosta (Viitala 2013, 194).

4.2 Perehdytyssuunnitelma
Perehdytyksen ja työnopastuksen tueksi laaditaan aina kirjallinen suunnitelma,
jolla seurataan perehdytyksen etenemistä. Hyvä suunnitelma säästää aikaa perehdytystilanteessa ja toimii perehdyttäjän muistilistana. (Ahokas & Mäkeläinen
2013.) Eklundin (2018) mukaan perehdytyssuunnitelman tarkoituksena on käytännön perehdytystyön ohella varmistaa perehdytyksen tasalaatuisuus. Hyvin
laaditun perehdytyssuunnitelman avulla perehdytyksen onnistuminen ei näin ollen ole pelkästään kiinni siitä kuka perehdyttäjänä toimii, minkälaiset perehdyttäjän taidot hänellä on tai mikä hänen motivaationsa on. (Eklund 2018, 20, 173.)
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Eklund (2018, 76) esittelee perehdytyksen suunnittelussa huomioon otettavia asioita (kuvio 1). Perehdytyssuunnitelmaan kirjataan mitä asioita perehdytys sisältää, kuka vastaa mistäkin osa-alueesta, milloin ja missä järjestyksessä asiat perehdytetään ja miten perehdytys toteutetaan. Perehdytyssuunnitelma toimii
muisti- ja tarkistuslistana perehdyttäjälle, perehtyjälle ja koko työyhteisölle. Perehdytyssuunnitelmaa laatiessa on myös tärkeää huomioida, ketä perehdytetään.
(Eklund 2018, 76 - 77.)

KUVIO 1. Perehdytyksen suunnittelussa huomioon otettavat asiat (Eklund 2018,
76, muokattu)
Tulokas perehdytetään työsuhdetta määrääviin periaatteisiin ja sääntöihin. Niitä
ovat muun muassa palkanmaksu, työajat ja -paikat, poissaolokäytännöt, vastuut,
tietoturva-asiat, sosiaalitilat, työterveyshuolto, työsuhde-edut ja virkistyspalvelut.
Työnopastus on itse työhön perehdyttämistä. Työnopastuksen piiriin kuuluvat
muun muassa työympäristö, lähimmät työkaverit, työn sisältö, työvaiheet, koneiden ja laitteiden käyttö, siisteyteen ja turvallisuuteen liittyvät käytänteet ja pelisäännöt, tuloksellisen työn kriteerit, tulosten arviointimenetelmät ja oppimis- ja
kehittymismahdollisuudet tulevaisuudessa. (Viitala 2013, 194.) Muun muassa
näistä eri osa-alueista muodostuu perehdytyksen perusrunko. Perehdytyssuunnitelmaan on syytä merkitä perehdyttämisen seuranta- ja arviointikeskustelut
sekä keskustelujen ajankohdat, jottei ne pääse unohtumaan. (Kangas & Hämäläinen 2007, 7.)
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Eklund (2018) painottaa suunnitelmallisuuden tärkeyttä, kun perehdytystyöhön
osallistuu useampi ihminen. Yksi yleisimpiä syitä perehdytyksen epäonnistumiselle on epäselvä vastuunjako eli mitä osa-alueita eri perehdyttäjät opastavat tulokkaalle. Kun vastuualueet ovat selkeät ja hyvissä ajoin tiedossa, voivat perehdyttäjät valmistautua tehtäväänsä. Esimiehen on myös varmistettava, että perehdyttäjällä on riittävästi aikaa perehdytystyölle omien työtehtäviensä ohella. Tehtävien läpikäyminen tulokkaan kanssa on aikaa vievää ja hitaampaa kuin normaali työnteko. Jatkuvat keskeytykset ja kysymykset hidastavat työntekoa. (Eklund 2018, 140, 143.)
Aikataulua laadittaessa suunnitellaan minä ajankohtana mikäkin tehtävä opetetaan ja kuinka kauan siihen arvioidaan kuluvan aikaa. Opetusjärjestystä suunniteltaessa on hyvä miettiä eri osa-alueiden riippuvuussuhteita. Mitä tulee osata
ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan asiaan, tai mitä osaamista tarvitaan heti
ensimmäisestä työpäivästä tai työviikosta lähtien ja mikä voi odottaa myöhempään ajankohtaan. Organisaation tehtävänä on varmistaa, että perehdytykseen
on varattu riittävästi resursseja. Perehdytyksen aikataulutuksen tulee olla realistinen ja siihen tulee jättää aikaa kysymyksille, kertaamiselle ja keskustelulle. Mikäli organisaation normaaliarkeen kuuluu jatkuva tulipalojen sammuttaminen ja
nopeasti muuttuviin tilanteisiin reagoiminen, tulee tämä huomioida jo perehdytyksen suunnitteluvaiheessa. (Eklund 2018, 78, 112.)
Työnopastus kestää tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen
riippuen työtehtävästä. Noin vuosi sen jälkeen, kun tulokas on aloittanut uudessa
työssä, pystyy hän antamaan täyden työpanoksen tehtävässään. Perehdyttämiseen käytetään yleensä muutama päivä viikossa tai muutama tunti useana päivänä. (Kauhanen 2013, 152.) Eklundin (2018) mukaan perehdytyssuunnitelma
kannattaa laatia esimerkiksi kolmen kuukauden ajalle. Tämä ajanjakso tulisi
suunnitella etukäteen. Perehdytyksen sisältöä ei kuitenkaan kannata suunnitella
liian tarkasti, sillä on mahdotonta tietää etukäteen, miten perehdytys tulee etenemään kyseisen tulokkaan kohdalla ja minkä verran suunnitelmaa joudutaan
muokkaamaan hänen tarpeidensa mukaan. Tärkeintä on määrittää perehdytyksen runko, sopia perehdytysjakson kestosta ja tehdä tarvittavat päivitykset suunnitelmaan sitä mukaan, kun tulokasta ja hänen osaamistaan opitaan kunnolla tuntemaan. (Eklund 2018, 89.)
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Perehdytystä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Yleisimpiä tapoja ovat koulutustilaisuudet ja työssä oppiminen. Perehdytettäviä asioita voidaan myös käydä
läpi keskustelemalla esimiehen, perehdyttäjän tai tiimin kanssa, katsomalla videoita tai opiskelemalla itsenäisesti. Tämän päivän nouseva trendi ovat erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt, kuten verkkokurssit, webinaarit ja pelit. (Eklund
2018, 78 - 79.)
Perehdytettävän henkilön olemassa oleva osaaminen ja tarve määrittävät perehdytysohjelman laajuuden. Sillä, onko tulokas työelämässä pitkään ollut ammattilainen vai vasta-alkaja, on merkittävä vaikutus siihen, miten perehdyttämistä
suunnitellaan ja toteutetaan. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6 - 7.) Aikataulusta ei
kannata tehdä liian tiukkaa, koska on mahdotonta tietää, kuinka kauan uudella
tulokkaalla kuluu aikaa asioiden oppimiseen tai miten ympäristön muutokset vaikuttavat aikatauluun (Eklund 2018, 78). Perehdyttäminen tulisi aina räätälöidä jokaiselle tulokkaalle sopivaksi (Bauer 2016). Vasta-alkajalle tulee varata pidemmälle aikavälille niin sanottua kädestä kiinni pitämisaikaa.
Tarkastusmerkintöjen avulla jokainen perehdytykseen osallistuva henkilö voi
seurata miten perehtyminen etenee suhteessa tavoitteisiin (Kangas & Hämäläinen 2007, 6). Perehdytyssuunnitelmaan merkitään perehdyttäjän ja tulokkaan
kuittaus, kun asia on käsitelty. Tarkastusmerkintöjen avulla esimies voi todentaa
mitä asioita tulokkaan kanssa on käyty läpi. (Eklund 2018, 178.) Seuranta voidaan toteuttaa myös sähköisesti, jolloin sähköinen lomake jaetaan perehdytykseen osallistuvien henkilöiden kesken ja kaikilla on mahdollisuus päivittää lomaketta (Kjelin & Kuusisto 2003, 211). Kun perehdytyssuunnitelman kaikki kohdat
on kuitattu tehdyiksi, allekirjoittaa tulokas ja esimies lomakkeen.

4.3 Perehdytyksen eteneminen
Työsopimus ja siihen kirjatut asiat toimivat perehdyttämisen lähtökohtana. Työsopimus on tapana allekirjoittaa ennen ensimmäistä työpäivää. (Kupias & Peltola
2009, 94.) Uuden oppimista helpottaa, jos tulokas on saanut ennakkoon tutustua
asioihin esimerkiksi sähköisen tai kirjallisen materiaalin avulla (Kangas & Hämäläinen 2007, 10). Monen organisaation toimintatapaan kuuluu tänä päivänä
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tulokkaan valmistaminen työhön perehdyttämällä häntä etukäteen (Sohn 2017).
Tulokkaalle voidaan antaa tervetuloa taloon -opas, toimintakertomus, perehdytyssuunnitelma, perehdytyksen tarkistuslista, verkkosivut tai pääsy intranetiin
(Kangas & Hämäläinen 2007, 10 - 11). Hänet voidaan myös ohjata organisaation
sisäisiin chat-ryhmiin, erilaisille verkkokursseille tai sähköiseen työympäristöön,
joka jäljittelee oikeaa työympäristöä (Sohn 2017). Ennakkomateriaali valmistaa
tulokasta uuteen työhön ja toimii tervetuloa -toivotuksena.
Uudesta tulokkaasta viestiminen työyhteisölle tulee tehdä selkeästi ja hyvissä
ajoin, jotta he voivat valmistautua ottamaan hänet vastaan. On kerrottava, kuka
on tulossa, mikä hänen työtehtävänsä on, mitkä hänen tavoitteensa ovat, miten
perehdytys hoidetaan ja keitä siihen osallistuu. Isossa työyhteisössä tulokkaasta
voidaan viestiä esimerkiksi sähköpostitse tai ilmoitustaululla. Tulokkaalta voidaan
myös pyytää kuva ja pieni esittelyviesti jaettavaksi työyhteisölle. (Kupias & Peltola 2009, 76.) Näin vahvistetaan tulevaa yhteistyötä (Kjelin & Kuusisto 2003, 58).
Työtehtävän ilmoittamisen lisäksi työyhteisölle on hyvä kertoa, miksi kyseinen
henkilö on valittu tehtävään. Valintaan vaikuttaneet asiat on hyvä kertoa erityisen
avoimesti, jos työyhteisön sisältä joku tai jotkut ovat hakeneet samaan tehtävään.
Epätietoisuus antaa vallan huhuille, joka ei ole hyvä lähtökohta tulokkaan vastaanotolle ja onnistuneelle perehdytykselle. Avoimella kommunikaatiolla luodaan
pohja hyvälle vastaanotolle. (Kupias & Peltola 2009, 76.)
Uuden tulokkaan tulee tuntea olonsa tervetulleeksi ja odotetuksi ensimmäisenä
työpäivänä, sen vuoksi hyvään vastaanottoon tulee panostaa. Hyvän vastaanoton tuoma positiivinen vaikutelma luo vahvan pohjan alkavalle yhteistyölle. Esimiehen on tärkeää vastaanottaa uusi tulokas tämän ensimmäisenä työpäivänä
esimerkiksi kahvikupin äärellä rauhassa tutustuen. Näin luodaan hyvä alku varsinaiselle työlle. Toisinaan esimiehen läsnäolo on mahdotonta. Tällöin on tärkeää, että esimiehen ensitapaaminen on tulokkaan tiedossa hänen ensimmäisenä työpäivänään, mielellään kirjattuna perehdytyssuunnitelmaan. (Kupias &
Peltola 2009, 58.) Kun hyvä ensivaikutelma on luotu ja tulokas kokee olonsa tervetulleeksi, hän uskaltaa helpommin kysellä ja tarttua tehtäviin (Kangas & Hämäläinen 2007, 9). Hyvän ensivaikutelman ja lämpimän vastaanoton luoma tunne
kantaa pitkälle ja se muistetaan. Tämä lisää positiivista työntekijäkokemusta.
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Mikäli tulokas tulee uutena henkilönä hänelle täysin uuteen työpaikkaan ja työyhteisöön, on tärkeää miettiä, kuinka paljon asiaa ensimmäiseen päivään sisällytetään (Kangas & Hämäläinen 2007, 10). Tekemistä tulee olla ja tietoa jakaa, mutta
vain sen verran, että sen omaksuminen on mahdollista (Kupias & Peltola 2007,
105). Ensimmäisenä päivänä annetaan niin sanottu ensiapupakkaus, eli keskitytään ja keskustellaan asioista, jotka ovat tärkeää oppia heti (Kangas & Hämäläinen 2007, 10). Ensimmäisenä päivänä hoidetaan kiireelliset käytännön asiat, kuten avaimet, kulkuluvat, salasanat, tunnukset ja muut työtä helpottavat käytännöt.
Ensimmäisenä päivänä esitellään työpiste, työkaverit ja muut työtilat. Itse työhön
liittyviä asioita käydään myös läpi. (Kupias & Peltola 2007, 105.) Perehdyttäjä käy
tulokkaan kanssa perehdytyssuunnitelman läpi joko ennen ensimmäistä työpäivää tai ensimmäisen päivän alussa (Kangas & Hämäläinen 2007, 10).
Kesän lähestyessä tulee ajankohtaiseksi kesätyöntekijöiden perehdyttäminen.
Mikäli tulokas on nuori henkilö, jolla on vasta vähän kokemusta tai ei kokemusta
lainkaan, on erityisen tärkeää panostaa turvallisten työtapojen opastamiseen.
Nuoren kohdalla perehdyttämiseen varataan huomattavasti enemmän aikaa.
Koska kesätyöntekijöiden tarve on yleensä hyvissä ajoin tiedossa, voidaan perehdyttäminen aloittaa jo ennen työn aloitusta muun muassa perehdytystilaisuuksien avulla. (Kangas & Hämäläinen 2007, 11.) Uusien tulokkaiden yhteiset perehdytyspäivät ovat myös hyvä tapa toivottaa kesätyöntekijät tervetulleeksi.
Ensimmäisen viikon aikana tulokas pääsee kiinni uuteen työhönsä. Tässä auttaa
kokonaiskuvan saaminen työstä, tutustuminen organisaatioon ja työyhteisöön.
Ensimmäisellä viikolla jatketaan niin sanotun ensiapupakkauksen tietojen ja taitojen täydentämistä, jolla tulokas pääsee sujuvasti työnteon alkuun. Koska uusi
tulokas pystyy omaksumaan rajallisen määrän uutta asiaa lyhyessä ajassa, ei
ensimmäisen viikon perehdytysohjelmasta tule tehdä liian tiivistä. Tärkeämpää
on opastaa mistä tulokas löytää lisätietoa ja ohjata tiedon lähteelle. Alussa kannattaa keskittyä isompien kokonaisuuksien hahmottamiseen ja jättää pienet yksityiskohdat myöhemmäksi. (Kupias & Peltola 2007, 105 - 106.)
Ensimmäisen viikon aikana selvitetään tulokkaan kokemukset ja osaaminen,
jonka pohjalta muokataan perehdytyssuunnitelma juuri hänen tarpeitaan vastaavaksi. Perehdytyssuunnitelma auttaa hahmottamaan mistä eri osista työ koostuu
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ja mitä tulokkaan tulee osata, jotta hän pärjää työssä itsenäisesti. (Kupias & Peltola 2007, 106.) Väärä käsitys tulokkaan osaamisesta johtaa usein puutteelliseen
perehdyttämiseen. Käsitys osaamisesta perustuu usein stereotypiaan ja yleiseen
kuvaan siitä mitä henkilön oletetaan tietävän. Perusteellisella osaamisen kartoittamisella, huolellisella perehdytyksen suunnittelulla ja perehdytyssuunnitelman
muokkaamisella yhdessä tulokkaan kanssa varmistetaan, että perehdytys perustuu oikeille tarpeille ja huomioi tulokkaan taustan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 243.)
Vaikka uusi tulokas vaikuttaisi hallitsevan työtehtävät hyvin, on esimiehen varmistettava osaaminen, jotta osaamiseen ei jää aukkoja.
Ensimmäisen viikon jälkeen tulokas pääsee kiinni tuottavaan työhön. Tulokas
pääsee sisälle organisaation ja työyhteisön toimintakulttuuriin. Tulokkaan on nyt
mahdollista tuoda esille omia ajatuksiaan työyhteisön toimintatavoista, jotka parhaimmillaan voivat johtaa uusiin ideoihin ja kehittyneempiin toimintatapoihin. Ensimmäisen kuukauden aikana perehtymisen vastuu siirtyy pikkuhiljaa tulokkaalle
itselleen. Mikäli organisaatiossa on tarjolla tervetuloa taloon -tilaisuus, osallistuu
tulokas yleensä siihen. (Kupias & Peltola 2009, 106 - 107.)
Alun tiiviimmän perehdytysjakson jälkeen ei tule unohtaa, että tulokas on edelleen perehtymässä työhön ja organisaatioon (Kjelin & Kuusisto 2003, 189). Toisinaan tulokas ottaa uudet työtehtävät haltuun hyvinkin nopeasti, jolloin helposti
unohtuu, että hän on vielä perehtymässä. On hyvä muistaa, että kokenutkin henkilö tarvitsee perehdytystä vähintäänkin organisaation toimintakulttuuriin ja tapaan tehdä työtä.

4.4 Perehdytyskeskustelut

4.4.1 Orientointikeskustelu
Työsuhteen alussa esimies ja tulokas selkiyttävät käsityksiään tulokkaan uudesta
roolista ja tavoitteista. On selvää, että heidän käsityksensä työkokonaisuudesta
voivat poiketa toisistaan, sillä molemmat tulkitsevat niitä oman kokemuksen pohjalta. (Kupias & Peltola 2009, 59.) Orientointikeskustelu on esimiehen ja alaisen
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välinen keskustelu, jossa käydään läpi työn tavoitteet, työtehtävät ja tulokkaan
rooli organisaatiossa. Orientointikeskustelu on syvällinen roolia ja työtä täsmentävä keskustelu. On tärkeää varmistaa, että tulokkaan työpanos suuntautuu niihin
asioihin, joihin hänet on alun perin palkattu. Keskustelu tulevasta työstä suhteessa aiempiin kokemuksiin on luonteva tapa uudelle esimies-alaisparille tutustua toisiinsa. (Kjelin & Kuusisto 2003, 213.)
Orientointikeskustelussa ei riitä pelkkä työtehtävien ja työsopimuksen läpi käyminen, vaan on varmistettava, että tulokas ymmärtää työtehtävät ja sopimuksen
sisällön. Mitkä ovat tulokkaan vastuualueet, missä haasteissa hänen tulee onnistua, miten onnistumista mitataan, miten työssä tulee kehittyä ja mitkä ovat suoritustavoitteet. (Kupias & Peltola 2009, 58 - 59.) Mitä tavoitteiden saavuttamisesta
seuraa, mitkä tehtävät eivät kuulu tulokkaalle ja mitä tulokkaalta odotetaan omaaloitteisuuden ja perehtymisen suhteen (Eklund 2018, 95). Tulokkaalle avataan
mikä hänen roolinsa organisaatiossa on ja kuinka tärkeä hänen työpanoksensa
on kokonaisuuden kannalta (Bauer 2016). Tulokkaalta selvitetään myös mitä hän
itse haluaa saavuttaa työssään (Eklund 2018, 95).
Työsuhteen alussa sovitaan ensimmäisistä tavoitteista tulokkaan kanssa. Tavoitteet mahdollistavat itseohjautuvan työskentelyn ja työn saavutusten tarkastelun.
Tämä lisää tyytyväisyyttä työstä suoriutumisesta ja kohottaa itseluottamusta.
Hyvä tavoite on riittävän haastava, realistinen, selkeästi ymmärrettävä, mitattava
ja kytköksissä organisaation strategiaan. Alkuvaiheen tavoitteet tukevat parhaimmillaan työhön perehtymistä ja niitä olisi hyvä asettaa enemmän oppimiselle ja
vähemmän suoriutumiselle. (Kjelin & Kuusisto 2003, 216, 214.) Orientointikeskustelussa on myös hyvä selvittää tulokkaan kanssa, miten hän toivoo saavansa
palautetta ja kuinka paljon (Bauer 2016). Orientointikeskustelu voidaan sopia ensimmäiselle tai toiselle työviikolle, ei kuitenkaan ensimmäiselle päivälle (Kjelin &
Kuusisto 2003, 213). Kun käsitys työkokonaisuudesta on yhteinen, se luo reilun
pelin säännöt palautteenannolle. Tulevaisuuden kehityskeskusteluissa vahvistetaan näitä näkökulmia. (Kupias & Peltola 2009, 59.)
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4.4.2 Arviointi- ja palautekeskustelu
Ensimmäisen työviikon päätteeksi voidaan järjestää lyhyt arviointi- ja palautekeskustelu, jossa käydään läpi perehtymisen ja perehdyttämisen ensivaikutelmia.
Tässä vaiheessa tulokasta on opittu tuntemaan enemmän ja voidaan arvioida
mihin asioihin tulee jatkossa panostaa enemmän ja mitä asioita voidaan jättää
vähemmälle. Mikäli tulokas on vasta-alkaja, korostuu palautteen tärkeys, sillä hän
ei välttämättä itse osaa arvioida onnistumistaan. (Kupias & Peltola 2009, 106,
137.) Esimiehen kanssa säännöllisesti ja systemaattisesti käytävät arviointi- ja
palautekeskustelut tukevat tulokasta uudessa työssä. Arviointi- ja palautekeskusteluja voidaan järjestää esimerkiksi kerran kuukaudessa. (Kjelin & Kuusisto 2003,
189.)
Arviointi- ja palautekeskusteluissa arvioidaan perehtymistä ja perehdyttämistä.
Keskustelussa pohditaan, onko tulokkaalle tarjottu riittävän hyvät mahdollisuudet
onnistua työssään ja onko perehdyttäminen toteutettu riittävän laadukkaasti. Keskustelussa tulokas saa palautetta omasta suoriutumisestaan ja työnteosta. Hyvissä ajoin saatu palaute antaa mahdollisuuden muuttaa toimintaa ennen koeajan päättymistä, mikäli tämä olisi tarpeellista. (Kupias & Peltola 2009, 107.) Esimies ja tulokas valmistautuvat keskusteluun ennalta. Valmistautumisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi perehdytyssuunnitelmaa, tarkistuslistaa ja etukäteen mietittyjä kysymyksiä. (Kangas & Hämäläinen 2007, 17.)
Kjelin ja Kuusisto (2003) muistuttavat, että joskus saatetaan olla tilanteessa,
jossa onnistuneesta rekrytoinnista ja perehdytyksestä huolimatta uusi tulokas ei
onnistu työssään. Tällaisiin tilanteisiin on reagoitava nopeasti ja selvitettävä mistä
tekijöistä epäonnistuminen johtuu. Onko kyse siitä, että esimies ja tulokas eivät
näe työroolia, työtehtäviä, tarvittavia työsuorituksia ja tavoitteita samalla tavalla?
Yhteinen näkemys on siis kirkastettava. Tämän jälkeen selvitetään, onko kumpikin osapuoli täyttänyt oman osuutensa. Mikäli selkeät tavoitteet ovat jääneet
määrittämättä, on esimiehen arvioitava tulokkaan arvioinnin lisäksi omaa toimintaansa ja sitä loiko hän tulokkaalle riittävät edellytykset onnistumiselle. Kun tulokkaan työsuoritukseen ei olla tyytyväisiä, on hänellä oikeus saada rehellinen ja
suora näkemys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tilanne on mahdollista korjata. (Kjelin & Kuusisto 2003, 244.)
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4.4.3 Koeaikakeskustelu
Koeaika on yleisimmin lain määräämät neljä kuukautta. Ennen koeajan päättymistä pidetään koeaikakeskustelu, johon osallistuvat esimies ja tulokas. Keskustelussa esimies ja tulokas antavat palautetta niin perehtymisestä kuin perehdyttämisestä. Koeaikakeskustelussa arvioidaan myös rekrytoinnin onnistumista ja
työsuhteen jatkoa. Toisinaan perehdytys päättyy siihen, että työntekijä jättää organisaation. Lähtö voi tapahtua hyvinkin nopeasti irtisanomisperusteesta ja koeaikapurusta johtuen. Lähtö voi olla myös ennalta tiedossa esimerkiksi kesätyöntekijän, harjoittelijan tai muun määräaikaisen työntekijän kohdalla. Koska lähtijä
on oppinut organisaatiosta ja sen toimintatavoista paljon, on lähtöhaastattelu tärkeä tilaisuus pyytää häneltä palautetta niin organisaation toiminnasta kuin perehdytysprosessista. (Kupias & Peltola 2009, 109 - 110.)

4.5 Perehdytysprosessin kehittäminen
Organisaatiossa tulee kerätä tietoa perehdytysprosessin toimivuudesta. Seurannan tulee olla yksinkertaista ja luottamuksellista ja sen tulee tuottaa sellaista tietoa, joka auttaa selvittämään miten perehdytys on toteutunut ja mitä hyötyä siitä
saadaan. Työkaluna voidaan käyttää yksinkertaista kyselylomaketta, jonka tulokas täyttää. Perehdytyksen arvioinnilla arvioidaan niin tulokkaan tilannetta kuin
organisaation perehdytysprosessin toimivuutta. (Kjelin & Kuusisto 2003, 245.)
Saavutettiinko sovitut perehdytys- ja oppimistavoitteet, miten perehdytyssuunnitelma toimi, mikä meni suunnitelman mukaisesti, mikä ei mennyt, mitä muutoksia
perehdytyssuunnitelmaan olisi hyvä tehdä ja mitä tulisi tehdä seuraavalla kerralla
eri tavalla? Pohtimalla näitä kysymyksiä voidaan lähteä kehittämään prosessia.
Tulokkaan mielipiteitä ja kokemuksia perehdytysprosessista on hyvä kysyä ja ottaa ne huomioon prosessia kehitettäessä. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)
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5 PEREHDYTTÄMISEN PARHAITA KÄYTÄNTEITÄ

Tässä luvussa esitellään ideoita ja työkaluja perehdytyksen tueksi. Esimerkkejä
luettaessa on hyvä muistaa, että perehdytykselle asetetut tavoitteet ovat aina organisaatiokohtaisia ja jokainen kulttuuri on omanlaisensa. Esitellyt toimintatavat
eivät välttämättä ole sellaisenaan kopioitavissa, mutta niitä voidaan käyttää soveltaen oman organisaation arvoihin ja toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Seuraavaksi luetellut toimintatavat ovat hyvä esimerkki siitä, miten työnantaja voi vaikuttaa positiivisesti työntekijäkuvaan ja sitoutumiseen. Vaativien asiantuntijatehtävienkään ei tarvitse sulkea pois pientä hassuttelua työpaikalla. (Rossi 2015, 66,
79.)
Kuten todettu, hyvään vastaanottoon kannattaa satsata ja tulokkaalle osoittaa,
että hän on odotettu työyhteisössä. Eläkkeellelähtöjuhlat ja henkilöstön merkkipäivät ovat tärkeitä juhlia organisaatioissa. Samalla logiikalla voisi kysyä, eikö
olisi paikallaan juhlistaa myös uuden työntekijän aloitusta? Kakkukahvit, lounas,
tervetuloa-kortti, kukkakimppu, toimitusjohtajan tervetuloa-kirje tai vaikka iso tervetuliaisviesti ilmoitustaululla tekisi varmasti uuteen tulokkaaseen lähtemättömän
vaikutuksen ja loisi vahvan pohjan alkavalle yhteistyölle. (Kupias & Peltola 2009,
104.)
Tamperelaisessa teknologiayrityksessä Vincitissä ymmärretään hyvän vastaanoton merkitys. Uusi tulokas kutsutaan organisaation juhliin jo ennen ensimmäistä
työpäivää. Kun ensimmäinen työpäivä koittaa, tulokkaan työpöydällä odottaa
aloituspakkaus, joka sisältää muun muassa läppärilaukun, Vincit-reinot, Vincitkahvia ja paljon muuta Vincit-tavaraa. (Pystynen 2016, 10.)
Teknologia- data- ja designyrityksessä Solitassa uusi tulokas toivotetaan tervetulleeksi toimitusjohtajan allekirjoittamalla tervetuloa-kirjeellä. Uuden tulokkaan
aloituspakkaus sisältää muun muassa toimiston kartan ja palapelin, jonka kuvassa poseeraavat juhlatunnelmissa olevat Solitalaiset. Palapelistä puuttuu yksi
palanen ja tulokkaan ensimmäisenä tehtävänä on selvittää, keneltä kollegalta
puuttuva pala löytyy. Aarrejahdin ansiosta tulokas joutuu ja pääsee välittömästi
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tutustumaan uusiin kollegoihin ja luomaan verkostoaan. Palan löydyttyä tulokas
palkitaan pienellä palkinnolla. (Rossi 2015, 69.)
Myös huonekalumyymäläketju Ikeassa toivotetaan uusi tulokas tervetulleeksi ennen ensimmäistä työpäivää tervetuloa-kirjeen muodossa. Kirjeessä toivotetaan
tulokas tervetulleeksi ja esitellään ensimmäisen päivän ohjelma. Jokaiselle tulokkaalle nimetään henkilökohtainen koulutettu kummi omalta osastolta. Tulokas
työskentelee kaksi viikkoa yhdessä nimetyn kummin kanssa samoissa työvuoroissa. (Rossi 2012, 73 - 74.)
Vähittäiskaupan konserni H&M:ssä uudelle tulokkaalle nimitetään oma mentori,
joka toimii kouluttajana koko perehtymisjakson ajan ja kummina perehtymisjakson jälkeen. Kouluttajia valmennetaan vuotuisilla koulutuspäivillä. He ovat kokeneita ja ammattitaitoisia kollegoja. Uusi tulokas saa ensimmäisenä työpäivänään
The H&M Way -kirjasen, jossa kerrotaan organisaation arvoista ja kulttuurista.
Tulokkaan kanssa keskustellaan siitä, miten organisaatiossa kohdataan kollegat
ja asiakkaat sekä miten arjessa toimitaan arvojen mukaisesti. (Rossi 2015, 65.)
Ikean henkilökunnalla on käytössä rintanappeja, joihin on kirjattu organisaation
arvoja. Henkilökunnan työpaidoissa roikkuvat rintanapit viestivät niin henkilökunnalle kuin asiakkaille yrityksen arvoista. Jokainen uusi tulokas valitsee itselleen
kaksi itseään puhuttelevaa rintanappia. Tulokkaat kirjoittavat muutaman viikon
työssä olon jälkeen Ikean henkilöstölehteen, miten nämä arvot näkyvät Ikean
kulttuurissa. Kun tulokas on ollut Ikeassa muutaman kuukauden, hän osallistuu
Our Way -koulutukseen, jossa syvennytään Ikean visioon, missioon ja arvoihin
sekä eri osastojen toimintaan. Koulutuksen päivämäärä on tulokkaalla tiedossa
heti ensimmäisenä työpäivänä ja se kirjataan perehdytyssuunnitelmaan. (Rossi
2012, 58, 73 - 74.)
Ikean perusperehdytyksiä järjestetään joka viikko. Uudet tulokkaat saavat yhteensä 46,5 tuntia perehdytystä ja osallistuvat viikon kestäviin osastokohtaisiin
koulutuksiin. Uusille esimiehille nimitetään mentori ja perehdytykseen kuuluu viiden kuukauden mittainen My Leadership Journey -koulutusohjelma. Ulkomailta
rekrytoitaessa tulokkaalle lähetetään ennakkoon kulttuuripaketti Suomesta.
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Paikan päälle saapuessaan tulokas osallistuu kulttuurikoulutukseen ja yhdessä
perheen kanssa Ikean maksamaan kielikouluun. (Rossi 2012, 73 - 74.)
Verkko-opiskelu ja digitaaliset materiaalit tehostavat ja lisäävät perehdytyksen
joustavuutta, mikäli uusia tulokkaita aloittaa tiheään tahtiin. Videoiden, testien ja
pelien avulla tulokas voi itsenäisesti opiskella perehdytykseen kuuluvia osa-alueita. Myös erilaiset ohjeet ja säännöt voidaan laatia digitaaliseen muotoon, jolloin
niitä on helpompi omaksua. (Eklund 2018, 174 - 175.)
Vincitillä avataan uudelle työntekijälle perehdytyslomake Trelloon. Lomakkeelle
lisätään uusi tulokas, IT-osasto, projektin vetäjä ja HR. Näin ollen jokaisella on
mahdollisuus seurata perehdytyksen etenemistä. Värikoodattujen tehtävien
avulla on helppo nähdä kenen vastuulla mikäkin osa-alue on. (Pystynen 2016,
9.) Myös Googlella käytetään sähköistä perehdytyksen tarkistuslistaa. Se muistuttaa esimiehiä tulokkaan kanssa käytävistä keskusteluista. (Ellis, Nifadkar,
Bauer & Erdogan 2017.)
Palautteenanto on tärkeä osa pikaruokaketju Mc Donald'sin toimintakulttuuria. Se
on myös tärkeä osa perehdytysprosessia. Seurantaperehdytys on tilaisuus, jossa
ravintolapäällikkö antaa uudelle tulokkaalle palautetta työn alkutaipaleelta ja tulokas pääsee esittämään kysymyksiä ja jakamaan omia ajatuksiaan. Keskustelulle varataan erikseen aikaa kiireisen ravintolatyön ulkopuolelta. (Rossi 2015,
187.)
H&M:ällä annetaan ja vastaanotetaan palautetta jokaisen koulutusosion jälkeen.
Palaute annetaan kahden kesken ja aina kaksisuuntaisesti (Rossi 2015, 66). Ikeassa istutaan tulokkaan kanssa alas kolmen kuukauden kohdalla ja käydään läpi
tunnelmia työn alkutaipaleelta. Keskustelussa arvioidaan mitä tulokas on oppinut
ja mitä osa-alueita perehdytyssuunnitelmasta on vielä käymättä läpi. (Rossi
2012, 74.)
Myös Vincitillä kerätään tulokkaalta palautetta työn alkutaipaleelta. Keskustelun
tarkoituksena on antaa tulokkaalle mahdollisuus tuoda omia ajatuksia ja ideoita
organisaation kehittämiseen. (Rossi 2012, 162; Pystynen 2016, 11.) Pystysen
(2016) mukaan nämä keskustelut ovat erityisen arvokkaita, sillä uusi tulokas
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pystyy tarkastelemaan toimintaa tuorein silmin ja huomaa asioita, joita pitkään
talossa olleet eivät enää automaattisesti huomaa (Pystynen 2016, 11).
Kun organisaatiossa aloittaa samanaikaisesti useita uusia tulokkaita, voidaan
hyödyntää perehdytettävien työntekijöiden yhteistyötä, jolloin tulokkaat toimivat
toisilleen vertaistukena. Tulokkaat jakavat kokemuksiaan, sparraavat toisiaan ja
auttavat eteenpäin vastaantulevissa haasteissa. Perehdytyksen suunnittelussa
olisikin hyvä pohtia halutaanko tällaista mahdollisuutta tarjota tulokkaille esimerkiksi järjestämällä perehdytettävien tapaamisia, workshopeja tai koulutuksia. (Eklund 2018, 180.) Vincitillä uudet tulokkaat kuuluvat niin sanottuun uusien tiimiin
ensimmäisten kuukausien ajan. Pari kuukautta organisaatiossa olleet auttavat
uudempia tulokkaita työn alkutaipaleella ja tukevat toisiaan. (Seuri 2017.)
Perehdytyspassin tarkoituksena on edistää työympäristöön ja tiimiin tutustumista.
Passissa on kirjattuna erilaisia tehtäviä, jotka tulokkaan tulee suorittaa. Passin
tehtävät kannustavat tulokasta toivotunlaiseen käyttäytymiseen. Tehtäviin voi
kuulua muun muassa kahvihetki työkaverin kanssa, tuntemattoman tervehtiminen käytävällä, kävelylenkki esimiehen kanssa, yllätyslahja tiimiläiselle, tutustumisleikki tai kollegan harrastuksista kysyminen. (Eklund 2018, 187.) Tehtäviin voi
myös kuulua organisaation arvoihin, toimintaympäristöön tai tuotteisiin tutustumista. Hauskalla tavalla tietenkin.
Tulokas voi kirjata oppimispäiväkirjaan mitä hänen kanssaan on käyty läpi, mitä
kysymyksiä hänellä on herännyt, mitä hän on oppinut, mitä on jäänyt epäselväksi,
mitä kehitysehdotuksia hänellä on herännyt ja mitä asioita hän haluaisi käydä läpi
seuraavassa perehdytyskeskustelussa. Oppimispäiväkirja tukee oppimista ja toimii henkilökohtaisena muistikirjana. (Eklund 2018, 181.)
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6 KOHDEORGANISAATIO

6.1 Tausta
Tämän opinnäytetyön kohdeorganisaatio on tekstiili- ja vaatetusalan yritys, jonka
lifestyle tuotevalikoimaan kuuluu vaatteita, laukkuja, asusteita ja kodintuotteita.
Tuotteita myydään noin 150 omassa myymälässä ympäri maailman sekä laajassa jälleenmyyjäverkostossa ja partneri myymälöissä. Kohdeorganisaation tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian- ja
Tyynynmeren alue. Yhtiön brändimyynti oli vuonna 2019 251 miljoonaa euroa ja
liikevaihto 125 miljoonaa euroa. (Kohdeorganisaatio 2020.) Yhtiössä työskenteli
vuoden 2020 lopulla noin 450 työntekijää (Henkilöstöhallinto 2020).

6.2 Myymälähenkilökunta
Kohdeorganisaatiolla on Suomessa 38 myymälää, joissa työskenteli vuoden
2020 lopulla noin 230 työntekijää (Henkilöstöhallinto 2020). Myymälähenkilökunta koostuu myyjistä, vastuumyyjistä, myyjä-visualisteista ja myymäläpäälliköistä. Vakituisen myymälähenkilökunnan ohella myymälöissä työskentelee vuosittain kesä- ja joulusesongin aikaan kymmeniä kausiapulaisia.

6.3 Myyjän työnkuva
Kohdeorganisaation myyjän työnkuva on hyvin laaja. Myyjän tärkein tehtävä myymälässä on myynti- ja asiakaspalvelutyö. Myyjän työnkuvaan kuuluu myyntityön
ohella erilaisten myymälätoimintojen hallinta. Näitä toimintoja ovat muun muassa
tuotereklamaatioiden käsittely, kuorman purku, varastotyöskentely, tilaukset ja
inventaariot. Pienemmissä myymälöissä myyjän tulee hallita lähes kaikki myymälätoiminnot. Suuremmissa myymälöissä osaan myymälätoiminnoista on nimetty
erilliset vastuuhenkilöt. Vastuumyyjillä ja myyjä-visualisteilla on edellä mainittujen
lisäksi omat vastuutehtävänsä.

35
Asiakaskohtaamiselle on asetettu korkeat tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista
seurataan. Myyjän työnkuvan taustalla vaikuttaa asiakaskohtaamisen malli, eli
tapa, jolla asiakkaat palvellaan ja myyntityötä tehdään. Myynnin koulutus on yksi
keskeisimmistä osa-alueista uusien myyjien perehdytyksessä ja asiakaskohtaamisesta jutellaan jo rekrytointivaiheessa hakijoiden kanssa.

6.4 Perehdytyspäivät
Kohdeorganisaatiossa järjestetään uusien myyjien perehdytyspäiviä kaksi kertaa
vuodessa aina ennen kesä- ja joulusesonkia, jotka ovat kaupan alalla vuoden
kiireisintä aikaa. Perehdytyspäivät ovat kaksipäiväinen tapahtuma ja ne järjestetään kohdeorganisaation pääkonttorilla. Päivien aikana tavataan uusia työkavereita muista myymälöistä ja käydään läpi muun muassa yrityksen historiaa, arvoja, työturvallisuutta, mallistoja, vastuullisuutta ja asiakaskohtaamisen mallia.

6.5 Suorituksen johtaminen
Esimiehet käyvät alaistensa kanssa suorituksen johtamisen prosessin mukaiset
keskustelut kaksi kertaa vuodessa. Keskusteluissa määritetään alaisen tavoiteja kehityssuunnitelma alkaneelle vuodelle. Alkusyksystä pidetään tavoitteiden välikatsaus. Kun vuosi on kulunut, tehdään kokonaisvaltainen suorituksen arviointi.
Tämän lisäksi myymäläpäälliköt pitävät omalle tiimille kahdenkeskisiä myynnin
coaching keskusteluita pitkin vuotta. Tavoitteena on, että jokaiselle tiimin jäsenelle annetaan henkilökohtaista aikaa, mahdollisuus sparrailla ajankohtaisista
asioista, antaa palautetta ja asettaa tavoitteita.

36
7 TUTKIMUSTULOKSET

7.1 Lähtötilanne
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kohdeorganisaation myymäläpäälliköitä ja henkilöstöhallinnon edustajaa.
Haastatteluihin osallistui seitsemän myymäläpäällikköä. Haastatteluun osallistuneille myymäläpäälliköille toimitettiin teemahaastattelun runko ja kysymykset (liite
1) etukäteen. Myös henkilöstöhallinnon edustajalle toimitettiin runko ja kysymykset etukäteen (liite 2). Teams-haastattelut toteutettiin viikoilla 51 ja 52. Kaikki
haastattelut nauhoitettiin. Haastattelujen lisäksi analysoitiin olemassa olevia perehdytysmateriaaleja.
Kohdeorganisaatiolla on käytössä kirjallinen perehdytysohjelma. Ohjelma on Excel-taulukko muodossa ja siihen on otsikkotasolla listattu perehdytyksessä läpi
käytäviä asioita. Ohjelma alkaa etukäteisvalmisteluista ja jatkuu aina koeaikakeskusteluun saakka. Ohjelmaa ei ole päivitetty organisaation toimesta pitkään aikaan, joten siinä oleva asiasisältö ei kaikilta osin enää vastaa tämän päivän tarpeeseen. Tutkimuksesta käy ilmi, että ohjelma on tästä huolimatta käytössä lähes
jokaisen vastaajan myymälässä joko alkuperäisessä muodossa tai päivitettynä
tähän päivään. Organisaation virallisen perehdytysohjelman lisäksi myymälöissä
on käytössä myymäläpäälliköiden itse laatimia perehdytysohjelmia. Niitä tarkastelemalla voidaan huomata, että ne ovat usein laadittu yksityiskohtaisemmin.
Kohdeorganisaation nykyisestä perehdytysohjelmasta ollaan montaa mieltä. Yksi
vastaajista kertoo olevansa tyytyväinen siihen, toinen kertoo sen olevan hyvä
runko, kolmas kokee positiivisena, että ohjelma on olemassa kirjallisena, neljännen mielestä ohjelma on kömpelö ja viidennen vastaajan mielestä ainoa hyvä
asia ohjelmassa on, että siihen saa rastin ruutuun. Perehdytysohjelman positiiviseksi puoleksi mainitaan se, että siihen sisältyvät perehdytyskeskustelut. Perehdytysohjelman heikoiksi puoliksi mainitaan lomakkeen tehtävien väärä järjestys, niiden väärä aikataulutus, runsas sisältö ja päivämäärien puuttuminen. Yhden vastaajan mielestä osa-alueet tulisi olla listattuna yksityiskohtaisemmin, jolloin niiden sisällön muistaisi paremmin eikä asia olisi oman muistin varassa.
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Tulokkaan ensimmäiseen päivään valmistaudutaan tyypillisesti suunnittelemalla
perehdytyksen kulku, valitsemalla perehdyttäjät ja valmistelemalla työsopimus.
Osa myymäläpäälliköistä pyrkii allekirjoittamaan työsopimuksen jo ennen ensimmäistä päivää. Yhdellä vastaajalla on ollut sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä tapana jatkaa työhaastattelussa aloitettua keskustelua asiakaskohtaamisen mallista ja käydä läpi myyjän toimenkuva. Lyhentääkseen ensimmäisen päivän läpi käytävien asioiden listaa, on yhdellä vastaajalla ollut tapana kutsua tulokas myymälään jo ennen ensimmäistä päivää. Tulokkaan kanssa istutaan alas ja
vapaamuotoisesti keskustellen käydään läpi perehdytyslistalla ensimmäisenä
olevia asioita, kuten työsopimus, työsuhdeasiat, myymälän esittely ja saapuminen myymälään. Kaksi vastaajaa painotti ennakkovalmisteluissa muun tiimin valmistamista tulokkaan ensimmäiseen päivään ja uudesta tulokkaasta tiedottamista. Yksi vastaajista kertoi lähettävänsä tulokkaalle tervetuloa-viestin ennen
ensimmäistä päivää.
Kohdeorganisaatiolla ei ole käytössä yhteistä ennakkomateriaalia. Muutama vastaaja kertoi jakavansa tulokkaalle ennakkoon asiakaskohtaamisen mallin, mallistomateriaalin tai reklamaatio-ohjeistuksen ja lähes kaikki kertoivat ohjaavansa tulokkaat tutustumaan organisaation verkkosivuihin. Kahdella vastaajalla on ollut
tapana pitää tulokkaalle myyntinäyttö rekrytointivaiheessa. Tätä varten hakijalle
on annettu tiivistelmä organisaation asiakaskohtaamisen mallista. Käytännön tekemisen avulla nähdään miten hakija ottaa myyntitilanteen haltuun, mutta se
myös valmistaa valituksi tulleita henkilöitä työhön ja kohdeorganisaation tapaan
tehdä myyntityötä. Osalla vastaajista on ollut tapana antaa tulokkaalle organisaatiosta kertova kirja kotiin luettavaksi ensimmäisenä työpäivänä.
Myymäläpäälliköt pyrkivät itse olemaan paikalla vastaanottamassa uuden tulokkaan. Toiset vastaajat eivät jättäisi henkilökohtaista vastaanottoa mistään hinnasta väliin. Päivä aloitetaan muutamassa myymälässä rauhassa tutustuen kahvikupin äärellä ja toisaalla lähdetään suoraan myymälän avaukseen. Yksi myymäläpäällikkö painotti henkilökohtaista perehdytystä jokaisen tulokkaan kanssa
ja toinen kertoi perehdyttävänsä kaikki uudet tulokkaat samalla kertaa. Yhteisesti
tärkeänä pidettiin uusiin työkavereihin tutustumista ensimmäisen päivän aikana
sekä aikaa tutustua myymälään ja uuteen työympäristöön.
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Perehdytysohjelma räätälöidään tulokkaan aiemman osaamisen pohjalta vaihtelevasti. Mikäli tulokas on työskennellyt kaupan alalla, ei hänen kanssaan välttämättä käydä läpi jokaista perusasiaa kertoo yksi vastaajista. Mikäli tulokas on
työskennellyt vaatemyyjänä aiemmin, perehdytetään hänet aina kohdekohdeorganisaation tapaan myydä, vaatteiden istuvuuksiin ja kokoihin kertoo toinen vastaaja. Moni vastaaja nostaa esille kohdeorganisaation onnekkaan tilanteen rekrytoinnissa ja mahdollisuuden valita hyviä ja kokeneita myyjiä, sillä halukkaita tulijoita on paljon.
Kaikissa myymälöissä myyjät perehdyttävät uutta tulokasta esimiehen ohella.
Usein perehdyttämiseen kuitenkin nimetään tietyn osa-alueen erityisosaaja:
myyjä-visualisti perehdyttää visuaalisen markkinoinnin käytännöt, vahva kangasosaaja perehdyttää kankaanmyyntiin ja reklamaatiovastaava avaa reklamaatiopolitiikkaa. Yksi vastaajista painottaa, että yhtä osa-aluetta tulisi aina perehdyttää sama henkilö. Jos saman osa-alueen perehdytykseen osallistuu kaksi eri
henkilöä, se voi vaikuttaa tulokkaan oppimiseen, mikäli perehdyttäjien tapa opettaa eroaa kovasti toisistaan. Muu tiimi ottaa tulokkaan siipiensä suojaan, auttaa
arjen perustyössä ja tekee parhaansa, että tulokkaasta tulee hyvä ja taitava kollega kertoo yksi vastaaja.
Myymäläpäälliköiden mukaan paras tapa oppia on käytännön tekeminen. Tulokas osallistuu kokeneemman kollegan kanssa oikeisiin asiakastilanteisiin seuraamalla vierestä tai tekemällä itse. Erilaisia koulutustilaisuuksia järjestetään myymälässä ennen liikkeen avausta tai aukioloaikana. Aukioloaikoina järjestettävien
koulutustilaisuuksien haasteena voidaan nähdä nopeasti vaihtuvat tilanteet ja kiireiset hetket, jolloin asiakkaita on paljon liikkeellä, eikä sovitun asian läpikäymiseen riitä aikaa. Näiden lisäksi tulokas lukee itsenäisesti materiaaleja ja katsoo
videoita. Pääkonttorilla järjestettävät perehdytyspäivät ovat myös tärkeä osa perehdytystä kertoo yksi vastaajista. Tulokkaat oppivat tuntemaan toisiaan ja saavat vertaistukea. Yksi vastaajista kokee, että tulokkaat ovat olleet vastaanottavaisempia oman myymälän kangaskoulutuksessa, kun asiaa on jo käsitelty perehdytyspäivillä.
Perehdytykseen käytettävässä ajassa on suuria eroja myymälöiden välillä. Myymäläpäälliköt kertovat varaavansa myymälässä tapahtuvaan perehdytykseen
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aikaa puolestatoista päivästä viiteen päivään. Tämän ajan tulokas on niin sanotusti miehityksen ulkopuolella ja seuraa perehdyttäjää. Tämän jälkeen perehdytys
jatkuu osassa myymälöistä vapaamuotoisemmin toisen viikon ajan tai se päättyy
kokonaan ensimmäisen intensiiviviikon jälkeen. Itse oppimisprosessi jatkuu vielä
pidempään kertoo yksi vastaajista. Ajasta puhuttaessa lähes kaikki myymäpäälliköt epäröivät paljon ja pohtivat onko perehdytykseen osattu varata sopivasti aikaa. Lähes kaikki vastaajat nostavat esille huolen, ettei perehdytykseen tunnu
olevan aikaa ja opittavaa asiaa on valtavan paljon. Myymälöissä, joissa työskennellään aamuisin ja iltaisin yksin, korostuu asioiden nopea oppiminen. Tulokasta
ei voida jättää työvuoroon yksin ennen kuin hän hallitsee riittävän määrän asioita.
Aikataulutukseen kaivataan kipeästi yhteistä raamia.
Ensimmäinen päivä on aina hyvin suunniteltu. Päivään on varattu perehdyttäjät
ja sen sisältö ja kulku on mietitty hyvin ennakkoon. Myymäläpäällikkö varaa omaa
aikaa tulokkaan kanssa kahdesta tunnista kokonaiseen päivään. Ensimmäisen
päivän ohjelmaan kuuluu työsuhdeasioiden läpikäyminen, tiimin ja työpaikan esittely ja kulkureitteihin tutustuminen. Muu ensimmäisen päivän ohjelma vaihtelee
myymälöittäin. Kolme vastaajaa nostaa tärkeimmäksi turvallisuusasioiden läpi
käymisen, kaksi vastaajaa painottaa kassakoulutusta ja yksi vastaajista painottaa
kangaskoulutusta. Kahdessa myymälässä tulokas pääsee heti kahtena ensimmäisenä päivänä harjoittelemaan myymälän avausta ja sulkua. Lähes kaikissa
myymälöissä tulokas pääsee heti ensimmäisenä päivänä myyntiin uusien kollegojen kanssa. Tämä koetaan hyvin tärkeäksi.
Perehtymisen etenemistä seurataan eri tavoin. Osalla myymäläpäälliköistä on
työnopastuksen tukena organisaation laatima perehdytysohjelma tai vastaava
oma lista, johon laitetaan rasti, kun tehtävä on perehdytetty. Osalla nämä työkalut
eivät ole mukana työnopastustilanteessa. Lähes kaikissa myymälöissä seurataan
tai pyritään seuraamaan, että kaikki rastit tulevat perehdytysohjelmaan.
Perehtymisen seuranta on usein liitetty osaksi tulokkaan kanssa käytäviä kahdenkeskisiä keskusteluja. Osa vastaajista pitää keskusteluja säännöllisemmin ja
useammin kuin toiset. Yksi vastaajista myöntää, että keskusteluissa olisi parannettavaa. Ne tulisi merkitä kalenteriin ja perehdytyssuunnitelmaan etukäteen.
Toinen vastaaja kertoo, että ensimmäisen viikon jälkeen keskustelut päättyvät
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usein ajan puutteen takia, ennen kuin ne taas alkavat coaching ja suorituksen
johtamisen keskustelujen muodossa myöhemmin. Yksi vastaaja kertoi istuvansa
tulokkaan kanssa alas kuukausittain, jolloin jutellaan oppimisesta ja pyydetään
palautetta perehdyttämisestä.
Myymäläpäälliköistä muutama asettaa tavoitteita perehtymiselle tai oppimiselle.
Kahdella vastaajalla on tapana kertoa tulokkaalle mitkä asiat hänen tulee hallita
missäkin ajassa. Yksi vastaajista kertoo, että tavoitteet alkavat usein hälvenemään kolmen ensimmäisen vuoron jälkeen. Yksi vastaaja korostaa tavoitteiden
tärkeyttä, yksi vastaaja ei aseta tavoitteita ja yksi vastaaja kokee, ettei halua laittaa tulokkaalle paineita tavoitteiden muodossa heti työn alkumetreillä.
Myymäläpäälliköt eivät olleet aiemmin kuulleet kaksisuuntaisesta perehdytyksestä. Haastattelijan avattua asiaa vastaajille, selviää, että muutama myymäläpäälliköistä on toteuttanut tätä tiedostamattaan osana kahdenkeskisiä keskusteluja. Lähes kaikki vastaajat myönsivät, että he eivät pidä koeaikakeskusteluja
joka kerta tai eivät pidä niitä lainkaan. Yhdelle vastaajista koeaikakeskustelun
sisältö vaikutti jokseenkin epäselvältä.
Myymäläpäälliköt kokevat tämänhetkisen perehdytyksen epätasalaatuiseksi.
Prosessin puuttumisen vuoksi on sattumanvaraista minkälaista perehdytystä tulokas saa missäkin myymälässä kertoo yksi vastaajista. Kiire ja epätieto siitä,
kuinka paljon perehdytystyöhön tulisi varata aikaa vaikuttaa perehdytyksen laatuun. Perehdytykseen pitäisi voida varata riittävästi aikaa, eikä sen pitäisi kaatua
siihen, jos kassalla on paljon jonoa toteaa yksi vastaaja. On tärkeää, että päiviä
ei ahdeta täyteen, vaan että perehdytystä aikataulutetaan pidemmälle aikavälille,
jotta jokaiseen päivään voidaan suunnitella myös käytännön työtä ja myymälän
arkeen tutustumista. Yksi myymäläpäällikkö nostaa esille huolen siitä, ettei häntä
olla koskaan perehdytetty perehdyttämään. Toiselle vastaajalle perehdyttäminen
tuntuu isolta möykyltä, koska sitä ei tule tehtyä kovin usein.
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7.2 Perehdytykselle asetetut tavoitteet
Kohdeorganisaation perehdytyksen tavoitteena on, että tulokas saa työn haltuun
määrätyssä ajassa siten, että hän pystyy toimimaan työssä itsenäisesti tai sillä
itsenäisyyden tasolla, joka on tarpeen työturvallisuusasiat huomioiden. Tulokkaalla tulee olla työnhallinnan tunne ja hänen tulee osata tehdä työtä asianmukaisella tavalla. Työ tulee perehdyttää työturvallisuusasiat huomioiden niin, että
tulokas tuntee olonsa turvalliseksi, hän osaa toimia haastavissa tilanteissa ja hän
osaa tehdä työtä turvalliset työskentelytavat huomioiden, oli kyse sitten asiakastilanteista tai nostoista. Tämän perusalustan päälle lähdetään rakentamaan tapaa toimia eli sitä, miten myyntiä tehdään ja miten asiakkaat kohdataan. (Henkilöstöhallinto 2020.)
Perehdytysprosessin tavoitteena on, että työn oppiminen ja työn tekeminen on
sujuvaa. Tulokkaan tulee saada perehdytystä jäsennellysti pala palalta. Perehdytysprosessin tulee olla virtaviivainen ja sen tulee tukea niin vakituisen kuin kausimyyjän perehdytystä. Siinä tulee huomioida, että perehdytys ei ole ohi yhdessä
viikossa, vaan se jatkuu koeajan loppuun saakka. Esimiehen tulee keskustella
tulokkaan kanssa säännöllisesti ja varmistaa, että hän on saanut työstä kiinni ja
selvittää missä osa-alueissa hän tarvitsee lisää perehdytystä tai työnopastusta.
Tulokkaan tavoitteet tulee asettaa yksilöllisesti huomioiden hänen aiempi työkokemuksensa ja taustansa. Vaikka tulokas olisi ollut aiemmin vähittäismyynnissä,
tulee osaaminen varmistaa jatkuvan vuoropuhelun avulla. (Henkilöstöhallinto
2020.)

7.3 Kehityskohteet
Kuten tutkimustuloksista voidaan huomata, vaihtelevat perehdytyskäytänteet
myymälästä toiseen hyvinkin paljon. Tämä on kohdeorganisaation henkilöstöhallinnossa tunnistettu ja tahtotilana on luoda selkeät ja yhteiset toimintatavat sekä
päivittää materiaalit tähän päivään. Seuraavaksi avataan myymäläpäälliköiden ja
henkilöstöhallinnon näkemyksiä siitä mitä osa-alueita perehdytyksessä olisi syytä
kehittää.
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Uuden perehdytysprosessin päällimmäisenä toiveena on kuvattu prosessi, joka
on käyttövalmiina heti, kun uudelle tulokkaalle tarjotaan työtä. Uudessa prosessissa on raikas rakenne. Siinä on selkeä runko ja määritetyt aikaikkunat: nämä
asiat ja nämä keskustelut tulevat olla käytyinä tässä ja tässä ajassa kertoo yksi
vastaaja. Toiveena on ohjattu prosessi, jonka toteutusta velvoitetaan jokaiselta.
Yhteinen prosessi varmistaa, että kaikki tärkeät asiat tulevat huomioiduksi jokaisessa myymälässä ja perehdytys on tasalaatuista. Perehdytystä tulisi seurata ja
tehtävät kuitata tehdyiksi.
Lähes kaikki myymäläpäälliköt pitivät yhteistä ennakkomateriaalia hyvänä ideana
ja toivoivat sellaista käyttöönsä tulevaisuudessa. Myös henkilöstöhallinnon
(2020) mielestä ennakkomateriaali olisi hyvä lisä perehdytykseen. Ennakkomateriaali voisi toimia uuden tulokkaan tervetuloa-toivotuksena, joka virittää tulevaan työhön. Ennakkomateriaali voisi sisältää tietoa arvoista, visiosta, tavasta
toimia, strategista ja faktatietoa myymälän perusasioista. Materiaalin avulla tulokas pääsisi tutustumaan organisaatiokulttuuriin, työn odotuksiin ja vaatimuksiin
sekä saisi kuvan siitä, minkälaista myymälätyöskentely on. Ennakkomateriaalin
tulisi olla kevyt, mutta informatiivinen. Sen tarkoituksena olisi luoda tulokkaalle
tervetullut olo ja antaa ensikosketus uuteen työhön. (Henkilöstöhallinto 2020.)
Uudesta perehdytyssuunnitelmasta toivotaan loogista ja selkeästi jaoteltua. Sen
tulisi olla riittävän laaja ja riittävän tarkasti listattu, jotta asiat eivät unohdu eikä
sisällöstä jäisi tulkinnanvaraa. Toiveena on suunnitelma, johon voi tukeutua kiireisessä arjessa ja jonka pohjalta voi helposti suunnitella perehdytyksen aikataulutuksen ja siihen käytettävät resurssit. Suunnitelmassa tulisi olla määriteltynä
tärkeimpien osa-alueiden läpikäymisen ajankohdat ja loput osa-alueet saisi aikatauluttaa itse oman myymälän tarpeen pohjalta toteaa yksi vastaaja. Taulukossa
tulisi olla tilaa suunnittelulle. Jotta taulukon asiasisältö pysyy ajan tasalla, tulisi
jonkun päivittää sitä säännöllisesti. Henkilöstöhallinnon (2020) toiveena on A4kokoinen perehdytyssuunnitelma. Lisäksi toiveena on kaksi erillistä perehdytyssuunnitelmaa, yksi vakituiselle myyjälle ja toinen kausiapulaiselle. (Henkilöstöhallinto 2020.) Myös yksi myymäläpäällikkö toivoi tätä.
Lähes jokainen vastaaja toivoo suurempaa fokusta turvallisuusasioihin. Turvallisuutta tulisi voida käydä listamaisesti läpi tärkeimmästä aloittaen. Myymälöiden
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turvallisuus asiat olisi hyvä käydä samansisältöisesti läpi jokaisessa myymälässä, myymäläkohtaiset eroavuudet huomioiden. Turvallisuusasiat tulisi perehdyttää ensimmäisten päivien aikana. Myös henkilöstöhallinto painottaa turvallisuusasioiden läpikäymisen tärkeyttä ensimmäisen päivän aikana (Henkilöstöhallinto 2020). Yksi vastaajista on kokenut toimivaksi tavaksi jakaa turvallisuutta kolmelle ensimmäiselle päivälle. Jos tulokkaalle kerrotaan ensimmäisen päivän kärkeen myymälän kaikista mahdollisista uhkatilanteista, saattaa hänen innostuksenansa laantua. Muita yhteisesti koettuja tärkeitä osa-alueita olivat työsuhdeasiat ja asiakaskohtaamisen malli.
Ajankäyttöön toivotaan selkeää raamia. Yhden vastaajan mielestä ideaali aika
perehdyttämiseen olisi kaksi tai kolme viikkoa. Tänä aikana tulokas työskentelisi
samoissa vuoroissa perehdyttäjän kanssa. Henkilöstöhallinnon (2020) mukaan
myymäläpäällikön tulee suunnitella tulokkaalle riittävän pitkälle aikavälille päällekkäistä työaikaa kollegojen kanssa. Perehdytykseen käytettävä aika huomioidaan tulokkaan taustan ja aiemman kokemuksen mukaan siten, että vasta-alkajalle suunnitellaan enemmän perehdytystä ja yhteistä aikaa kollegojen kanssa.
(Henkilöstöhallinto 2020.)
Ajatus kaksisuuntaisesta perehdytysprosessista on jokaisen vastaajan mielestä
hyvä tai erittäin hyvä idea. Yksi vastaajista toivoo kaksisuuntaiselle prosessille
selkeitä raameja, sekä sääntöjä miten uusi tulokas tuo ajatuksiaan esille. Toinen
vastaajista korostaa, että tulokkailla olisi varmasti paljon arvokasta tietoa jaettavanaan ja sen kerääminen tulisi ehdottomasti olla osa toimintatapaa. Henkilöstöhallinto (2020) kannattaa tätä logiikkaa ja toteaa, että tämä mahdollisuus tulisi
ehdottomasti hyödyntää, sillä muuten jätetään käyttämättä hyvä lähde saada tietoa omasta toiminnasta ja ohitetaan mahdollisuus kehittymiselle. Tämän tavan
tulisi kuulua kaiken tasoiseen perehdyttämiseen. (Henkilöstöhallinto 2020.)
Perehdytyskeskusteluiden toivotaan olevan osa prosessia. Keskusteluissa tulisi
antaa palautetta perehtymisestä ja perehdyttämisestä ja parin kuukauden työssä
olon jälkeen tulisi kysyä tulokkaan ajatuksia ja kehitysehdotuksia myymälän toiminnasta. Esimiehen tulisi merkitä keskustelut kalenteriin, jotta ne eivät unohdu
kiireisessä arjessa. Kuulumisia voisi vaihtaa tulokkaan kanssa ohimennen päivittäin ensimmäisen ja toisen viikon ajan. Perehdytysprosessin tulisi soljua hyvin
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arkeen eikä olla liian iso ja ahdistava. Perehdytettävien asioiden määrää päivätasolla tulisi harkita tarkoin, jottei tulokkaalle tule ähky ja hänellä on mahdollisuus
sisäistää asioita paremmin.
Kohdeorganisaation intranetistä ja Teams-kanavista löytyy paljon hyvää materiaalia perehdytystyön tueksi. Uutta materiaalia ei kaivata. Olemassa olevan materiaalin haasteeksi koetaan se, että se on hankalasti löydettävissä ja etsimiseen
menee kohtuuttoman paljon aikaa. Toiveena olisi, että perehdytyksessä hyödynnettävät materiaalit olisivat helposti löydettävissä yhdessä paikassa. Yksi vastaaja heittää ilmoille ajatuksen, että käytössä olisi myyjän käsikirja, josta löytyy
yksistä kansista kaikki tarvittava tieto. Ensimmäiset sivut voisi personoida omaan
myymälään sopiviksi ja loput sivut olisivat myymälöiden yhteistä asiaa.
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8 PEREHDYTYSPROSESSIN LAATIMINEN

Esimiehen käsikirja (liite 3) laadittiin teoreettisen viitekehyksen ja tutkimustulosten pohjalta. Käsikirja on 15 sivua pitkä, joista kuusi sivua on liitteitä. Käsikirja
koostuu perehdyttämisen teoriasta ja perehdytysprosessin kuvauksesta. Liitteinä
ovat perehdytyssuunnitelma, työnopastuksen tarkistuslista, perehdytyspassi,
orientointikeskustelun runko, arviointi- ja palautekeskustelun runko ja koeaikakeskustelun runko. Käsikirja ja liitteenä olevat materiaalit muodostavat yhdessä
perehdytysprosessin. Syntyneet dokumentit laadittiin sähköiseen muotoon.
Päällimmäisenä toiveena oli kuvattu prosessi, jossa on selkeä runko. Prosessin
tulisi istua myymäläarkeen, eikä tuntua liian raskaalta. Esimiehen käsikirjaan kuvattiin perehdytysprosessin eri vaiheet: rekrytointi, ennen ensimmäistä työpäivää,
ensimmäinen päivä, ensimmäinen viikko, toinen viikko ja ensimmäinen kuukausi
aina koeaikakeskusteluun saakka. Käsikirja sisältää esimiehen check listat, jotka
muistuttavat kunkin vaiheen tärkeimmistä tehtävistä.
Perehdytysprosessiin lisättiin uutena yhteisen ennakkomateriaalin jakaminen tulokkaalle. Sen tarkoituksena on virittää tulokas uuteen työhön ja toivottaa tervetulleeksi. Kohdeorganisaatiolla ei ole valmista ennakkomateriaalia, joten siihen
saakka, kunnes tällainen on saatavilla, voidaan tulokkaalle jakaa esimerkiksi perehdytyssuunnitelma ja asiakaskohtaamisen malli -materiaali sekä ohjata tulokas
tutustumaan organisaation verkkosivuihin.
Myymäläpäälliköiden toiveena oli perehdytyssuunnitelma, jossa perehdytettävät
osa-alueet on kuvattu tarkalla tasolla. Henkilöstöhallinnon toiveena oli A4-kokoinen perehdytyssuunnitelma. Työn edetessä oli selvää, että toiveet eivät tulisi
kohtaamaan. Kompromissina päädyttiin laatimaan erillinen perehdytyssuunnitelma ja työnopastuksen muistilista, jotka keskustelevat keskenään tukien toinen
toistaan. Työnopastuksen muistilistaan on kuvattu hyvin tarkalla tasolla kaikki
myymälätoiminnot, jotka tulokkaalle tulee opettaa. Tarkistusmerkinnät auttavat
seuraamaan perehdytyksen ja työnopastuksen etenemistä.
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Myymäläpäälliköt toivoivat selkeitä aikaikkunoita sille, milloin mikäkin asia ja keskustelu tulisi olla käytynä läpi tulokkaan kanssa. Oppaaseen ja perehdytyssuunnitelmaan on kirjattu aikataulut tärkeimpien osa-alueiden läpikäymiseen, korostaen myymäläpäälliköiden nostamaa asiakaskohtaamisen mallia ja myymäläpäälliköiden ja henkilöstöhallinnon yhdessä tärkeänä pitämää työturvallisuutta.
Loppujen perehdytettävien osa-alueiden aikataulutukselle jätettiin joustovaraa.
Kunkin myymälän oma tarve määrittää missä järjestyksessä mitäkin asioita käydään läpi.
Kuten todettu, työturvallisuuteen perehdyttäminen on yksi keskeisimmistä ensimmäisen päivän tavoitteista. Myymäläturvallisuus on laaja käsite ja läpikäytävää
asiaa on paljon. Yksi vastaajista nosti esille toimivan tavan, jossa turvallisuutta
jaetaan kolmelle ensimmäiselle päivälle. Uudessa perehdytyssuunnitelmassa
turvallisuus on jaettu ensimmäiselle päivälle ja ensimmäiselle viikolle siten, että
ensimmäisenä päivänä käydään kriittisimmät asiat läpi ja mielellään heti toisena
tai kolmantena päivänä käydään läpi muun muassa myymälän uhkatilanteita.
Työsuhde- ja henkilöstöasioista on olemassa henkilöstöhallinnon laatima tietopaketti, jossa käydään läpi muun muassa kaupan alan tes, työaika, työvuoroasiat,
palkanmaksu, työterveyshuolto, sairauspoissaoloista ilmoittaminen, koeaika ja
työpaikan yhteiset käytännöt. Tämä esitys käydään jokaisen tulokkaan kanssa
läpi ensimmäisenä päivänä. Yhteisen materiaalin ansioista myymäläpäällikön ei
tarvitse muistella mitä asioita osa-alueeseen kuuluu ja tulokkaat saavat tiedon
samansisältöisesti myymälästä riippumatta. Materiaalia on jo ehditty kokeilemaan ja kokemus siitä on ollut erittäin positiivinen.
Perehdytykseen käytettävä aika määräytyy tulokkaan aiemman kokemuksen ja
taustan mukaan. Tämän vuoksi on hankalaa ennalta määrittää kuinka paljon aikaa perehdytykseen tulisi suunnitella. Oppaaseen on hahmoteltu ensimmäisen
viiden työpäivän aikataulu huomioiden kaikille myymälöille yhteinen ensimmäisen
päivän agenda ja se kuinka paljon tulokas pystyy vastaanottamaan uutta tietoa
yhden päivän aikana. Tavoite on, että tulokkaalla olisi joka päivä aikaa olla myymälässä oppimassa asioita käytännössä, eikä toimia pelkkänä kuunteluoppilaana.
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Myymäläpäälliköiden yhteinen kokemus oli, että perehdytyksessä käytettävää
materiaalia on hyvin saatavilla, mutta se on hankalasti löydettävissä. Materiaalia
on tarkoitus siirtää yhteiseen Teams-perehdytyskansioon. Kun materiaali on sähköisessä muodossa, sitä on helppo päivittää. Jollain aikavälillä olisi hyvä selvittää
mahdollisuutta laatia sähköinen perehdytyslomake, jonka otsikoista on suora
linkki materiaaleihin. Tuolloin materiaalin ei tarvitse välttämättä olla perehdytyskansiossa.
Uuteen perehdytysprosessiin haluttiin sisällyttää jotain uutta ja yllättävää. Esimiehen tervetuloa-viesti toivottaa tulokkaan tervetulleeksi ennen ensimmäistä päivää. Kun ensimmäinen päivä koittaa, odottaa tulokasta myymälässä tiimin tekemä tervetuloa-viesti ilmoitustaululla tai tervetuloa-kortti. Perehdytyspassi on
hauska tapa ohjata tulokasta oma-aloitteiseen toimintatapaan. Passi on sähköisessä muodossa, joten myymäläpäällikkö voi halutessaan muokata tehtäviä
omaan myymälään sopiviksi. Oppimispäiväkirjaan tulokas kirjaa oppimiaan asioita ja matkan varrella herääviä kysymyksiä ja kehitysehdotuksia, joihin palataan
perehdytyskeskusteluissa.
Perehdytyssuunnitelma tullaan jatkossa räätälöimään kunkin tulokkaan aiemman
osaamisen mukaan. Räätälöiminen tapahtuu ensimmäisen viikon lopulla pidettävässä orientointikeskustelussa. Keskustelussa kirkastetaan lisäksi työn tavoitteet, toimenkuva ja työtehtävät sekä asetetaan ensimmäiset tavoitteet. Toisen
viikon lopulla alkavissa arviointi- ja palautekeskusteluissa käydään läpi perehtymistä ja perehdyttämistä. Keskustelun loppupuoli käydään kaksisuuntaisesti siten, että tulokkaalta kysytään ajatuksia ja kehitysideoita myymälän toimintaa kohtaan. Koeaikakeskustelu kuuluu jatkossa perehdytysprosessiin.
Kaikki edellä mainitut perehdytyskeskustelut on valmiiksi merkitty esimiehen käsikirjaan ja perehdytyssuunnitelmaan. Perehdytyskeskustelut on tarkoitus käydä
ensimmäisen ja toisen viikon lopulla sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen
kuukauden lopulla. Keskusteluja on tiheään tahtiin, jotta esimies pystyy seuraamaan tulokkaan perehtymistä. Keskusteluiden ei tarvitse olla pitkäkestoisia. Tärkeämpää on, että tulokkaan kanssa vaihdetaan kuulumisia tasaisin väliajoin.
Keskustelujen päivämäärät merkitään perehdytyssuunnitelmaan hyvissä ajoin.
Oppaaseen laadittiin lisäksi perehdytyskeskusteluiden rungot.
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9 POHDINTA

9.1 Työn arviointi
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation perehdytysprosessia ja antaa vinkkejä käytännön toteutuksen tueksi. Toiveena oli luoda yksinkertainen ja tehokas, mutta yksilöllisesti joustava prosessi. Työn tarkoituksena oli
laatia esimiehen käsikirja ja myyjän perehdytyssuunnitelma tarkistuslistoineen.
Kehittämistyön tulokset näkyvät konkreettisesti uudistetussa perehdytysprosessissa.
Perehdytyksen kehityskohteiden löytämiseksi suoritettiin laadullinen tutkimus.
Tutkimuksen tavoitteena oli saada vastauksia siihen, mikä on perehdytyksen nykytilanne, mihin suuntaan perehdytysprosessia tulisi kehittää ja mitkä ovat perehdytykselle asetetut tavoitteet. Näihin tutkimuskysymyksiin löydettiin kattavat vastaukset, joten tutkimusta voidaan pitää onnistuneena. Tutkimus toteutettiin hyvää
tieteellistä käytäntöä noudattaen ja sisällön analyysi pyrittiin laatimaan mahdollisimman puolueettomasti. Kirjoittajan mielestä tässä onnistuttiin hyvin.
Tutkimustulosten ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta laaditut materiaalit muodostavat kirjoittajan mielestä kompaktin, selkeän ja toisiaan tukevan kokonaisuuden. Kohdeorganisaatiolla on jo pitkään ollut tarve päivitetylle perehdytyssuunnitelmalle. Uusi perehdytyssuunnitelma ja työnopastuksen muistilista vastaavat kirjoittajan mielestä tähän tarpeeseen hyvin ja siten myös opinnäytetyön toimeksiantoon. Opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisesti ja sen tuloksena syntyneet
materiaalit ovat joko kokonaan tai osittain otettavissa käyttöön sellaisenaan.

9.2 Jatkotoimenpiteet ja jatkotutkimusehdotukset
Tutkimustulosten pohjalta löydettiin useita kehityskohteita. Opinnäytetyön rajallisten resurssien vuoksi osa näistä jää toteutettavaksi myöhemmin tulevaisuudessa. Löydökset antavat kuitenkin kohdeorganisaatiolle valmiita ideoita ja hyviä
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vaihtoehtoja sille, miten ja mihin suuntaan perehdytysprosessia voidaan jatkokehittää tulevaisuudessa.
Ensimmäisenä jatkotoimenpiteenä voidaan nähdä yhteisen ennakkomateriaalin
laatiminen. Tämän lisäksi henkilöstöhallinnon toiveena oli saada käyttöön kaksi
erillistä perehdytyssuunnitelmaa, yksi vakituiselle myyjälle ja toinen kausiapulaiselle. Uusi perehdytyssuunnitelma pyrkii vastaamaan tähän toiveeseen osittain.
Mikäli tarve kahdelle täysin erilliselle lomakkeelle edelleen on, voidaan se helposti toteuttaa muokkaamalla Excel-taulukko muotoon laadittua uutta perehdytyssuunnitelmaa. Tulevaisuudessa olisi myös hyvä selvittää mahdollisuutta sähköiselle lomakkeelle, jota voisi myymälässä käyttää helposti iPadilta.
Toiveena oli, että työturvallisuutta voisi käydä listan lailla läpi. Koska olemassa
oleva työsuhde- ja henkilöstöasiat materiaali on koettu toimivaksi, voisi turvallisuusasioista koostaa samanlaisen paketin. Näin ollen myymäläpäälliköillä olisi
käytössään samansisältöinen kompakti turvallisuuskokonaisuus paketti. Ensimmäiset sivut voisivat olla yhteistä asiaa ja loput myymäläkohtaista asiaa.
Viimeisenä jatkokehitystoimenpiteenä voidaan nähdä myymäläpäälliköiden perehdytyskoulutus, jonka yksi tutkimukseen vastanneista myymäläpäälliköistä
nosti esille. Uusia materiaaleja käyttöön otettaessa olisi hyvä käydä perehdytys
asioita yhteisesti läpi. Mitkä ovat perehdytykselle asetetut tavoitteet, mitä myymäläpäälliköiltä odotetaan sen suhteen, mikä on aikaresurssi, miten prosessi toimii käytännössä ja miten sen avulla varmistetaan perehdytyksen tasalaatuisuus.
Kun uudet materiaalit otetaan kokonaan tai osittain käyttöön ja uusia myyjiä aletaan perehdyttämään niiden avulla, olisi mielenkiintoista kerätä myymäläpäälliköiden palautetta materiaalien toimivuudesta. Tämän lisäksi olisi tärkeää haastatella uusia myyjiä, jotka perehdytykseen osallistuvat. Onko tämän kehityshankkeen avulla päästy askel lähemmäksi yhtenäistä toimintatapaa ja tasalaatuisempaa perehdytystä?
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LIITTEET

Liite 1. Teemahaastattelurunko myymäläpäällikkö

Miten tulokkaan ensimmäiseen päivään valmistaudutaan?
Jaatko tulokkaalle ennakkomateriaalia?
Miten tulokas otetaan vastaan ensimmäisenä päivänä?
Räätälöidäänkö tulokkaan perehdytyssuunnitelma?
Ketkä osallistuvat perehdytykseen ja miten perehdytettävät osa-alueet jaetaan?
Miten perehdyttämisen etenemistä seurataan?
Miten perehdytys toteutetaan?
Minkä verran perehdytykseen varataan aikaa?
Hyödynnetäänkö kaksisuuntaista perehdytystä?
Asetetaanko tulokkaalle tavoitteita?
Käydäänkö tulokkaan kanssa arviointi- ja palautekeskusteluja?
Käydäänkö tulokkaan kanssa koeaikakeskustelu?
Kerro ideaalista perehdytysprosessista ja perehdytyssuunnitelmasta
Mitä hyvää nykyisessä perehdytysohjelmassa on?
Mitä kehitettävää nykyisessä perehdytysohjelmassa on?
Mitä asioita toivoisit uuden perehdytyssuunnitelman sisältävän?
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Liite 2. Teemahaastattelurunko henkilöstöhallinto

Mitä tavoitteita perehdytykselle on asetettu?
Mitkä ovat perehdyttämiseen käytettävissä olevat resurssit?
Mitä mieltä olet tulokkaalle jaettavasta ennakkomateriaalista?
Mitä mieltä olet kaksisuuntaisesta perehdytysprosessista?
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Liite 3. Esimiehen käsikirja
1 (15)
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perehdytyskansiosta.

nopeasti muuttuviin tilanteisiin reagoiminen
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PÄIVÄ 1

PÄIVÄ 2

PÄIVÄ 3

PÄIVÄ 4

PÄIVÄ 5

Kahvihetki esimiehen
kanssa ja työsuhdeasiat

Työnopastus

Organisaatio

Työnopastus

Koulutustilaisuus

Työpaikan toiminta

Työnopastus

Työnopastus

Työnopastus

Koulutustilaisuus

Työturvallisuus

Työsuojelu ja
työturvallisuus

Työnopastus

Työnopastus

Työnopastus

Lounas
Itsenäinen opiskelu

Lounas
Itsenäinen opiskelu

Lounas
Itsenäinen opiskelu

Lounas
Itsenäinen opiskelu

Lounas
Itsenäinen opiskelu

Asiakaskohtaamisen
malli

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Käytännön tekeminen

Orientointikeskustelu ja
perehdytyssuunnitelman
räätälöinti

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
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✓
✓

✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
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_______________________________________________________
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_______________________________________________________
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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