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Tämän fenomenografisen tapaustutkimuksen päätehtävänä on selvittää, miten haastateltavien perehdytyskokemukset 

vastaavat kohdeyrityksen asettamiin tavoitteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on löytää tietoa siitä, miten hyvin perehdytys 

valmisti työtehtäviin, miten arvot ja tavoitteet omaksuttiin sekä miten nämä vaikuttivat haastateltavien kokemukseen 

organisaatioon sitoutumisesta. Tutkimukselle tärkeää on kartoittaa sitä, mitä tekijöitä henkilöstö nostaa itse merkittävänä 

perehdytyskokemuksissaan ja tätä kautta löytää perehdytysprosessin ongelmakohtia, joiden pohjalta perehdytystä 

voitaisiin kehittää oppimisen tukemiseksi.  

Työpaikkoja vaihdetaan yhä nopeammalla tahdilla ja jatkuvan asiantuntijuuden kehittäminen on yhä tärkeämpää 

teknologian muuttaessa työnmuotoja päivittäin. Yritykset kamppailevat työntekijöiden sitoutumisen kanssa ja osaamisen 

sekä laadun varmistaminen työnteossa koetaan haasteeksi suuren sekä nopean vaihtuvuuden vuoksi. Yhä useampi 

työntekijä kokee, etteivät he saa uudessa työssä aloittaessaan riittäviä resursseja menestyäkseen tai organisaation toiminta 

tai työ itsessään eivät vastaa heidän odotuksiaan. Yksi suurimpia syitä tähän voi olla perehdytyksen puute tai sen huono 

laatu. Tämän vuoksi tutkimusaihe on tärkeä niin kohdeyritykselle kuin työmarkkinoille yleisesti. 

Tutkimus on toteutettu fenomenografisella tutkimusotteella. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea 

yksilöiden henkilökohtaisista käsityksistä sekä kokemuksista. Fenomenografia mahdollistaakin tämän tyyppisen 

ilmiöiden tarkastelun ja vertailun yksilöiden sekä yhteisöjen käsityksien kautta. Tutkimuksen aineisto koostuukin 

seitsemästä kohdeyrityksen myyntiorganisaation työntekijän teemahaastatteluista, jotka toteutettiin Hangout-

videopuheluiden välityksellä joulukuussa 2019. Tutkimukseen valitut työntekijät olivat aloittaneet kohdeyrityksessä 

vuoden 2019 aikana kuitenkin niin, että jokainen oli haastatteluhetkellä työskennellyt yrityksessä vähintään kuusi 

kuukautta. Haastateltavat valikoitiin niin, että ne kattaisivat myyntiorganisaation eri toimintoja sekä tasoja, jotta 

haastattelukokemuksia saataisiin eri tehtävistä. Haastateltavat työskentelivät myös ympäri maailmaa eri yksiköissä. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, etteivät haastateltavien kokemukset täysin vastaa kohdeyrityksen 

perehdytystavoitteisiin. Tutkittavien haastatteluissa on havaittavissa yksilöllisyyttä korostaen yksiköiden ja esimiesten 

vastuuta, mutta samalla myös yhtäläisyyksiä. Perehdytyksen suunnitteluun, struktuuriin, sisältöön ja ajoitukseen toivotaan 

parannusta. Kuitenkin arvojen ja tavoitteiden oppimisen voidaan nähdä tapahtuvan työn lomassa ja sitoutuminen 

organisaatioon on hyvällä tasolla perehdytyksen puutteista riippumatta. Tutkimus antaa tärkeää tietoa sosiaalisen tuen 

merkittävyydestä ja sen vaikutuksista työssä onnistumiseen ja työhön perehtymiseen heti työsuhteen alussa. Tutkimus 

antaa myös oleellista tietoa siitä, miten organisaation työntekijät oppivat ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Sosiaalisen 

oppimisen, työssä oppimisen sekä ekspansiivisen oppimisen teemat korostuvat kertomuksissa ja ne antavat osviittaa sille, 

miten perehdytysprosessia tulisi kehittää oppimisen tukemiseksi.  
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1 JOHDANTO 

Perehdytys on kasvatustieteen kentällä oleellinen osa elinikäisen oppimisen ajattelutapaa 

sekä jatkuvan muutoksen sanelemaa itsensä kehittämistä. Työelämän muutokset 

edellyttävät jatkuvaa ohjausta organisaatioiden taholta, jotta työntekijät kykenevät 

kehittämään osaamistaan sekä asiantuntijuuttaan. Pedagogisesti perehdytys voidaan 

nähdä ohjauksena, mikä ei ole ainoastaan tietojen ja käytäntöjen siirtämistä uudelle 

työntekijälle vaan se kätkee sisälleen myös oppimistilanteen. Näissä oppimistilanteissa 

tapahtuu ohjaamista yrityksen ajattelu- ja toimintatapoihin. Perehdytyksessä tapahtuva 

oppiminen taas yhdistyy vahvasti muun muassa sosiaalisen oppimisen ja työssä 

oppimisen teemoihin. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opintosuuntauksen 

opiskelijana koenkin tämän aiheen kasvatustieteellisesti ajankohtaisena ja merkittävänä. 

Tutkimusaiheen valintaa myös avitti oma henkilökohtainen kiinnostus tutkia ja kehittää 

oman työnantajayrityksen perehdytyskokemuksia sekä -käytäntöjä.  

Elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden jatkuvan kehittämisen teemat ovat 

vahvasti läsnä nykytyöelämässä. Työpaikkoja vaihdetaan yhä nopeammalla tahdilla ja 

jatkuvan asiantuntijuuden kehittäminen on yhä tärkeämpää teknologian muuttaessa 

työnmuotoja päivittäin. Yritykset kamppailevat työntekijöiden sitoutumisen kanssa ja 

osaamisen sekä laadun varmistaminen työnteossa koetaan haasteeksi suuren sekä nopean 

vaihtuvuuden vuoksi. Yhä useampi työntekijä kokee, ettei he saa uudessa työssä 

aloittaessaan riittäviä resursseja menestyäkseen tai organisaation toiminta tai työ 

itsessään eivät vastaa heidän odotuksiaan (Davila & Pina-Ramirez, 2018). Noin 25% 

kaikista uusista työntekijöistä eroaa tehtävästään jo ensimmäisen työvuotensa aikana ja 

noin 46% ensikertalaisista lähtevät ensimmäisen 18 kuukauden aikana (Harpelund, 

Hojberg & Nielsen, 2019). Työtekijät kokevat epävarmuutta omasta vastuustaan ja 

yleisesti siitä, mitä heidän oletetaan työssään tekevän. Joskus taas työnantaja itse kokee, 

ettei uusi työntekijä sopeutunutkaan tehtävään, vaikka rekrytointivaiheessa hän tuntui 

varmalta valinnalta. Yksi suurimpia syitä tähän voi olla perehdytyksen puute tai sen 

huono laatu. (Davila & Pina-Ramirez, 2018.) 
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Tutkielmassani halusin tutkia perehdytysprosessin onnistumista suhteessa 

kohdeyrityksen tavoitteisiin ja miten perehdytys on vaikuttanut sitoutumiseen. Aihe sai 

alkunsa keskusteltuani työnantajani kanssa mahdollisista kehitystarpeista ja perehdytys 

nousi merkittävänä kehityskohteena. Etenkin yrityksen myyntiorganisaatiossa on 

havahduttu perehdytyksen tarpeeseen ja sen merkittävyyteen. Työnantajani halusikin 

minun perehtyvän tarkemmin työntekijöiden perehdytyskokemuksiin, sen hyötyihin ja 

kehityskohteisiin, jotta perehdytystä voitaisiin kehittää ja sitoutumista parantaa. 

Kohdeyrityksessä perehdytyksen tavoite ei ole ainoastaan valmistaa uutta työntekijää 

työtehtäviinsä vaan merkittävää on myös organisaatioarvojen sekä -tavoitteiden 

sisäistäminen osaksi omaa toimintaa. Yrityskulttuurille on olennaista välittää yrityksen 

arvot ja tavoitteet työntekijöille, siten että he identifioituvat yritykseen ja omalla työllään 

välittävät näitä arvoja ja tavoitteita myös jälleenmyyjille sekä asiakkaille. Tehtävien 

valmistamisen ja arvojen sekä tavoitteiden sisäistämisen kautta perehdytyksen 

päätavoitteena on kuitenkin ennen kaikkea työntekijän sitouttaminen organisaatioon. 

Tämä nähdään kohdeyrityksessä onnistuneen perehdytyksen mittarina.   

Perehdytys onkin organisaation keino varmistaa, että yrityksen uudet työntekijät tai 

uudessa tehtävässä aloittaneet ovat oikea valinta kyseiseen tehtävään sekä koko 

yritykseen. Se on kriittinen askel yhdistämään yksilö organisaation kulttuuriin sekä 

rooleihin. Sen voidaan ajatella olevan ensimmäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritykseen 

sitoutumiseen. Tehokkaat ja toimivat perehdytysohjelmat voivat vaikuttaa merkittävästi 

työntekijöiden sitoutumiseen, työmotivaatioon ja työnantajamielikuvaan. Nämä ovat 

pitkälti yhdistettävissä siihen, kuinka hyvin työntekijät sisäistävät organisaation brändin. 

Tätä kautta he taas kykenevät yhdistämään heidän oman käyttäytymisensä, toimintatavat 

sekä perspektiivinsä yrityksessä vallitseviin normeihin ja arvoihin. Onnistuneelle 

perehdytykselle on kriittistä asettaa selkeät tavoitteet ja rakentaa ohjelma, joka vastaa 

yrityksen omiin tarpeisiin. (Davila & Pina-Ramirez, 2018.) 

Perehdytyksen merkittävyyteen ja sen positiivisiin vaikutuksiin on viimevuosina 

alettu kiinnittää enenevissä määrin huomiota. Muuttuva työelämä asettaa organisaatioille 

yhä enemmän haasteita, kun on kyse vaihtuvuudesta sekä yleisesti organisaatioon 

sitoutumisesta. Perehdytyskokemuksia on tutkittu aiemmin opinnäytetöissä etenkin 

hoitoaloilla, kuten Gröhn ja Hassinen (2014), Manu ja Saarimäki (2017) sekä jonkin 

verran myös kasvatustieteiden pro gradututkielmissa kuten Tossavainen (2006) ja 

Aaltonen (2018). Lisäksi muun muassa Hannu Ketola on kirjoittanut väitöskirjan 

perehdytyksestä ”Tulokkaasta tuottavaksi asiantuntijaksi” vuonna 2010. Tutkimusta on 
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siis jo ennestään jonkin verran niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivistakin. Pitkälti 

tutkimukset ovat tapaustutkimuksia ja antavat yksityiskohtaista tietoa juuri tutkittavien 

organisaatioiden perehdytyksen tilasta. Aiemmissa tutkimuksissa yhdistäviä 

ongelmakohtia oli havaittavissa ja seuraavat nousivat tuloksissa päällimmäisinä esille; 

suunnitelmallisuuden puute, liiallinen kiire, organisaation arvojen ja käytäntöjen vaikea 

sisäistäminen sekä puute huomioidessa yksilöllisiä tarpeita.   

Tutkielmassani käsittelen ensin aiheelle olennaisia käsitteitä sekä tutkimuksen 

taustalla vaikuttaneita teorioita. Luvussa kolme esittelen tutkimuskysymykset sekä 

tutkimuksen toteutuksessa ja analyysissä käyttämäni menetelmät. Luvussa neljä esittelen 

tutkimukseni tulokset ja niistä muodostuneet kategoriat. Luvussa viisi käsittelen 

tutkimustuloksien yhteyttä teoriaan, niistä seuranneita tulkintoja ja päätelmiä sekä 

tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. Lopussa päätän tutkimukseni 

pohdintaosuuteen.  
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2 TEORIA JA KÄSITTEET 

Tutkimukseni on pitkälti aineistolähtöinen ja käsittelenkin perehdytystä ja siihen liittyviä 

ilmiöitä usean käsitteen sekä teorian keinoin. Pedagogisesti perehdytys voidaan nähdä 

ohjauksena, mikä ei ole ainoastaan tietojen ja käytäntöjen siirtämistä uudelle työntekijälle 

vaan se kätkee sisälleen myös oppimistilanteen. Näissä oppimistilanteissa tapahtuu 

ohjaamista yrityksen ajattelu- ja toimintatapoihin. Pyrinkin rakentamaan teoria- ja 

käsitetaustaa niin, että ne tukevat tutkimuksen taustalla vaikuttaneita teemoja ja 

tavoitteita. Etenkin käsitteiden selittäminen tukevat vastauksissa ilmenneitä tuloksia ja 

niiden välisiä yhteyksiä. Teoriat taas auttavat ymmärtämään perehdytyksessä tapahtuvaa 

oppimista ja oppimisen eri vaiheita. Seuraavaksi käsittelen perehdytystä ja sen tavoitteita 

yleisesti, jonka jälkeen käyn läpi tutkimukselle merkittävät teoriat; sosiaalisen oppimisen 

sekä ekspansiivisen oppimisen teoriat. Tämän jälkeen käsitteet; työssä oppiminen sekä 

organisaatioon sitoutuminen. 

2.1 Perehdytys ja sen tavoitteet 

Perehdytys on toimintaa tai toimintoja, joiden avulla uutta työntekijää pyritään tukemaan, 

ohjaamaan ja valmistamaan uuteen työtehtävään. Perehdytysprosessin voidaan nähdä 

alkavan heti ensimmäisistä kontakteista työntekijän ja työnantajan välillä. Se ei 

pelkästään valmista työntekijää työtehtäviin vaan antaa myös pohjan sille, mitkä ovat 

organisaation toimintatavat, tavoitteet sekä visio, joiden mukaan organisaatiossa 

toimitaan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 14.)         

 Ketola (2010) korostaa väitöskirjassaan sitä, että perehdytys koostuu monista osa-

alueista. Pääpainona perehdytyksessä on tietenkin selvittää uudelle työntekijälle, mikä on 

tehtävän rooli ja mitä vastuualueita siihen liittyy ja usein työtehtävään perehdyttäminen 

koetaankin itsestäänselvyytenä. Ketola kuitenkin painottaa perehdytyksen muita osa-

alueita, jotka usein jäävät perehdytystä tarkasteltaessa sivuseikoiksi. Tärkeä osa 

perehdytystä on itse tehtävän oppimisen lisäksi tutustua työnantajayritykseen, sen 

kulttuuriin, toimintaan sekä arvoihin. Ketolan mukaan oleellista on myös tutustua koko 
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organisaatioon laajemmin, jotta uusi työntekijä saa kattavamman kuvan koko yrityksen 

toiminnasta. Tämän lisäksi oleellista on oppia tuntemaan sitä verkostoa, joiden kanssa 

töitä tehdään. (Ketola 2010, 71.)         

 Perehdytys on organisaation keino varmistaa, että yrityksen uudet työntekijät tai 

uudessa tehtävässä aloittaneet työntekijät ovat oikea valinta juuri kyseiseen tehtävään 

sekä yritykseen. Perehdytys on kriittinen tekijä yksilön yhdistämisessä organisaation 

kulttuuriin. Voidaankin ajatella, että perehdytys on ensimmäisiä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat yritykseen sitoutumiseen. Tehokkaat ja toimivat perehdytys ohjelmat 

vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden sitoutumiseen ja työnantajamielikuvaan. Tämä 

taas on pitkälti yhdistettävissä siihen, kuinka hyvin työntekijät sisäistävät organisaation 

brändin. Sisäistäessään organisaation brändin työntekijät yhdistävät sekä sulauttavat 

oman käyttäytymistavat sekä asenteet osaksi yrityksen vallitsevia normeja ja arvoja. 

(Davila & Pina-Ramirez 2018.)         

 Nämä ovat myös kohdeyrityksen tavoitteita perehdytyksen suhteen. Kohdeyritys 

pyrkii perehdytyksellä ennen kaikkea valmistamaan työntekijät työtehtäviinsä, mutta 

merkittävässä osassa perehdytysprosessia on myös organisaation tavoitteiden sekä 

arvojen ymmärtäminen sekä sisäistäminen siten, että se välittyy työnteossa läpi 

organisaation. Koko perehdytysprosessin kuitenkin tärkein ja merkittävin tavoite on 

saada uudet työntekijät sitoutumaan sekä kokemaan olevansa osa organisaatiokulttuuria.  

2.2 Sosiaalisen oppimisen teoria 

Perehdytyksen ja ylipäätään työyhteisön sosiaalistumisen tarkasteluun sopii hyvin 

sosiaalisen oppimisen teoria, joka tarkastelee oppimista ennen kaikkea sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kautta. Tämän lisäksi teoriassa otetaan huomioon ihmisen 

psykologinen näkökulma, käyttäytyminen sekä kognitiivisia teorioita tarjoten 

kokonaisvaltaisen näkemyksen oppimisesta. Sosiaalisen oppimisen teorioita on useita, 

joista ehkä tunnetuimpia ovat Banduran (esimerkiksi 1977) sosiaalisen oppimisen eli 

mallioppimisen teoria sekä Wengerin sosiaalisen oppimisen teoria. Tässä tutkimuksessa 

perehdyn ennen kaikkea hieman tuoreempaan sekä modernimpaan Wengerin sosiaalisen 

oppimisen teoriaan.  

Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan ihmiset oppivat sosiaalisissa yhteyksissä 

toimiessaan. Uusien työntekijöiden oppimisprosessia työyhteisön jäseneksi tulemista 

voidaan tarkastella sosiaalisten oppimisen teorioiden näkemyksien kautta. Wengerin 
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(1998) sosiaalisen oppimisen teoria käsittelee oppimista jokapäiväisessä elämässämme 

sekä auttaa ymmärtämään, miten voimme käsittää myös työyhteisöt yhtenä 

oppimisympäristöistä. Teorian mukaan yhteisöihin ja organisaatioihin osallistuminen on 

osa oppimista ja korostaa ihmisen sosiaalista perusluonnetta ja tämän tärkeyttä 

oppimisessa. Osallistumalla sosiaalisten yhteisöjen käytäntöihin rakentaa ihminen omaa 

identiteettiään suhteessa niihin. Osallistumalla eri yhteisöjen toimintaan muokkaa se 

meidän identiteettiämme, toimintaa sekä sitä keitä me olemme ja miten me tulkitsemme 

asioita. Wengerin sosiaalisen oppimisen teoriassa oppimista selitetään neljän keskeisen 

käsitteen keinoin, joita ovat; merkitys, käytäntö, yhteisö sekä identiteetti. (Wenger 2009, 

210, 214.) 

Wengerin mukaan käsitykset oppimisen ongelmista perustuvat usein siihen, että 

oppiminen nähdään yksilön henkilökohtaisena prosessina. Tämän tyyppisessä 

oppimisessa ajatellaan olevan aina alku ja loppu, jolloin se nähdään muusta toiminnasta 

irrallisena tapahtumana, opetuksen tuloksena. Wengerin sosiaalisen oppimisen teoriassa 

oppiminen nähdään kuitenkin täysin eri näkökulmasta. Sosiaalisen oppimisen teoriassa 

oppimisen nähdään tapahtuvan jatkuvasti sosiaalisessa kanssakäymisessä. Se ei rajoitu 

ainoastaan perinteisiin formaaleihin oppimiskonteksteihin vaan tarkastelee oppimista 

muissakin arjen ja työelämän konteksteissa. (Wenger 2009, 209-210.) 

Sosiaalisen oppimisen teoria nojaa ideologiansa siihen, että ihminen on luonnostaan 

sosiaalinen olento ja tämä on tärkeä osa oppimista ja oppimisen halua. Tieto itsessään 

nähdään osaamisena ja kokemuksena, mikä kussakin kontekstissa esimerkiksi 

organisaatiossa nähdään arvostettuna. Tieto ja tietäminen taas perustuvat osallistumiseen 

– aktiiviseen sitoutumiseen ja kanssakäymiseen ympäröivän maailman kanssa. Toisin 

sanoen, meidän kykymme kokea ympäröivä maailma sekä kyky sitoutua siihen on ovat 

osa oppimista sekä oppimisen tulos. (Wenger 2009, 210.) 

Teorian pääpaino onkin siinä, että me opimme sosiaalisina osallistujina. Opimme 

eri instituutioissa, ryhmissä, tapahtumissa sekä aktiviteeteissä ollessamme muiden 

ihmisten kanssa. Tällaisia ryhmiä voi olla esimerkiksi jalkapallojoukkue tai tiimi 

työpaikalla. Ryhmässä oleminen perustuu kuuluvuuden tunteeseen sekä yhteiselle 

aktiviteetille. Tämän tyyppinen sosiaalinen osallistuminen ei muokkaa pelkästään sitä, 

mitä me teemme vaan se muokkaa myös käsitystä itsestämme; keitä me olemme ja, miten 

tulkitsemme tekojamme. (Wenger 2009, 210-211.) 
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Tämän sosiaalisen oppimisen nähdään koostuvan eri komponenteista, jotka 

mahdollistavat oppimisen ja tietämisen prosessit. Wenger (2009, 211) selittää nämä 

komponentit seuraavien termien avulla: 

 

1. Merkitys: se miten me puhumme omasta muuntautumiskyvystämme, niin 

individuaalisti kuin kollektiivistikin, sekä kuinka me koemme meidän elämämme sekä 

maailman merkityksellisyyden – oppiminen kokemuksena tai kokemalla. 

 

2. Käytäntö: meidän tapamme puhua jaetusta historiasta, sosiaalisista resursseista sekä 

näkökulmista, jotka mahdollistavat sekä ylläpitävät meidän yhteistä sitoutumistamme 

toimintaan – oppiminen tekemisenä tai tekemällä. 

 

3. Yhteisö: tapamme puhua sosiaalisista rakenteista, joissa yrityksemme ovat määritelty 

jatkamisen arvoisiksi ja osallistumisemme on tunnistettu osaamiseksi – oppiminen 

kuulumisena. 

 

4. Identiteetti: tapamme puhua siitä, miten oppiminen muuttaa sitä keitä me olemme ja 

tapamme luoda henkilökohtaisia historioita joksikin tulemisesta yhteisöjen sekä 

yhteiskuntamme kontekstissa – oppiminen joksikin tulemisena. 
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KUVIO 1. Sosiaalisen oppimisen teorian komponentit (Wenger 2009, 211). 

 

Kuvion 1 avulla pyritään selkeyttämään teorian ajatusta siitä, että nämä elementit ovat 

tiivisti yhteydessä toisiinsa ja määrittävät toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen 

komponentin paikan voisi siirtää keskelle korostettuna ja kuvio olisi silti edelleen täysin 

looginen ja toimiva. (Wenger 2009, 211-212.)   

Sosiaalisen oppimisen teorian mukaan oppiminen tapahtuu siis koko ajan ja 

kaikkialla, kun osallistumme eri yhteisöjemme toimintaan. Oppiminen ei tapahdu 

erillisenä muusta irrallisena toimintana. Jos haluamme muuttaa ihmisten käsityksiä ja 

saada heidät oppimaan, tulee meidän ymmärtää myös oppimista ja sen eri ulottuvuuksia. 

Kun me toivomme saavamme toiminnallamme aikaan oppimista ja ohjata sillä muita, 

meidän käsityksemme oppimisesta on tärkeässä asemassa. Se, mitä me ajattelemme 

oppimisesta vaikuttaa siihen, missä me tunnistamme oppimista ja tämä taas vaikuttaa 

siihen, miten me toimimme – oli sitten kyse yksilöistä, yhteisöistä tai organisaatioista. 

(Wenger 2009, 213-214.)  
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Ketola korostaa väitöskirjassaan sosiaalisen oppimisen merkitystä 

perehdytyksessä. Yhteisöllisyys ja työntekoa tukeva ilmapiiri ovat merkittäviä tekijöitä 

työntekijöille. Ketolan mukaan työssä oppimista ja työn tekemistä ei voida erottaa 

sosiaalisesta kontekstista, sillä työn tekeminen on ensisijaisesti yhdessä tekemistä ja 

yhteisten intressien tavoittelua. Usein sosiaalisen ilmapiirin turvaaminen ja siitä 

huolehtiminen jäävät taka-alalle ja perehdytyksissä keskitytään lähinnä työn tekniseen 

suorittamiseen ja sen oppimiseen. (Ketola 2010, 79.) 

Ketola tuokin esille sen, miten uusi työntekijä sosiaalistuu organisaation kulttuuriin 

ja oppii nopeasi ymmärtämään, minkälainen toiminta on hyväksyttävää tai odotettavaa. 

He tulevat osaksi tiimiä osallistuessaan yhteiseen toimintaan. Tällaista toimintaa onkin 

tiimin jäsenten välillä tapahtuva sosiaalinen toiminta, jossa he pyrkivät jatkuvaan 

vuorovaikutukseen sekä saavuttamaan yhteisymmärryksen keskenään. Tässä 

sosiaalisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa tapahtuu jatkuvasti oppimista eikä työssä 

oppiminen rajoitu ainoastaan sille tarkoitettuihin tilanteisiin, kuten koulutuksiin. 

Vuorovaikutusta tapahtuu niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin erilaisten työtehtävien 

yhteydessä ja nämä vuorovaikutustilanteet taas ovat yhteydessä eri työssä oppimisen 

piirteisiin. Tällä tavoin työntekijä myös osallistuu asteittain työpaikan kulttuuriin, 

ammattikäytäntöihin sekä identiteetin rakentamiseen. (Ketola 2010, 79-80.) Tämä auttaa 

käsittämään hyvin sosiaalisen oppimisen teoriaa työyhteisön kontekstissa.  

2.3 Ekspansiivinen oppiminen 

Aikuiskasvatustieteen professorin Yrjö Engeströmin mukaan perinteiset oppimisteoriat 

nojaavat olettamukseen siitä, että opittavat asiat ovat niin sanotusti valmiina tarjolla 

kirjoissa, opettajien työkäytännöissä tai ylipäätään kulttuurissa (Engeström 1998, 75, 87). 

Tällöin tiedon ja osaamisen oletetaan olevan jotain pysyvää, muuttumatonta sekä 

valmiiksi määriteltyä (Engeström 2009, 58). Engeström on itse vuosia tutkinut 

työyhteisöjen muutos- ja kehitysprosesseja. Hänen mukaansa työssä ja organisaatioissa 

tapahtuvaa laadullista muutosta sekä kehitystä ei voida tarkastella ainoastaan perinteisille 

oppimisteorioille tyypilliseen tapaan valmiina olevan tiedon ja kokemuksen kautta 

(Engeström 1998, 87). 
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Ihmiset ja organisaatiot oppivat jatkuvasti jotain, mikä ei ole pysyvää, edes 

määriteltyä tai ymmärrettyä siinä hetkessä. On tärkeää sekä meidän henkilökohtaisen että 

organisaation kehityksen ja muutoksen kannalta, että me opimme jatkuvasti uusia taitojen 

muotoja, joita ei ole vielä varsinaisesti tunnistettu. Silloin oppiminen tapahtuu hetkessä, 

jossa uudet tavat, taidot tai osaaminen luodaan. Tämä unohtuu kuitenkin helposti, kun 

organisaatiot pyrkivät kehittämään lähinnä työyhteisönsä taitoja ja osaamista valmiin 

tiedon pohjalta. (Engeström 2009, 58.) Engströmin mukaan hyvä oppiminen tuottaa aina 

jotain ennalta arvaamatonta, jotain mitä ei ole jo olemassa. Vastoin huonona oppimisena 

voidaankin nähdä organisaatioillekin tyypillinen, ennalta annetun, valmiin kulttuurin 

siirtämistä vastaanottajalle. (Engeström 2004,19.) 

Engeström kuvaa kehittävän työtutkimuksensa teoreettista pohjaa ekspansiivisen 

oppimisen käsitteen kautta. Ekspansiivisessa oppimisessa oppiminen nähdään 

toimintana, jossa työntekijät itse ratkaisevat toiminnan ongelmia omassa työssään - 

tulkitsemalla työnsä tarkoitusta, kohdetta ja jälkituotosta uudella tavalla. Pyrkimyksenä 

on nähdä oma toiminta yhä laajemmassa kontekstissa sekä pyrkiä hallitsemaan laajempia 

kokonaisuuksia. (Virkkunen ym. 1999, 15.) Ekspansiolla itsellään viitataankin ennen 

kaikkea toiminnan kohteen ja sen motiivin laajenemiseen. Toiminnassa kyseenalaistetaan 

se, mihin toiminnalla pyritään, mitä halutaan tuottaa ja miksi, jolloin toiminta tulee 

hahmotella uudelleen. (Engeström 1998, 99) Tämä vaatii uusia välineitä, ajattelumalleja 

sekä erilaisten työtapoja määrittävien sääntöjen kehittämistä. Tämän tyyppinen kehitys ei 

kuitenkaan ole yksiselitteistä, eikä se tapahdu vain uusia piirteitä lisäämällä, vaan 

toiminnan laadullinen muuttaminen on monivaiheinen prosessi, jossa käydään läpi eri 

kriisi-, torjunta- ja murrosvaiheita. Uuden toimintatavan hyväksyminen ja käyttöönotto 

saattaa kestää kuukausia tai jopa vuosia. (Virkkunen ym. 1999, 12)  

Ekspansiivisessa oppimisessa oppimisen kohteena ajatellaan olevan aina 

kokonainen toimintajärjestelmä ja sen laadullinen muutos. Engeströmin mukaan 

ekspansiivisessa oppimisessa ei siis ole kyse ainoastaan organisaation arvojen ja tapojen 

erittelystä sekä uudelleen arvioimisesta vaan myös uusien toimintamallien rakentamisesta 

sekä käyttöönotosta. (Engeström 2004, 59) Kuten edellä mainitsin, on 

toimintajärjestelmien muutos kuitenkin hidasta eikä kehitys aina ole ekspansiivista. 

Muutokseen voi liittyä myös taantumista tai jo muotoutuneen toimintatavan 

rikkoutumista. Ekspansiivista oppimista kuvataankin usein monitahoisena prosessina 

kehämallin avulla. Kehämalli antaa esimerkin siitä, miten muutos eli oppiminen voisi 

parhaimmillaan tapahtua. (Virkkunen ym. 1999, 12) 
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Kuvio 2 kuvaa ekspansiivisen syklin eri vaiheita, jotka ovat niin kutsuttuja ”yhteisiä 

oppimistekoja”. Nämä oppimisteot voivat olla esimerkiksi kyseenalaistamista tai 

toiminnan analysointia. Oppimisteot tapahtuvat aina yhdessä muiden kanssa 

vuorovaikutuksen avulla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että oppisteot ja ekspansiivinen 

oppimissykli tapahtuisivat yhteisymmärryksessä kaikkien kanssa vaan siihen 

nimenomaan liittyy kyseenalaistamista, erilaisten näkökulmien törmäilyä sekä väittelyä. 

Ekspansiivinen oppimiselle luontaista onkin, että ristiriitoja ja ratkomista kehkeytyy 

toimintajärjestelmien sisällä sekä niiden välille. Yksimielisyyttä tärkeämpää on uuden 

toimintamallin elinvoimaisuus. (Engeström 2004, 60-62.) 

 

 

 

KUVIO 2. Ekspansiivinen oppimissykli ja oppimisteot (Engeström 2004, 61) 

 

Ekspansiivisesta oppimissyklistä on vuosien varrella tehty erilaisia variaatioita kuten 

Virkkunen ym. (1999) sekä Engeström (1987, 1998), mutta periaate on kaikissa sama. 

Sykli alkaa kyseenalaistamisvaiheesta, joka lähtee liikkeelle ristiriidasta 

toimintajärjestelmää kohtaan. Tämä ilmenee yleensä toiminnan häiriönä, 

epäonnistumisina sekä epämääräisenä tyytymättömyytenä. (Engeström 2004, 62.) Tämä 
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on kuitenkin merkittävää, sillä uuden toimintatavan suunnittelu vaatii näiden epäkohtien 

tiedostamista, jotta voidaan alkaa etsiä muutoksen suuntaa (Virkkunen ym. 1999, 18).  

Analyysivaiheessa toimintajärjestelmästä esille nousseet ristiriidat kärjistyvät. 

Näiden ristiriitojen saaminen hallintaan taas vaatii analyysia. Tällöin epäkohtia pyritään 

paikantamaan toimintajärjestelmän osatekijöistä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa 

esimerkiksi havaintojen tekemistä työssä esiintyvistä häiriöistä, ongelmista ja 

epäkohdista. Tämän jälkeen näitä epäkohtia aletaan tarkastelemaan suhteessa vallitsevaan 

toiminnankäytännön kokonaisuuteen ja periaatteisiin. (Engeström 2004, 62; Virkkunen 

ym. 1999, 19.) 

Uuden toimintamallin kehittämis- ja tulkintavaiheessa syntyy jälleen ristiriitoja, 

sillä vanhat työtavat ja rakenteet törmäävät yhteen uuden mallin kanssa (Engeström 2004, 

62). Uuden toimintamallin kehittämisessä oleellista on toiminnan kohteen ja toiminnan 

tuloksen ekspansiivinen laajentava tilanteen uudelleenarviointi. Keskitytään pohtimaan 

sitä, millä tavalla toimintaa tulisi muuttaa, jotta se palvelisi parhaiten kaikkia osapuolia. 

Kehitysvaiheessa pyritään löytämään uusia välineitä, joilla kyetään ylittämään nykyisen 

toimintamallin ristiriidat. Tämä vaatii paljon erilaisien työvälineiden sekä erilaisten 

yhteistoimintamuotojen muutoksia sekä kokeilua. (Virkkunen ym. 1999, 20.) 

Uuden mallin käyttöönotto. Kun organisaatiossa otetaan käyttöön uusi 

toimintamalli, se ei tapahdu hetkessä tai ilman ristiriitoja. Pitkälti uuden toimintamallin 

käyttöönotto arkityössä vaatii pitkäjänteistä kehittelyä sekä vaihevaiheelta eri ratkaisujen 

kokeilemista. Erilaisten uusien välineiden kokeilu taas kehittää asteittain toimintamallin 

muutosta, sillä uusien tapojen kokeilu aiheuttaa aina sekä positiivisia että negatiivisa 

vaikutuksia – jopa konflikteja ja ristiriitoja. Ristiriitojen kautta mallia taas pyritään 

soveltamaan paremmin käytännön tarpeisiin soveltuvaksi. Engeströmin mukaan 

ristiriidat ovatkin ekspansiivisen oppimisen kantava voima. Ristiriidat eivät ole 

ilmiöiltään negatiivisia tai torjuvia, vaan elämän ja kehityksen näkökulmasta 

välttämättömiä. (Engeström 2004, 62-63; Virkkunen ym. 1999, 20-21.) 

Toimintamallin käyttöönoton jälkeen on oleellista koota tietoa ja havaintoja 

ratkaisujen toimivuudesta sekä kehittämistarpeista tai mahdollisuuksista, eli arvioida 

aktiivisesti prosessia. Uuden toiminnan vakiinnuttamisessa siirrytään vaiheeseen, jossa 

uusia käytäntöjä aletaan noudattaa. Tämä näyttäytyy uudenlaisina sosiaalisen 

kanssakäymisen muotoina, ajattelutapoina ja symboleina, jotka muodostuvat tehtyjen 

ratkaisujen ympärille. Kuitenkin työyhteisö, ulkopuoliset yhteistyökumppanit tai uudet 

sukupolvet jatkavat toimintamallin arviointia ja kehityksen onnistumista jatkuvasti. Tästä 
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arvioinnista taas syntyy uusia ristiriitoja, jotka toimivat aina sysäävänä voimana 

seuraavalle syklille. (Engeström 1998, 91, 100.) 

Teoriaa ja sykliä tarkasteltaessa tulee kuitenkin huomioida se, että malli kuvastaa 

ideaalityppiä ja on teoreettinen pelkistys. Toiminnan laadullinen muutos vaatii aina 

pitkäjänteistä työtä eikä kehitys tapahdu tasaisesti – kehitys on usein edestakaista liikettä 

sekä arvaamattomia muutoksia. Oppimisprosessi on siis monitahoinen sekä -ääninen 

prosessi, jonka tuloksena ei välttämättä aina edes ole ekspansiivista kehitystä. (Virkkunen 

ym. 1999, 13) Organisaatiotasolla on merkittävää, että jokainen työyhteisönjäsen on 

mukana uusien toimintamallien kehittämisessä ja, että eri näkökulmat tuodaan mukaan 

vuoropuheluun. Jotta ekspansiivisesta oppimisesta tulee koko organisaation oppimista, 

tulee sen koskea kaikkia työyhteisön jäseniä. (Engeström 1998, 100.) 

2.4 Työssä oppiminen 

Työssä oppiminen ei ole käsitteenä yksiselitteinen, vaan siitä löytyy lukuisia eri 

määritelmiä. Työssä oppimisen (work-related learning) ajateltiin vielä 1990-luvulle asti 

olevan ennemminkin formaalia oppimista. Tällä tarkoitettiin usein organisaation 

järjestämää strukturoitua oppimista, oppimisen tukemista ja erillistä oppimiselle 

tarkoitettua aikaa. Tyypillisesti tämä oli muun muassa kursseja, seminaareja tai 

konferensseja. (Eraut, 2000; Malcolm, Hodkinson, & Colley 2003, 314.) Myöhemmin 

työssä oppimisen käsitteen tarkastelu on laajentunut ja kokonaisvaltaistunut kattamaan 

useampia näkökulmia kuten yksilö-, ryhmä- ja organisaatioprosesseja, oppimisen ja 

työprosessien välisen yhteyden tarkastelua sekä oppimisen kontekstisidonnaisuutta 

(Tikkamäki 2006, 33-34).         

 Nykyään työssä oppiminen nähdään ennemmin informaalina oppimisena, jonka 

ajatellaan olevan formaalin oppimisen vastakohta. Informaalin oppimisen ajatellaan 

tapahtuvan ilman ohjattua, strukturoitua tai tuettua oppimistilannetta. Vaan oppiminen 

tapahtuu työhön sitoutumisen sekä jokapäiväisen työssä tapahtuvan reflektoinnin ja 

toimimisen kautta, jolloin oppiminen ei edes ole primaari tavoite. Informaalia oppimista 

voi tapahtua töissä yksilötasolla tai kollektiivisesti, ilman ohjausta – spontaanisti. Oppijan 

näkökulmasta oppiminen tapahtuukin niin sanotusti tahtomatta, vaikkakin jatkuva 

oppimisen halu työssä edesauttaa tätäkin oppimista. (Ellström & Kock, 2011, 73.)  
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Myös Poikela (2005, 11) kuvaa työssä oppimista informaaliksi juuri sen vuoksi, että sitä 

eivät säätele kasvatuksen tavoitteet, vaan työn tekemisen tavoitteet. Hänen mukaansa 

työssä oppiminen on infomaalia sekä insidentaalista oppimista, mikä on vastakkaisessa 

suhteessa esimerkiksi koulussa oppimiseen. Tällöin oppiminen on oheis- tai 

satunnaisoppimista, koska siihen ei voida vaikuttaa suoraan, vaan työn organisoinnin 

kautta. (Poikela 2005, 11.)         

 Työssä oppiminen voi siis sisältää myös formaalimpaa oppimista, seminaareja sekä 

koulutuksia, mutta tämä muodollinen oppiminen ei ole itsessään työssä oppimista, vaan 

lähinnä osa sitä (Poell 2014, 217). Tutkimuksessani tarkastelen työssä oppimista ennen 

kaikkea informaalina oppimisena, mikä muodostuu niin sanotusti työn tekemisen 

sivutuotteena tai työn yhteydessä tapahtuvana oheisoppimisena. Tämän informaalin 

oppimisen, työn lomassa tai yhteydessä tapahtuvan oheisoppimisen, voikin nähdä 

tapahtuvan esimerkiksi edellisissä luvuissa esittelemieni sosiaalisen sekä ekspansiivisen 

oppimisen kautta.  

2.5 Organisaatioon sitoutuminen  

Työntekijän sitouttamisella pyritään sitomaan työntekijä konkreettisen työn lisäksi 

yrityksen arvoihin ja toimintatapoihin. Ollakseen sitoutunut, työntekijän tulee olla 

kognitiivisesti, psykologisesti sekä fyysisesti omaksunut yrityksen arvot ja toimintatavat, 

kun hän esiintyy organisaation tehtävässä tai roolissa. Henkilöstön sitoutuminen 

muodostuu henkilökohtaisesta tunnesiteestä yritystä ja sen tavoitteita kohtaan. Teoria ja 

tehdyt tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden sitoutuvuudella on vahva yhteys 

useisiin yrityksen tuloksiin. Vahvasti sitoutuneet työntekijät ovat intohimoisia työnsä 

suhteen ja heidän onnellisuutensa sekä innostuneisuus välittyvät työn laatuun 

positiivisesti. (Cervai ym. 2014.)       

 Sitoutuminen ei siis ole vain fyysisesti läsnä olemista vaan myös henkistä 

läsnäoloa. Usein sitoutuminen yhdistetään suuren vaihtuvuuden estämiseen, mutta se on 

paljon monitahoisempi työnantajan ja työntekijän välinen suhde, joka vaatii 

kumppanuutta ja tukea. Sitoutuminen syntyy monista tekijöistä, eikä sitä voida luoda 

pelkällä rahallisilla tai aineellisilla palkkioilla. (Ahlroth, 2017) Meyer ja Allen (1991) 

loivatkin komponenttimallin, joka kuvaa organisaatioon sitoutumista kolmen osa-alueen 

avulla: tunneperäinen sitoutuminen eli affektiivinen sitoutuminen, jatkuvasitoutuminen 

sekä normatiivinen sitoutuminen. (Meyer & Allen 1991, 61-62.)  
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 Affektiivinen sitoutuminen kuvaa työntekijän työpaikkaan kohdistuvaa 

tunnesidettä sekä innostumista työstään (Saari & Koivunen 2017, 66). Jos työntekijä on 

affektiivisesti eli tunneperäisesti sitoutunut organisaatioon, se tarkoittaa sitä, että hän 

myös haluaa pysyä työssään. Affektiivisesti sitoutunut työntekijä kokevat organisaation 

tavoitteet ja kulttuurin omakseen ja tämän vuoksi ovat myös usein tyytyväisiä työhönsä. 

Työntekijät, jotka ovat affektiivisesti sitoutuneita kokevat itsensä arvostetuiksi työssään 

ja he toimivatkin usein organisaation niin kutsuttuina lähettiläinä sekä yleisesti ovat 

valmiita toimimaan organisaation yhteisen hyvän puolesta. (Meyer & Allen 1991, 75) 

Tunneperäisesti sitoutuneet työntekijät ovatkin valmiita antamaan enemmän 

organisaatiolleen (Leiviskä 2011, 122).      

 Jatkuvasitoutuminen yhdistetään taas siihen, miten paljon työntekijä kokee tarvetta 

pysyä organisaatiossa. Jatkuvasti sitoutuneiden työntekijöiden sitoutuminen perustuu, 

johonkin tiettyyn yksittäiseen tarpeeseen pysyä yrityksessä tai näkemykseen siitä, ettei 

hänellä ole muita vaihtoehtoja. (Meyer & Allen 1991, 77) Syyt eroavat, mutta syitä voi 

olla esimerkiksi vaihtoehtojen puute tai työstä saatu palkkio. Tämä voi johtaa 

tilanteeseen, jossa työntekijä on muun muassa sitoutunut organisaatioon ainoastaan 

rahallisista syistä, sillä hän kokee, että vaihtamalla työpaikkaa hänen palkkansa tai muut 

edut eivät kasva merkittävästi. Tästä huolimatta työntekijä ei ole kuitenkaan sitoutunut 

itse työhön tai organisaatioon, jolloin hän ei ole myöskään motivoitunut, tehokas tai 

tuottava. (Saari & Koivunen 2017, 68.)        

 Normatiivinen sitoutuminen taas liittyy työntekijät tunteeseen siitä, onko heillä niin 

sanotusti velvollisuus pysyä organisaatiossa. Työntekijät, jotka ovat normatiivisesti 

sitoutuneita kokevat, että heidän tulisi pysyä organisaatiossa, sillä he kokevat olevansa 

vastapalveluksen velkaa organisaatolta saatuja etuja vastaan. Nämä työntekijät kokevat, 

että jos he lähtevät, seuraukset olisivat haitallisia ja tätä kautta kokevat syyllisyyttä 

mahdollisesta irtisanoutumisesta. Tämä syyllisyyden tunne voi liittyä esimerkiksi 

huoleen siitä, että lähtemällä he veisivät tärkeää osaamista mukanaan ja jättäisivät 

kollegat pulaan. (Meyer & Allen 1991, 77-78.)       

 Kaikki kolme sitoutumisen muotoa vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden 

sitoutumiseen ja työsuhteiden pituuteen. Onkin tärkeää tunnistaa nämä eri 

sitoutumistyypit työntekijöissä ja pyrkiä parantamaan sitoutumista.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa tarkoitukseni on avata tutkimukseni toteutusta ja menetelmällisiä valintoja. 

Tutkimukseni on luonteeltaan fenomenografinen tapaustutkimus, sillä tarkastelen 

ainoastaan tietyn organisaation työntekijöiden henkilökohtaisia kokemuksia 

perehdytyksestä, eikä tämän tutkimuksen tuloksia voida sellaisenaan yleistää muihin 

organisaatioihin. Seuraavissa luvuissa esittelen ensin tutkimuskysymykseni, 

fenomenografisen tutkimusotteen yleisesti sekä syitä tapaustutkimuksen sekä 

teemahaastattelun valintaan. Tämän jälkeen perehdyn tarkemmin haastateltaviin sekä 

aineiston analysointiin ja sen vaiheisiin käytännössä.  

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia, miten kohdeyrityksen myyntiorganisaation 

työntekijöiden perehdytyskokemukset vastaavat organisaation tavoitteisiin. 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut yksilöiden henkilökohtaisista kokemuksista heidän 

perehdytysprosessistaan sekä kuinka perehdytystavoitteita on eri yksiköissä 

käytännöntasolla pyritty toteuttamaan. Ennen kaikkea olen kiinnostunut siitä, miten 

perehdytys valmisti työtehtäviin, miten arvot ja tavoitteet oli sisäistetty sekä kuinka 

sitoutuneita työntekijät kokevat olevansa organisaatioon. Tutkimusongelma 

muodostuukin kysymyksestä ”Miten perehdytyskokemukset vastaavat organisaation 

tavoitteisiin”, jonka kautta pyrin selvittämään perehdytyksen yleistä tilaa, mutta myös sen 

vaikutuksia oppimiseen ja sitoutumiseen. Tutkimuksessani haluan korostaa yksittäisten 

työntekijöiden kokemuksia ja tätä kautta saada syvällisempää tietoa perehdytyksen 

vaikutuksista ja miten sitä voitaisiin kehittää suhteessa tavoitteisiin.  

 

Tutkimusongelma:  

 

Miten perehdytyskokemukset vastaavat organisaation tavoitteisiin? 
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Tutkimuskysymykset: 

 

Miten perehdytys valmisti työtehtävään? 

Miten perehdytettävät omaksuivat organisaation arvot sekä tavoitteet? 

Miten työntekijät kokivat perehdytyksen sitouttaneen heitä organisaatioon? 

Miten oppimista voitaisiin perehdytyksessä kehittää? 

3.2 Fenomenografinen tapaustutkimus 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut ennen kaikkea yksilöiden henkilökohtaisista 

käsityksistä sekä kokemuksista, joten koin luontevaksi lähestymistavaksi tutkimusaiheen 

käsittelyyn fenomenografian. Fenomenografia on kasvatustieteille tyypillinen laadullisen 

tutkimuksen lähestymistapa, joka sai alkunsa 1970-luvulla professori Ference Martonin 

opiskelijoiden erilaisia käsityksiä oppimisesta tutkivasta tutkimuksesta (Ahonen 1994, 

115; Marton, 1981). Fenomenografia tutkii laadullisesti ihmisten erilaisia tapoja kokea, 

käsittää, käsitteellistää ja ymmärtää ympäröivää maailmaa (Marton 1988, 144). Pro-gradu 

tutkielmassani tarkoituksena onkin syventää kuvaa kohdeyrityksen työntekijöiden 

käsityksistä perehdytyksestä, sitoutumisesta sekä oppimisesta heille uudessa 

organisaatiossa sekä siitä, miten nämä tekijät ovat yhteydessä toisiinsa.

 Fenomenografista tutkimusta tehdessä on oleellista ymmärtää sen perusoletuksia ja 

mistä ne ovat peräisin. Niikon (2003) mukaan fenomenografia voidaan nähdä olevan 

sidoksissa fenomenologiaan niin ontologisesti kuin epistemologisesti sen käyttämien 

käsitteiden kautta. Fenomenografia ei kuitenkaan ole yhtä kuin fenomenologia, mutta se 

tarjoaa filosofisia lähtökohtia fenomenografiselle tutkimukselle (Marton 1981). 

Fenomenografian mukaan ihmisen kokemus välittömästä ympäröivästä maailmasta ja sen 

todellisuudesta rakentavat kaiken tiedon, myös tieteellisen tiedon. Tällöin ajatellaan, että 

kaikella tekemisellä on kohde. (Marton 1986.) Filosofiselta taustaltaan fenomenografia 

nojaa siis konstruktivismiin. Siihen liittyy olettamus todellisuuden sosiaalisesta 

konstruoinnista ja siitä, että ihmisten nähdään konstruoivan maailmaa eri tavoin (Sin 

2010, 306).            

 Marton (1981) erittelee fenomenografisen tutkimusotteen kahteen näkökulmaan, 

ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmiin. Ensimmäisen asteen näkökulmassa ollaan 

kiinnostuneita ympäristöstä kumpuavasta todellisuudesta, kun taas toisen asteen 

näkökulmassa tarkastellaan ihmisten käsityksiä todellisuutensa ilmiöstä. (Marton, 1981). 
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Ensimmäisen asteen näkökulmassa tutkija siis kuvaa jotakin todellisuuden ulottuvuutta 

suoraan sellaisena kuin se hänelle itselleen näyttäytyy (Niikko 2003, 24). Tutkijan 

oletetaan täten kykenevän muodostamaan objektiivista tiedon tutkittavasta kohteesta 

ilman, että tutkijan omat tulkinnat vaikuttaisivat tuloksiin. Toisen asteen näkökulmassa 

taas pyritään korostamaan ihmisten eri tapoja kokea jotakin, jolloin tutkija kiinnittää 

huomiota erityisesti ihmisten ajatuksiin heitä ympäröivästä maailmasta ja heidän 

kokemuksiinsa siitä. Tutkija on kiinnostunut ennen kaikkea toisten ihmisten erilaisista 

tavoista kokea ja käsittää jokin ilmiö. Tämä vaatii sen, että tutkija sulkee pois omat 

käsitykset sekä kokemukset ilmiöstä. (Niikko 2003, 24-25.)  

 Laadullisessa tutkimuksessa fenomenografia voidaan nähdä lähestymistapana, 

jonka avulla voidaan tunnistaa, muotoilla ja vastata tietyn tyyppisiin 

tutkimuskysymyksiin. Etenkin toisen asteen näkökulmaa voidaan pitää itsessään jo 

perusteltuna lähtökohtana tutkimukselle, sillä ihmisten erilaiset tavat havainnoida, 

käsittää ja ymmärtää todellisuutta ovat itsessään jo mielenkiintoisia ja arvokkaita 

tutkimuskohteita. (Marton & Booth, 1997.) Tällöin tutkimuksen painopisteenä on tutkia 

nimenomaan tutkittavien erilaisia käsityksiä samasta tapauksesta tai ilmiöstä sekä näiden 

ilmiöiden välistä vaihtelua. Fenomenografisessa tutkimuksessa painottuva eri ihmisten 

käsityksien vertailu, kuitenkin huomioi, että yksilön käsitykset, tulkinnat ja kokemukset 

riippuvat aina kontekstista ja kulttuurista. (Järvinen & Järvinen 2004, 84; Jensen 1999.) 

Fenomenografiassa käsitykset siis ymmärretään merkityksenantoprosesseina, joille 

annetaan mielipidettä laajempi ja syvempi merkitys (Huusko & Paloniemi 2006). 

Tutkimukseni nojautuu tältä osin fenomenografiseen tutkimusotteeseen, jossa pyritään 

kuvaamaan niitä eri tapoja, joilla ihmiset voivat käsittää samaa ilmiötä. Aineistosta 

nousevista yksityiskohdista, yhteneväisyyksistä ja erilaisuuksista ollaan 

fenomenografiassa kiinnostuneita (Marton 1986). Tutkimuksessani olenkin kiinnostunut 

tutkimaan erityisesti sitä, miten eri tavoin kohdeyrityksen työntekijät käsittävät 

perehdytysprosessin ja siihen vaikuttavien tekijöiden ja tavoitteiden välisen yhteyden. 

Fenomenografia mahdollistaakin tämän tyyppisen ilmiöiden tarkastelun ja vertailun 

yksilöiden sekä yhteisöjen käsityksien kautta (Huusko & Paloniemi 2006).

 Tapaustutkimuksessa on tyypillisesti tavoitteena kuvailla jotakin tiettyä ilmiötä. 

Tapaus voi olla yksilö, ryhmä, prosessi tai jokin ilmiö (Eriksson & Koistinen 2014, 1). 

Tutkimukseni onkin tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaista 

tietoa yksittäisestä tapauksesta (Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181). 

Tapaustutkimusta lähdetään tekemään joko silloin, kun on tunnistettu kiinnostava 
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tutkimuskohde ja siihen etsitään sopiva tapaus tai, kun tutkimuksenlähtökohtana on 

kiinnostava tapaus, jolloin tarkastellaan, mistä ilmiöstä tämä kyseinen tapaus kertoo 

(Laine, Bamberg & Jokinen 2008,11). Lähtökohtana omassa tutkimuksessani oli itseäni 

kiinnostava tutkimuskohde, mutta tapaus selkeytyi ennen kaikkea omassa työssäni, kun 

kohdeyrityksessä alettiin kehittää organisaation perehdytysprosessia. Tässä yhdistyivät 

siis hyvin tapaustutkimuksen tutkimuksen kohde sekä tapaus. Tämän tapaustutkimuksen 

tavoitteena on tutkia yksilöiden kokemuksia perehdytyksestä ja tätä kautta ymmärtää 

koko myyntiorganisaation käsityksiä kohdeyrityksestä eli yhteisön ajattelu- ja 

toimintatavoista.          

 Tapaustutkimusten nähdään olevan tutkimusstrategisesti hyviä, kun halutaan tuoda 

tietyn kohderyhmän näkemyksiä esiin. Toteutin tutkimukseni tapaustutkimuksena, sillä 

tarkoitukseni oli nimenomaan saada ”yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä 

tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia”. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 13.) Tutkimuksessani kohderyhmänä toimi 2019 aloittaneet kohdeyrityksen 

työntekijät, jotka olivat saaneet perehdytyksen kuluneen vuoden aikana. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2011, 13) mukaan tapaustutkimuksissa ja yksittäistä tapausta määrittäessä 

tulee huomioida tarkasti sen laajuus ja tutkimuksen rajallisuus. Monen tuhannen 

työntekijän organisaatiossa koko henkilöstön haastatteleminen olisikin ollut 

laajuudeltaan pro gradututkielmaan liian suuri, jonka vuoksi rajasin tapaukseni 

käsittelemään ainoastaan myyntiorganisaation työntekijöitä, kuitenkin pyrkien 

valitsemaan haastateltavat mahdollisimman laajasti eri yksiköistä.   

 Tapaustutkimusta tehtäessä tuleekin kiinnittää huomiota tutkimuksen 

yleistettävyyteen. Tutkimusjoukko on aina rajallinen ja heidän käsityksensä tutkittavasta 

aiheesta voivat olla riippuvaisia ulkoisista tekijöitä, kuten ympäristöstä ja taustasta. 

Tällöin tulosten siirtäminen ja yleistäminen koskemaan joukkoa voi olla haastavaa. 

Fenomenografiassa toisaalta taustaolettamuksena on nimenomaan se, että todellisuus on 

ihmiselle aina sitä, miten hän sen itse käsittää, jolloin käsitys on yksi näkökulma 

tutkittavaan ilmiöön. (Häkkinen 1996; Niikko 2003.) Silloin fenomenografinen 

tapaustutkimus mahdollistaakin nimenomaan ihmisten erilaisten käsityksien 

syvällisemmän tarkastelun tutkittavasta ilmiöstä, mikä onkin tämän tutkimuksen 

perimmäinen tarkoitus.   
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3.3 Aineiston kokoaminen ja kohderyhmä 

Aineiston keruumenetelmänä fenomenografisessa tutkimuksessa on käytetty usein 

haastattelua (Ahonen 1994, 135). Fenomenografisessa tutkimuksessa oletetaan, että mitä 

enemmän eri käsityksiä tutkittavasti ilmiöstä tutkija löytää reflektionsa kohteeksi, sitä 

paremmin on myös onnistuttu kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä. Haastattelujen on koettu 

soveltuvan tämän toteuttamiseen parhaiten ja onkin tämän vuoksi suosittu menetelmä 

fenomenografisissa tutkimuksissa. (Marton 1994.) 

Aineiston keruumenetelmänä käytinkin puolistrukturoitua haastattelua eli 

teemahaastattelua, jonka runko muodostui aihealueista eli teemoista. Haastattelun teemat 

puolestaan rakentuivat kohdeyrityksen perehdytykselle asettamien tavoitteiden kautta. 

Haastattelurungossa kysymykset rakentuivat neljän eri teeman tai aihealueen ympärille. 

Ensimmäisenä teemana oli yleisesti perehdytyksen rakenne, vaiheet ja kehityskohteet. 

Toisena perehdytys ja arvot, jonka avulla pyrin ymmärtämään organisaation etenkin 

myyntiorganisaatiolle asettamien arvojen omaksumista. Kolmantena teemana perehdytys 

ja tavoitteet, jolla pyrin ymmärtämään arvojen tavoin perehdytyksen merkitystä 

tavoitteiden omaksumisen suhteen. Neljäs ja viimeinen teema oli perehdytys ja 

sitoutuminen. Perehdytyksessä opittujen teemojen ja aiheiden lisäksi olin siis 

kiinnostunut ymmärtämään, minkälaisia merkityksiä haastateltavat rakentavat ylipäätään 

perehdytykselle, arvoille, tavoitteille ja sitoutumiselle työn ja organisaation kontekstissa 

– miten he käsittävät nämä teemat ja mitä ne tarkoittavat heille.  

Haastatteluille on yleisesti ominaista korostaa sitä, että ihminen nähdään 

tutkimustilanteessa subjektina. Haastattelussa annetaan mahdollisuus tuoda esille itselle 

merkittäviä asioita mahdollisimman vapautuneesti ja etenkin syvällisempien, 

mahdollisesti arempien aiheiden tutkiminen on luontevaa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 34-

35.) Koinkin haastattelun hyväksi vaihtoehdoksi nimenomaan syvällisen tiedon 

tutkimusluonteen vuoksi. Haastattelu myös mahdollistaa suoran kielellisen ja fyysisen 

vuorovaikutuksen tutkittavan kanssa, jolloin on mahdollista myös hahmottaa 

haastateltavan motiiveja vastauksien taustalla. (em. Hirsjärvi & Hurme.) 

Puolistrukturoitu haastattelu on jatkuvasti suositumpi haastattelutyyli ja sitä 

käytetään paljon kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Gallettan (2013) mukaan 

puolistrukturoidut haastattelut jäsentävät tehokkaasti tutkittavaa aihetta ja kohdentaa 

keskustelua haluttuihin teemoihin, kuitenkin jättäen tilaa haastattelijalle sekä 

haastateltavalle sen joustavuuden vuoksi. Se jättää tilaa aiheiden syvällisemmälle 
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tulkinnalle sekä uusien merkityksien luomiselle haastattelutilanteessa. (Galletta 2013) 

Puolistrukturoitua haastattelua pidetäänkin strukturoidun ja syvähaastattelun 

välimuotona. Vaikka haastattelu etenee teemoittain, se jättää haastattelija varaa muokata 

kysymyksiä tai termien muotoja haastattelun edetessä (Valli & Aaltola 2015, 29). Myös 

teema-alueiden laajuus ja järjestys voivat vaihdella – joissain haastatteluissa tiettyä 

teemaa voidaan käsitellä tarkemmin kuin toisessa. Tämän avulla voidaan nostaa esille 

haastateltavien erilainen tausta ja kokemus. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) 

Gallettan (2013) kuitenkin korostaa, että vaikka haastattelutilanne itsessään 

mahdollistaa vapaamman aiheen tulkinnan ja keskustelun, tulee jokaisen kysymyksen 

olla tarkoin harkittu sekä yhteydessä tutkimuksen alkuperäiseen tarkoitukseen. 

Tarkoituksena on luoda luotettava ja mukava tilanne, jossa osallistujat ymmärtävät 

oikeutensa. On kuitenkin tärkeää pystyä luomaan avaavia kysymyksiä, joiden avulla 

tutkittavat voivat kertoa omista kokemuksistaan. Puolistrukturoidussa haastattelussa on 

mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta keskusteluun saadaan syvyyttää ja 

aihetta voidaan ymmärtää yhä paremmin sekä syvällisemmin. Tärkeää on kuitenkin 

pyrkiä ohjaamaan keskustelua teemojen ympärille rakennettujen kysymysten avulla 

oikeaan suuntaan. (Galletta 2013.) 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavat voivat kuitenkin keskustella 

tutkimuksen teemoista vapautuneemmin. Haastattelijana pyrin myös siihen, etten 

ohjannut liikaa vastauksien suuntaa niin, että haastateltava saisi mahdollisimman paljon 

tilaa oman äänensä kuuluvuudelle. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 48) mukaan 

teemahaastattelut antavat tilaa haastateltavien kokemuksille ja merkitykset syntyvät 

ainoastaan vuorovaikutuksessa tutkijan ja haastateltavan välillä. Teemahaastattelun 

avulla voidaankin nostaa keskiöön ihmisen omat kokemukset, tulkinnat ja merkitykset.  

Haastatteluissa tutkimuksen teemat olivat siis kaikille samat, mutta niiden tarkkuus 

ja järjestys saattoivat vaihdella. Rakensin teemojen ympärille niitä tukevia ja tarkentavia 

kysymyksiä, joiden avulla pystyin ohjaamaan keskustelua paremmin haluamaani 

suuntaan. Koin, että puolistrukturoitu haastattelu mahdollisti paremmin haastateltavien 

kokemusten ymmärtämistä, sillä se antaa vapauden esittää lisäkysymyksiä sekä antaa 

enemmän tilaa haastateltavan ymmärtämiselle. Kohdeyritys on tutkinut perehdytyksen 

tasoa kvantitatiivisilla kyselyillä, joten koin puolistrukturoidun teemahaastattelun 

antavan mahdollisuuden syvemmän tiedon hankintaan.  

Aineistoni muodostui seitsemästä kohdeyrityksen työntekijän haastatteluista, jotka 

kestivät noin 20-50 minuuttia. Haastateltavat olivat kaikki kohdeyrityksen 
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myyntiorganisaatioista, mutta työskentelivät eri yksiköissä eri puolilla maailmaa. Kaikki 

haastateltavat toimivat eri tiimeissä ja täten omasivat toisistaan riippumattomat 

perehdytyskokemukset. Tuhansien työntekijöiden organisaatiossa koin tärkeäksi rajata 

haastattelujoukkoa niin, että haastateltavat valikoituivat nimenomaan 

myyntiorganisaatioista, mutta rajaamatta kuitenkaan kohdemaata.  Haastateltavista neljä 

olivat Yhdysvalloista, yksi Skotlannista, yksi Saksasta ja yksi Isosta-Britanniasta.  

Haastattelut pidettiin Hangout-videopuheluiden välityksellä pitkien välimatkojen 

vuoksi, mutta videopuhelun avulla pyrin tavoittelemaan mahdollisimman samankaltaista 

kokemusta kuin kasvotusten käydyissä haastatteluissa. Videopuhelut ovat organisaatiossa 

yleisesti tuttu ja päivittäinen tapa kommunikoida kollegoiden kanssa globaalisti, joten 

tämä on luonnollinen kommunikointi tapa kaikille organisaation työntekijöille.  

Yhdessä kohdeyrityksen HR-tiimin kanssa päädyimme myös rajaamaan 

tutkimusjoukkoa niin, että se kattaisi myyntiorganisaation eri toimintoja sekä tasoja, jotta 

haastattelukokemuksia saataisiin eri tehtävistä. Kolme haastateltavista toimi Sales 

Manager, kaksi Service Manager ja kaksi Technician nimikkeillä. Viidellä 

haastateltavista oli siis esimiesvastuu ja alaisia, vaatien asiantuntijatason osaamista sekä 

johtamistaitoja. Kaikki haastateltavat olivat aloittaneet kohdeyrityksessä vuoden 2019 

aikana kuitenkin niin, että jokainen oli haastatteluhetkellä työskennellyt yrityksessä 

vähintään kuusi kuukautta. Oletuksena, että tämän kuuden kuukauden aikana jokainen 

haastateltava oli kerennyt saamaan organisaation tavoitteiden mukaisen ja tehtäväänsä 

valmistavan perehdytyksen.  

Vaikka työskentelen itse samassa yrityksessä, eivät haastateltavat olleet 

henkilökohtaisesti minulle ennestään tuttuja. Pyrin säilyttämään mahdollisimman 

ulkopuolisen näkökulman ja tutkijana asettua objektiiviseen asemaan. Kohdeyrityksen 

työntekijänä minulla oli kuitenkin hyvin taustatietoa organisaatiosta, prosesseista ja 

käytännöistä, mikä helpotti haastateltavien kokemuksien kertomista sekä avaamista. 

Haastateltavat kokivat asiasta puhumisen helpoksi taustatietojeni vuoksi, mutta eivät 

kuitenkaan pelänneet kertoa myös kritiikkiä. Kaikki haastateltavat olivat hyvin 

suostuvaisia haastatteluun ja kokivat aiheen tärkeäksi sekä ajankohtaiseksi. Koin myös 

itse oman tietoni ja kokemukseni kohdeyrityksessä positiivisena asiana 

haastattelutilanteissa, sillä tarkentavia kysymyksiä oli helppo esittää ja keskustelu täten 

vaivatonta. 
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3.4 Aineiston analyysi 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineistonkeruuta ja analyysinmenetelmää tai 

analysoinnin vaiheita ei voida täysin erotella toisistaan, sillä jo aineistonkeruuvaiheessa 

aineistoa analysoidaan (Niikko 2003). Fenomenografisessa tutkimuksessa aineiston 

analyysiä ei lähdetä tekemään tiettyyn teoriaan tai luokitteluun perustuen vaan, se on aina 

aineistolähtöistä. Analyysin eri vaiheet yleensä limittyvät ja toistuvat ja analyysia 

voidaankin kuvailla vuorovaikutteiseksi. (Uljens 1992.) Teorialla on kuitenkin merkitys 

tutkijan asettaessa tutkimusongelmat tai muodostaessaan teemoja haastattelujen pohjaksi, 

sillä sen avulla tutkija kykenee täsmentämään ongelmanasettelua ja tehdä aineiston 

analyysissä valideja erotteluja. Fenomenografisessa analyysissä tavoitteena on ennen 

kaikkea tunnistaa sekä kuvailla eri käsityksiä, eikä niinkään selittää niitä. (Ahonen 1996).  

Fenomenografisessa analyysissä kaikki aineisto nähdään yhtenä kokonaisuutena 

yksittäisten tapauksien sijaan (Bowden 1994). Kokonaisuuden tarkastelu on merkittävää, 

sillä tutkittavan ilmiön luonne on kokonaisuudesta riippuvainen. Analyysivaiheessa 

tärkeää on lukea aineisto, eli tämän tutkimuksen kohdalla litteroitu haastatteluaineisto, 

moneen kertaan huomioiden jokaisella lukukerralla uusia näkökulmia ja keskittyen aina 

tiettyyn kysymykseen tai ideaan kerralla (Malterud 2001). Itse luin aineiston lukuisia 

kertoja läpi, joko lukien sen kauttaaltaan ja välillä keskittyen tiettyihin kysymyksiin ja 

teemoihin. Jokainen kerta antaen aina jotain uutta näkökulmaa sekä selkeyttäen sitä, mitä 

haastateltavat vastauksillaan todella tarkoittivat. Fenomenografisessa analyysissä 

tavoitteena on löytää aineistosta rakenteellisia eroja, jotka kertovat miten eri tavoin 

haastateltavat voivat käsittää tutkittavaa ilmiötä. Näiden pohjalta muodostetaan 

kuvauskategorioita. (Marton 1986; Huusko & Paloniemi, 1996.) Kuvauskategoriat 

syntyvät aineiston perusteella; miten haastateltavat kokevat ja käsitteellistävät tutkittavaa 

ilmiötä. Tällä tavoin pyritään luomaan kuvaus näistä erilaisista ymmärrystavoista. 

Analyysissä muodostuvat kategoriat liittyvät myös muihin kategorioihin, osana kuvaten 

laajempaa kokonaiskuvaa – kategoriasysteemiä (Marton 1986).  

Fenomenografiselle tutkimukselle ei ole erikseen määritetty tiettyä 

analyysimenetelmää, vaan analyysi tehdään pitkälti noudattaen kvalitatiivisille 

tutkimuksille tyypillisiä analyysimenetelmiä (Niikko 2003). Sisällönanalyysi on 

tyypillinen tapa, menetelmä tai tutkimusta ohjaava viitekehys, jota käytetään 

kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa. Tässä tutkimuksessa käytin sisällönanalyysiä 

lähinnä haastatteluaineiston jaotteluun ja kategorisointiin. Kuviossa 3 on esitettynä 
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vaiheet, joita käytin sisällönanalyysiin. Seuraavalla sivulla esitetty kuvio 3 mukailee 

Niikon (2003) esittämää esimerkkiä fenomenografisesta analyysistä ja sen vaiheista.  

Niikko (2003) kuvaa analyysiprosessia neljän vaiheen keinoin. Ensimmäisessä 

vaiheessa keskitytään ennen kaikkea aineistoon tutustumiseen ja, kuten edelle mainitsin, 

aineiston lukemiseen useita kertoja. Tärkeää on tutustua aineistoon huolellisesti, jotta siitä 

voidaan alkaa hahmotella haastateltavien kokonaiskäsityksiä. Tämän lisäksi 

ensimmäisessä vaiheessa etsitään aineistosta merkityksellisiä ilmauksia. Nämä voivat 

olla sanoja, lauseita, tekstin kappaleita, puheenvuoroja tai kokonaisia tekstejä. Näitä 

kutsutaan analyysiyksiköiksi. (Niikko 2003, 33.) Toisessa analyysivaiheessa keskitytään 

lajittelemaan ja ryhmittelemään ensimmäisessä vaiheessa aineistosta ilmenneitä 

ilmauksia etsien niistä esimerkiksi samanlaisuuksia ja erilaisuuksia (Niikko 2003, 34). 

Näin ilmauksista muodostetaan ryhmiä ja teemoja, kuitenkin painottaen tulkinannan 

kohdistumista syvällisemmin kokonaisuuteen eikä yksittäisiin sanoihin tai lauseisiin 

(Huusko & Paloniemi 2006, 167). 
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KUVIO 3. Esimerkki analyysiprosessista.  

 

Kolmannessa analyysivaiheessa tutkija muodostaa lajitellen ja ryhmitellen 

merkityksellisten ilmausten ryhmistä ja teemoista kategorioita, jotka muodostavat 

kategorioiden joukon alatason (Niikko 2003, 36). Tässä vaiheessa keskitytään ennen 

kaikkea tunnistamaan ilmiöiden variaatioita ja tätä kautta tunnistaa samanlaisuuksia sekä 

eroavaisuuksia aineistosta ilmenneistä ilmauksista (Marton 1994). Neljännessä ja 

viimeisessä analyysinvaiheessa alatason kategorioista yhdistelemällä muodostetaan 

kattavampia ylemmän tason kategorioita eli kuvauskategorioita, joilla kategorioita 

pyritään kuvaamaan abstraktimmin. (Niikko 2003; Uljens 1989, 11-12) Analyysin 

kriittinen vaihe onkin kuvauskategorioiden muodostaminen, sillä kategoriat perustuvat 
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aina tutkijan omaan tulkintaan siitä, mitkä ilmaukset ovat samaa tai mitä eri kategoriaa 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 114). 

3.4.1 Analyysi käytännössä 

Aineistoni analysointi eteni pitkälti edellä esitettyjen Niikon (2003) analyysivaiheiden 

mukaisesti. Aineistoni analysointi alkoi jo haastatteluvaiheessa, kun tein havaintoja 

haastattelujen aikana sekä niiden jälkeen. Kuten edellisessä luvussa mainitsin, on 

fenomenografisessa tutkimuksessa vaikea välillä erotella aineiston keräämistä sekä 

analysointia, sillä tärkeää on käsitellä aineistoa jo sen keruuvaiheessa. Kirjoitin 

haastattelujen aikana ja niiden jälkeen muistiinpanoja, joiden avuilla pystyin palaamaan 

haastattelutilanteeseen paremmin äänitteiden kanssa. Litteroin haastattelut 

mahdollisimman pian niiden pitämisen jälkeen, jonka aikana aineistoon tutustuminen 

syveni. Kuten fenomenografisessa tutkimuksessa merkittävää on, luin aineiston läpi 

moneen kertaan saatuani litteroinnit valmiiksi. Tällä tavoin pyrin saamaan 

mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan aineistosta sekä ymmärtämään todella, mitä 

haastateltavat vastauksillaan tarkoittivat. Tähän vaikutti myös vieraskielisen aineiston 

tulkinta, joka tuli ottaa huomioon sitä tulkitessa. Tästä kerron tarkemmin seuraavassa 

luvussa.  

Tutustuttuani aineistoon yhä syvällisemmin, aloin jaotella aineistoa erilaisten 

toistuvien ilmauksien ja teemojen mukaan. Analyysini ilmaisujen teemoittelua ja 

ryhmittelyä ohjasi myös jo ennen haastatteluvaihetta valikoituneet pääteemat, joita 

tutkimuksella haluttiin kartoittaa. Analyysini eteni siis tarkkaillen aineiston kolmea 

pääteemaa fenomenografisen analyysin vaiheita soveltaen ja korostaen 

aineistolähtöisyyttä sekä sitä, mitä aineistosta itsestään ilmenee. Nämä teemat kuitenkin 

auttoivat rakentamaan jakoa vastauksille. Tätä kautta rakentuivat Niikon esimerkissä 

esitetyt merkitysyksiköt sekä niiden ryhmittely, alakategoriat sekä kuvauskategoriat. 

Nämä muodostuivat pitkälti lauseista, alkuperäisistä ilmauksista, jotka saattoivat pitää 

sisällään monia merkitysyksiköitä. Alkuperäisten ilmauksien merkitysyksikkö valikoitui 

niiden kontekstin perusteella, riippuen siitä, missä asiayhteydessä tai kontekstissa se 

esitettiin. Lisäksi vertailin aineistossa esiintyviä erilaisuuksia sekä samankaltaisuuksia. 

Alun perin käsittelin aineistoa negatiivisten ja positiivisten tekijöiden kautta 

selkeyttääkseni itselleni aineistossa esiintyviä ilmaisuja. Negatiiviset ja positiiviset 

ryhmät kuitenkin limittyivät ja niiden väliltä oli löydettävissä yhteyksiä, jotka 
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muodostivat aineistolle merkittävämpiä kokonaisuuksia. Näiden vaiheiden seurauksena 

syntyivät kategoriat. 

Kategorioiden muodostuttua pohdin niiden yhteyttä tutkimuskysymyksiin, mikä 

taas auttoi yhä tarkentamaan ja yhdistelemään kategorioita sekä niiden alaotsikoita. Tämä 

auttoi myös toisaalta karsimaan ylimääräiset pois. Vaiheiden seurauksena muodostui 

horisontaalinen kuvauskategoriasysteemi, joissa kuvauskategoriat ovat keskenään 

samanarvoisia ja tasavertaisia. Palasin usein myös alkuperäisiin litterointeihin 

varmistaakseni tulkintojeni oikeellisuutta vielä tässäkin vaiheessa analyysiä. Jokaisessa 

vaiheessa pyrin myös kiinnittämään huomiota omiin ennakkokäsityksiin ja 

poissulkemaan omat käsityksen niin, että analyysissä todella tuodaan esille tutkittavien 

kokemukset ja käsitykset tutkittavasta ilmiöstä.  

3.4.2 Vieraskielisen aineiston analysointi 

Aineistoni ollessa englanninkielinen tuli erityisesti tämä huomioida analyysiä tehdessä. 

Pietilän (2010) mukaan on tärkeää pohtia, miten vieraskielinen aineiston prosessointi 

analyysiä tehdessä poikkeaa esimerkiksi tutkijan äidinkielellä toteutettujen haastattelujen 

analysoinnista. Vieraskielisen aineiston analyysi poikkeaa omalla äidinkielellä 

toteutetusta aineiston analysoinnista muun muassa kielen kulttuurisidonnaisuuden 

vuoksi, etenkin jos aineisto analysoidaan alkuperäiskielellä. Haastatteluni olivat kaikki 

englanniksi, joten käytetty kieli ei ollut oma äidinkieleni. Yhtä haastateltavaa lukuun 

ottamatta kaikki haastateltavat kuitenkin puhuivat itse äidinkielenään englantia.  

Vieraskielistä aineistoa analysoidessa tutkijan tulee kiinnittää huomiota etenkin 

kielen hienojakoisempiin nyansseihin, merkitysten sekä näiden 

vuorovaikutustilanteeseen liittyvien funktioiden ymmärtämiseen. Puheessa esiintyvät 

sananlaskut, kielikuvat, viittaukset ja huumori sekä sarkasmi voivat olla sekä kielellisesti 

vaikeasti ymmärrettäviä, mutta sen lisäksi myös kulttuurisidonnaisia. Tämä voi 

hankaloittaa aineiston tulkitsemista. Lisäksi toisesta kulttuurista kerätyn aineiston 

analyysi voi sisältää merkitysrakenteita, jotka eivät avaudu vain tekstitason tarkastelulla. 

Tällöin analysoinnin olennainen elementti on tutkijan asema vuorovaikutuksessa. Tämän 

vuoksi haastattelijan on tärkeää pohtia omaa rooliaan aineiston keruussa. (Pietilä, 2010.)  

Englanninkielen käyttö on itselle tuttua niin opiskelun kuin työn kautta ja ymmärrän 

sitä hyvin sekä ammatillisessa että akateemisessa kontekstissa. Tutkijan hallitessa hyvin 

haastateltavien äidinkielen, on itse toteutetusta aineistonkeruusta hyötyä, sillä 
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haastattelija voi esittää tarkentavia kysymyksiä varmistaakseen, että ymmärtää 

haastateltavaa. Silti on kiinnitettävä huomiota siihen, missä määrin ja millä tavoin 

haastattelu rakentuu kahden eri kulttuurin edustajien väliselle vuorovaikutukselle. 

(Pietilä, 2010.) Omassa aineistossani oli havaittavissa myös maiden välisiä eroja 

työlainsäädännössä tai työsuhteeseen kuuluvista työsuhde-eduista. Se mitä työltä tai 

työpaikalta odotettiin, saattoi vaihdella, esimerkiksi USA:n ja UK:n välillä pelkästään 

vakuutuksiin liittyvistä tekijöistä. Haastatteluissa tuli siis huomioida työhön ulkopuolelta 

vaikuttavia tekijöitä, jotta niiden kontekstin ymmärtää. Näissä tilanteissa haastateltava 

toimii ikään kuin oman maansa edustajana. (Pietilä, 2010) Itse yrityksen työntekijänä 

koin kuitenkin tietäväni paljon myös maiden välisistä eroista ja eroista johtuvista syistä, 

mikä helpotti aineiston analysointia. Pyrin silti tutkijana analyysin eri vaiheissa 

huomioimaan mahdollisia usein huomaamattomastikin syntyviä vertailuasetelmia tai 

muuten kulttuurieroista johtuvia oletuksia.  

Tulosten raportointiin liittyen vieraskielinen aineisto tulee ottaa myös huomioon. 

Haastatteluiden kääntäminen on aina riskialtista, sillä kielen merkitysten nyansseja ei aina 

pysty kääntämään toiselle kielelle ja tämän lisäksi kääntäminen pohjautuu aina tutkijan 

tekemiin omiin tulkintoihin. (Pietilä, 2010; Nikander 2010.) Tästä johtuen päädyin 

pitämään suorat lainaukset alkuperäisellä kielellä, eli englanniksi, käyttäen alaviitettä, 

jotta alkuperäiset kommentit ovat luettavissa helposti asiayhteydessä ja lukija voi myös 

itse tulkita niitä.  
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4 TULOKSET 

Tässä osiossa esittelen aineistostani löytyneet keskeisimmät kategoriat, jotka ilmenivät 

haastateltaville merkittävinä. Tarkoituksenani on nostaa aineistosta esille sekä 

yhtäläisyyksiä että eroja haastateltavien vastauksista. Analyysini sekä tuloksien esittely 

on aineistolähtöinen ja kategoriat sekä niiden otsikointi muodostuivat täten aineiston 

pohjalta. Isompien yläotsikoiden alta löytyvät tarkemmat kategoriat ja kuvaukset, jotka 

selittävät ilmiöitä yksityiskohtaisemmin. Alla olevassa kuviossa on esitettynä tuloksien 

kategoriat sekä niiden alaotsikot. Jokaisen luvun alusta löytyy myös tarkemmat alatason 

kategoriat jokaisesta kategoriasta, joita selitän tarkemmin auki tekstissä. Ensimmäisessä 

luvussa esittelen perehdytyksen toimivuuteen ja sisältöön liittyviä tekijöitä. Toisessa 

luvussa yläkäsitteenä sosiaalinen tuki, joita alaotsikot selittävät tarkemmin, sekä 

sosiaalisen tuen riittämättömyydestä että hyvästä sosiaalisesta tuesta. Kolmannessa 

luvussa taas teemana arvojen ja tavoitteiden sisäistäminen ja merkitys. Viimeisenä 

haastateltavien kokemuksia sitoutumisesta kohdeyritykseen. Englanninkielisen aineiston 

vuoksi suorat lainaukset löytyvät alaviitteistä. Haastateltavat ovat merkitty tunnistein H1-

H7 ja mahdolliset nimet tai muut tunnistetiedot ovat muutettu. 

 

      KUVIO 4. Tuloksien kategoriat. 
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4.1 Perehdytyksen toimivuus ja sisältö 

Paljon vastauksissaan haastateltavat kertoivat perehdytyskokemuksiinsa vaikuttaneista 

käytännönasioista, kuten perehdytyksen rakenteesta, toimivuudesta tai sen sisällöstä. 

Vaikka kaikki työntekijät toimivat eri yksiköissä ja perehdytyskokemukset tältä osin 

olivat erilaisia, mainitsivat lähes jokainen perehdytyksen toimivuuteen sekä rakenteeseen 

liittyviä tekijöitä. Nämä teemat toistuivat lähes jokaisen vastauksissa hieman eri 

muodoissa ja asiayhteyksissä, jonka vuoksi perehdytyksen toimivuuteen ja siihen 

liittyviin tekijöihin on paneuduttu tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.  

Ensimmäisessä alaluvussa perehdyn perehdytyksen suunnittelemattomuuteen 

liittyviin vastauksiin sekä tekijöihin. Luvussa Perehdytys ja puutteelliset työvälineet 

esittelen työvälineiden puuttumisen tai puutteellisuuden vaikutuksista perehdytykseen ja 

viimeisessä alaluvussa perehdytyksen sisällöllisiin ongelmakohtiin. 

4.1.1 Perehdytyksen suunnittelemattomuus 

 

   KUVIO 5. Perehdytyksen suunnittelemattomuus. 

 

Ensimmäisten viikkojen aikana kohdeyrityksen tavoitteena on valmistaa työntekijä 

vaiheittain tehtäväänsä sekä tutustuttaa tämä työyhteisöön ja sen tapoihin. 

Kohdeyrityksessä ensimmäisten viikkojen aikana jokaisen työntekijän olisi tarkoitus 

saada strukturoitua ja valmiiksi suunniteltua koulutusta, ohjausta sekä ohjeistusta oman 

tehtävänsä lisäksi muun muassa organisaatiosta, sen eri toiminnoista sekä palveluista.  

Haastateltavien kuvauksien mukaan heidän ensimmäiset viikkonsa ja kuukaudet 

olivat keskenään hyvin erilaisia ja heidän perehdytysprosessinsa olivat hyvinkin 
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aluekohtaisia. Se, miten perehdytykseen kuuluvat osa-alueet oli uusien työntekijöiden 

kanssa käyty läpi tai millä aikataululla näyttivät riippuvan pitkälti heidän yksikkönsä 

sijainnista, tehtävästä sekä esimiehistä. Tämä on tietenkin odotettavissa, kun 

haastateltavat ovat eripuolilta maailmaa. Tästä huolimatta suurimassa osassa vastauksista 

toistui kokemus suunnittelemattomuudesta sekä epävarmuus perehdytysprosessin 

rakenteesta tai sen ”oikeellisuudesta”. Kaikkiaan viisi haastateltavista mainitsi 

suunnittelemattomuuden tai puutteellisen rakenteen.  

Perehdytyksen suunnittelemattomuus tuli ilmi esimerkiksi muutaman vastanneen 

kertomuksista siitä, etteivät he olleet varmoja olivatko he oikeastaan saaneet 

kohdeyritykselle tyypillistä perehdytystä. He eivät olleet täysin varmoja siitä, mitä 

perehdytys olisi kuulunut pitää sisällään ja kokivat etteivät varsinaisesti olleet saaneet 

perehdytystä tai sen sisältö oli niukka1.  Eräs haastateltavista kertoi ensimmäisen viikon 

olleen ainoa viikko, kun hänelle oli järjestetty aikataulutettua ohjausta ja perehdytystä, 

mutta koki näidenkin olleen heikosti suunniteltu tai järjestetty2. Kyseinen haastateltava 

myös koki, ettei kohdeyrityksessä ole selkeää perehdytysprosessia, jossa olisi selkeä 

rakenne ja vaiheita, joita uusi työntekijä voisi seurata.3 Työntekijät olisivat toivoneet 

ensimmäisille viikoille selkeämpää rakennetta, eri osastojen, tehtävien ja toimintojen 

esittelemistä sekä selkeämpiä ohjeita ja käytäntöjä siitä, miten erilaisissa tilanteissa tulisi 

toimia ja kehen kulloinkin tulisi olla yhteydessä4. 

Aloitusajankohdan nähtiin myös vaikuttaneen perehdytyksen 

suunnittelemattomuuteen sekä sen sisältöön. Hektinen aika vuodesta, 

organisaatiomuutokset, toimiston siirtyminen tai uusi tehtävä mainittiin syinä, joiden 

vuoksi perehdytysprosessi nähtiin ”erilaisena” tai uskottiin olleen omalla kohdalla 

                                                 
1 Like the interviews or stuff like that? Or, because that’s the thing, I’m not even sure if I had any 

onboarding. They kind of spoke through what the Company has done and then there was this kit about the 

Company’s history and so on. I’ve done little bits of it, but I don’t know if you could call it an onboarding, 

would you? It was not structured.” (H7) 

 
2 That was the only thing that was scheduled for me for the whole week. I just sat there with my boss and 

he kind of helped me to schedule things, and helped me with my payments, my benefits but it was kind of 

unplanned, if you will. (H1) 

 
3 There wasn’t really an actual onboarding for me where there would be something like: “today you’re 

learning this and tomorrow you’re learning what our finance apartment is doing, and who to contact or what 

to go through, and the next day go through all the equipment (H1) 

 
4 . I don't think we have a good policy or some kind of process to follow where they tell you ‘how to do this 

and this and what you do in this situation’, ‘this is what you do for this process’. There really wasn't an 

onboarding for me to go through. (H1) 
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normaalista poikkeava5. Näiden lisäksi muiden työntekijöiden kiireen nähtiin 

vaikuttaneen siihen, ettei varsinaista suunniteltua virallista perehdytystä ollut 

ensimmäisten viikkojen aikana, vaan töitä oli alettava tehdä heti.  

Moni haastateltavista mainitsit strukturoimattomuuden perehdytyksessään ja 

esittivät sen usein parannuskohteena perehdytysprosessin kehittämiseksi. Yleisten 

yhteisten perehdytysosioiden ja ohjeiden lisäksi toivottiin myös suunnitellumpaa 

tehtäväkohtaista koulutusta osana perehdytyksen rakennetta6. Perehdytys koettiin 

ennemmin ”rasti ruutuun” tyyppisenä prosessina, kuin todellisena työn ja organisaation 

esittelynä. Prosessin ei nähty valmistavan työntekijöitä tarpeeksi heidän uusiin 

työtehtäviinsä jättäen heidät pitkälti omilleen. Strukturoidumman ja paremmin 

suunnitellun perehdytyksen ajateltiin toimivan tähän ratkaisuna, jolla kyettäisiin 

tukemaan uusia työntekijöitä paremmin niin työsuhteen alussa kuin myöhemminkin työn 

eri vaiheissa7.  

Positiivissa perehdytyskokemuksissa tuotiin myös rakenteen merkitys esille. Kaksi 

haastateltavista kertoivat heidän ensimmäisten viikkojen olleen onnistuneita eivätkä he 

kokeneet niitä puutteellisiksi. Onnistumista selitettiinkin pitkälti hyvin suunnitellulla 

ohjelmalla sekä monipuolisella koulutuksella. Haastateltavat korostivat strukturoidun 

perehdytyksen antaneen heille kaiken tarvittavan tiedon sekä he tapasivat tärkeät 

yhteyshenkilöt suunnitellusti8. Nämä positiiviset kokemukset vahvistavat rakenteen ja 

suunnitelmallisuuden merkityksen haastateltavien kokemuksesta onnistuneesta 

perehdytyksestä.  

                                                 
5 Well my onboarding process was kind of unique. When I came here there was just a punch of things that 

had to be done. - It was probably the busiest time of the whole year.  So, my onboarding was very unique 

in that retrospect. My first week was about learning about the parts inventory and what had to be done. (H3) 

 
6 But since I joined the company there has not really been a real structure regarding training. So, if I was 

making a recommendation on how to improve the onboarding process, I would suggest that there needs to 

be more structured training and program to each job within the Company. Because I have had nothing, like 

I said. (H2) 

 
7 I feel like it’s more like a tick box-exercise rather than a real induction process. Like can we expect people 

to know what they are expected to do after that. I think here we really need to check how we could make 

more structured onboarding and how we could support employees in general, other support than onboarding 

too. (H2) 

 
8 First day there was a two-hour video call with one of the HR people and she talked about safety and 

expectations, code of conduct and being a professional and all those kinds of things. Later on, actually 

shortly after, I spent some time with the leader from each different department, you know, from sales to 

engineering to marketing to finance and human resources, so that was great. I got to meet everybody and 

put a name to the face and ask some questions and talk about what is expected from myself and what the 

company, you can provide when we do need help in the field. So, I had a like structured timetable for my 

first weeks. (H5) 
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4.1.2 Perehdytys ja puutteelliset työvälineet 

 

KUVIO 6. Perehdytys ja puutteelliset työvälineet 

 

Yli puolet haastateltavista mainitsi perehdytystä hidastaneena seikkana työssä 

tarvittavien välineiden puutteellisuuden tai niiden hitaan saannin. Käytännössä työn 

aloittamista hidasti selvästi puuttuva tietokone, puhelin tai puuttuvat ohjelmat koneella. 

Kaksi haastateltavista mainitsi heidän saaneen koneen ajoissa, mutta siihen ei ollut 

valmiiksi asennettu työssä tarvittavia ohjelmia. Tarvittavien ohjelmien saaminen koneelle 

vei ylimääräistä aikaa ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana. Tämän vuoksi kaikkia 

työtehtäviä ei myöskään kyetty aloittamaan ensimmäisten päivien tai viikkojen aikana. 

Puuttuvat ohjelmat hidastivat myös perehdytystä ja tärkeiden ohjelmien oppimista 

työtehtävien yhteydessä. Tämä koettiin turhauttavana, kun uusia työtehtäviä pyrittiin 

sisäistämään9.  

Kaikki eivät olleen myöskään alussa saaneet työkonetta tai puhelinta heti, vaan 

tarpeellisten työvälineiden saaminen kesti jonkin aikaa. Tähän toivottiin parannusta10. 

Lisäksi yksi haastateltavista mainitsi saaneensa edeltävän työntekijän vanhan työkoneen 

sekä puhelimen. Haastateltava koki tämän epämotivoivaksi hänen aloittaessaan uudessa 

työssä. Vaikka tällä hetkellä hänellä on uusi kone ja hän on tyytyväinen tilanteeseen, 

vanhojen laitteiden saaminen työsuhteen alussa oli yksi syistä, mikä ei saanut häntä 

                                                 
9 I just want to mention this because I don't want people to have to go the same thing that I went through: 

when I got my computer there were no programs on it and it took me about a week to get any of the 

programs that I need on my computer. And it was very frustrating to see my colleague’s computer and see 

how he did things without being able to do the same myself. (H1) 

 
10 And let’s see what could’ve been better… well I didn’t have all of my tools right away; it took a while 

to get my laptop and all the things like that. So, getting the tools took a little longer. (H5) 
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tuntemaan oloansa tervetulleeksi uudessa työpaikassa.11 Työvälineiden hidas saaminen 

tai niiden puutteellisuus siis vaikuttivat sekä motivaatioon että itse työn oppimiseen sekä 

tekemiseen perehdytyksen aikana. 

4.1.3 Perehdytyksen sisällön kohdallisuus 

 

  KUVIO 7. Perehdytys ja sisällön kohdallisuus 

 

Usein puhuttaessa perehdytyksen heikosta rakenteesta sekä sen suunnitelmattomuudesta 

haastateltavat mainitsivat perehdytyksen sisällön puutteellisuuden suhteessa työtehtävistä 

selviytymiseen sekä organisaation toiminnan ymmärtämiseen. Rakenteelliset ongelmat 

sekä sisällön kohdattomuus tuntuivat kulkevan pitkälti käsi kädessä haastateltavien 

vastauksissa, sillä samat viisi vastaaja mainitsivat nämä molemmat tekijät. 

Perehdytykseen liittyvät koulutuksen koettiin puutteellisiksi ja työtehtäväkohtaista 

koulutusta toivottiin enemmän. 

Työntekijän esimerkiksi siirtyessä tehtävään eri toimialalta, kokivat he saavansa 

liian vähän tietoa kohdeyrityksen toimialasta ymmärtääkseen sitä tarpeeksi hyvin 

tehtävässä menestyäkseen. Yksi haastateltavista olisi kokenut tarpeelliseksi pidemmän 

koulutuksen kohdeyrityksestä sekä toimialasta, jolle se asettuu. Tehtävän tasosta tai 

työnkuvasta riippumatta vastaajat kokivat merkittäväksi ymmärtää toimialaa, yrityksen 

toimintaa sekä tuotetuntemusta etenkin, kun on kyse myyntiorganisaatiosta. Vastaajat 

                                                 
11 Well, how to say this. The first day was not good. I have a new laptop now and everything is fine and so 

on, but it was a bit demotivated when you have someone’s old laptop and an old phone and stuff like that. 

This should not be the case nowadays, you know. Because when you start somewhere new you are very 

motivated and then things like this…this was a thing that did not satisfy me. (H4) 
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kokivat, että konkreettinen ja käytännönläheinen koulutus organisaation toiminnasta, 

tuotteista sekä yleisesti koko toimialasta olisi edesauttanut heitä menestymään 

tehtävässään paremmin12. Vaikka myyntiorganisaation toiminnasta ja tavoitteista oli 

saatu tietoa, koettiin se puutteelliseksi ymmärtääkseen koko organisaation toimintaa ja 

sitä, miten myyntiorganisaatio siihen asettuu. Informaation jakaminen olisi 

haastateltavien mielestä voinut olla tässä suhteessa parempaa13.  

Perehdytys ja siihen sisältyvät koulutukset koettiin usein myös liian yleisiksi ja 

työtehtäväkohtainen koulutus jäi monen haastateltavan mielestä vähäiseksi. Moni 

vastanneista olisi toivonut vaiheittaista ja runsaampaa tehtäväkohtaista koulutusta, joka 

olisi valmistanut nimenomaan kyseiseen tehtävään14.  Tehtäväkohtaisen perehdytyksen 

puutteesta puhuivat sekä esimiestehtävissä että toimihenkilötasolla toimivat työntekijät. 

Kaivattiin konkreettista ja käytännön läheistä ohjausta ja koulutusta siitä, miten omaa 

työtä olisi voitu tehdä tehokkaammin tai paremmin15. Haastateltavat kokivat, että 

perehdytykset tulisi suunnitella tehtäväkohtaisemmin, käsittelemään paremmin työhön 

päivittäin kuuluvia tehtäviä ja pyrkiä niiden pohjalta rakentamaan 

koulutussuunnitelmaa16. 

Etenkin esimiestehtävissä toimivat haastateltavat mainitsivat myös puutteellisen 

perehdytyksen eri järjestelmien käyttämisen osalta. Päivittäisessä esimiestyössä sekä 

raportoinnissa käytetään kohdeyrityksessä lukuisia eri järjestelmiä eri alustoilla. Nämä 

ovat tärkeä osa työtä, sen tehokkuutta sekä toimivuutta ja tämän lisäksi myös esimerkiksi 

raportointi on merkittävä ja pakollinen osa työtä. Haastateltavat, jotka toimivat 

esimiehinä eivät kuitenkaan kokeneet saaneensa perehdytystä tai ohjeistusta siitä, miten 

                                                 
12 Actually, having an hands-on training would be great. Because for me this is all new to me, having a 

service background and coming from a rental industry which is a totally different industry. -- I think 

regardless of if you’re a technician, a manager and RSS whatever you are, they should be going through a 

week's training. -- I think an important part of business is understanding the products and business well 

when servicing. (H1) 

 
13 I supposed I got a picture of how the service functions stuff works which I look after and so that I had an 

idea of targets and objectives and things like that but that was kind of it. We are not really good at sharing 

information it seems. (H2) 

 
14 To improve the onboarding process, I would suggest that there needs to be more structured training and 

program to each job within the Company. Because I have had nothing, like I said. (H2) 

 
15 Well maybe something more about the engineering side of it, or something. Maybe showing more how I 

could do things. (H7) 

 
16 So, I think once it’s (the position) in place and running they need to be looking at the day-to-day 

operations or someone who is working in the same kind of position as I am and kind of build a strategy on 

how to train that. (H3) 
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näitä kyseisiä ohjelmia ja raportointityökaluja tulisi käyttää. Tämän oli koettu haitanneen 

työntekoa, sillä vaikka ohjelmat nähtiin hyvinä työtä tukevina työkaluina, ei niiden käyttö 

ollut maksimissaan. Haastateltavat olivat myös epävarmoja siitä, osasivatko he käyttää 

ohjelmia oikein vielä tänä päivänäkään, vaikka työ on vaatinut näiden työkalujen käyttöä 

jo pidemmän aikaa17. Esimiehet näkivät järjestelmien käytön osaamattomuuden 

haitalliseksi, sillä esimiehinä he kokivat olevansa vastuussa järjestelemien osaamisesta 

sekä niiden oikeanlaisesta käyttämisestä, jotta he voivat myös ohjeistaa alaisiaan niiden 

käytössä18. Esimiehille toivottiin erillistä koulutusta, jossa opetettaisiin järjestelmien 

käyttöä sekä selitettäisiin niiden käytön merkitystä ja hyödyllisyyttä.  

Eräs haastateltavista koki perehdytykseen liittyvien koulutusten ajankohdan 

vääräksi. Suurin osa perehdytyksestä järjestetään ensimmäisten viikkojen tai kuukausien 

aikana, jolloin uuden tiedon ja käytäntöjen omaksuminen vaatii paljon. Ensimmäisten 

viikkojen aikana saatu runsas tietomäärä koettiin vaikeaksi sisäistää tai muistaa. 

Koulutusta toivottiin jaettavaksi pidemmälle aikavälille tai osa koulutuksista 

siirrettäväksi myöhempään vaiheeseen, jossa organisaatiosta on kattavampi ja 

koulutuksen sisältö on helpommin sisäistettävissä ja ymmärrettävissä19. Osa toivoi myös 

enemmän kasvotusten tapahtuvaa koulutusta verkkokoulutusten sijaan. Online-

koulutukset nähtiin helppona ratkaisuna, mutta niistä ei koettu oppivan yhtä hyvin kuin 

kontaktiopetuksessa20. 

Sisällön ja saadun koulutuksen nähtiin olevan pitkälti kiinni paikallisista 

käytännöistä sekä esimiehestä. Perehdytyksen suunnitteluun toivottiin organisaation 

tasolta lähtevää suunnittelua, niin että vastuuta voitaisiin siirtää kiireellisiltä esimiehiltä 

                                                 
17 Well one thing that would be great is… As with all the systems we are working with… so this should 

really be in the managers onboarding and there should be training to show how to work with all of the 

software issues we are working with. Like Zone, nobody has ever showed me how to use it, nobody. So, I 

don’t know if I’m doing it right or wrong, I wouldn’t know. I would like to have more detailed training on 

how to use these systems because these systems are quite good, and I think we use them now only like 10 

% just because we don’t really know how to use them 100%. (H4) 

 
18 Especially when you’re a manager to this many people you really have to be the master of the systems 

so that you can show your team that ‘this is where we are and this is where we want to be and we need to 

do that’. (H4) 

 
19 This is something you could do for example after two or three months in the company when you have a 

bigger overview of the company and the systems and then you can have a deep dive into the software. (H4) 

 
20 This is something that just can’t be done through online training. Often, we think that ‘hey let’s just do 

online webinar and everything is fine’ but that’s not really the case, it doesn’t work. You really need to take 

your time and get to know it deep down. This is something that I missed. I would have liked to have more 

face-to-face training. (H4) 
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muualle21. Ongelman ratkaisuun ehdotettiin esimerkiksi omaa osastoa, jonka vastuu olisi 

ainoastaan perehdytyksien ja koulutusten suunnittelu.  

4.2 Sosiaalinen tuki 

Haastateltavien vastauksista nousi isona teemana sosiaalisen tuen merkitys. Työsuhteen 

alussa sosiaalista tukea pidettiin merkittävänä tekijänä työhön perehtymisen sekä työhön 

selviytymisen näkökulmasta. Jokainen vastanneista mainitsikin tämän jossain muodossa, 

joko positiivisena tekijänä tai negatiivisena, jos tuensaannin koettiin vähäiseksi.  

Alla esittelen teeman kahden alaotsikon keinoin ensin sosiaaliseen tukeen liittyviä 

negatiivisia kokemuksia ja niiden vaikutuksia. Tämän jälkeen esittelen otsikon Riittävä 

tuensaanti ja esimerkkejä, jotka johtivat positiiviin kokemuksiin sosiaalisesta tuesta. 

4.2.1 Perehdytys ja tuen puute 

 

   KUVIO 8. Perehdytys ja tuen puute. 

 

Sosiaalinen tuki esimieheltä sekä muilta kollegoilta koettiin merkittäväksi ensimmäisten 

viikkojen ja ylipäätään perehdytysprosessin aikana. Työssä aloittaneiden kokemus tuen 

puutteesta nähtiinkin negatiivisena tekijänä suhteessa perehdytyksen onnistumiseen sekä 

työn oppimiseen. Kuten perehdytyksen rakenteen yhteydessä onnistuneissa 

perehdytyskokemuksissa haastateltavat mainitsivat, olivat he tutustuneet muihin 

kollegoihin ja saaneen tarvittavat kontaktit mahdollisten ongelmien selvittämistä varten. 

Vastaavasti kolme haastateltavista mainitsivat negatiivisena tekijänä tärkeiden kontaktien 

puuttumisen sekä heikon tuen saamisen työsuhteensa alussa.  

                                                 
21 I don't think my boss should be responsible for my training either, this should be a department. (H1) 
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Kaikki kolme kokivat, etteivät he olleet saaneet tukea tarpeeksi, eivätkä he tienneet 

kehen olla yhteydessä heidän kohdatessaan työssään ongelmia. Tukea odotettiin etenkin 

omalta esimieheltä, mutta syynä tuen puutteeseen mainittiin esimiehen kiire ja suuri 

työmäärä, joiden uskottiin vaikuttaneen siihen, ettei esimiehillä ollut aikaa auttaa ja 

perehdyttää tarpeeksi22. Yksi haastateltavista mainitsi, ettei hänen esimiehensä ollut 

ollenkaan hänen perehdytyspäivässänsä mukana ja uskoi, että perehdytys olisi voinut olla 

hyvin erilainen, jos oma esimies olisi kiireiltään kerennyt perehdyttää myös häntä23.  

Usein tuen puutteesta mainitsevat kokivat jääneensä ensimmäisten päivien jälkeen 

yksin. Vaikka he olisivat saaneet jonkin verran koulutusta ja perehdytystä, kokivat he sen 

olleen liian vähäistä ja asioiden selvittäminen jäi heidän omalle vastuulleen24. Tukea 

kaivattiin henkilöitä, jotka toimivat saman tasoisissa tehtävissä tai samalla nimikkeellä 

myyntiorganisaatiossa niin, että heiltä olisi voinut saada vertaistukea ja neuvoja25. Näitä 

kontakteja ei kuitenkaan kerrottu perehdytyksessä ja moni selvitti itse kehen ottaa 

yhteyttä selvitäkseen työtehtävissään eteenpäin ja saadakseen apua26. Kuten yksi 

haastateltavista mainitsi, olisi hän ollut ”jumissa” töidensä kanssa ilman yhteyshenkilöä, 

kenet hän itse löysi. Kaikki kolme tuen puutteesta maininneet haastateltavat toimivat itse 

esimiehinä. Eräs haastateltavista koki tuen puutteen kiusalliseksi esimiesasemansa 

vuoksi, sillä oli joutunut tilanteeseen, jossa hänen alaisensa olivat perehdyttäneet 

häntä27.Etenkin siis esimiestehtävissä olleet kokivat jääneensä ilman tarpeellista 

ohjeistusta ja etenkin ilman tarpeellisia kontakteja, joihin olla yhteydessä. Tämän nähtiin 

vaikuttavan työssä selviytymiseen. Eräs haastateltavista uskoi, että työn ymmärtäminen 

                                                 
22  So, my second week wasn’t really any better as my boss… there was this situation where there weren’t 

enough people to help him, so he was kind of doing multiple jobs at the same time and didn’t really have 

time to help me. I mean, he trained me, but I was there from Monday to Thursday and I only got a good six 

to seven hours of training because he was so busy. His time was not only for me as he was doing so many 

other things. (H1) 

 
23 But my manager was not there on my onboarding day, he was busy and had to be somewhere. It would 

have been probably very different if he would have been there. (H4) 

 
24 So, what I got from that (onboarding meeting) it was good but after that when I got back, I was on my 

own and everything was on me to figure out. (H1) 
25 Just a more interaction with some of the key members of the UK team. (H2) 

 
26 And then the guy who trained me got fired a week later for reasons I don't know so that only contact that 

I did have got fired and that's why I took care of contacting the other guy myself and see if he could help 

me. (H1) 
27 I mean I did have people here to help me but you’re in a weird situation having the people that you're 

supposed to be managing to actually train you. I shouldn’t have to go to my employees to ask to train me 

in my position. (H1) 
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ja työtapojen sisäistäminen olisi ollut nopeampaa, jos hän olisi saanut apua samoissa 

tehtävissä toimivalta28.  

Tuen puutteen myös pelättiin vaikuttavan joidenkin uusien työntekijöiden 

kokemukseen työstä ja työssä selviytymisestä. Haastateltavat ajattelivat, että uusia 

työntekijöitä tulisi huomioida ja tukea, sillä jos heitä ei tueta tarpeeksi etenkään 

työsuhteensa alussa, kohdeyritys saattaa menettää hyviä työntekijöitä. Tämän vuoksi on 

merkittävää huolehtia tarpeellisen tuen saamisesta ja koulutuksesta perehdytyksen 

aikana.29 

4.2.2 Riittävä tuen saanti 

 

   KUVIO 9. Riittävä tuen saanti. 

 

Kaikki haastateltavat mainitsivat sosiaalisen tuen merkityksen, tärkeyden ja 

onnistuneisuuden jollakin tasolla perehdytyksensä aikana. Vaikka osa esimiehistä oli 

kokenut jääneensä ilman tarpeellista tukea perehdytyksensä aikana, kuten edellä ilmeni, 

olivat kaikki jossain kohtaa tyytyväisiä saamaansa tukeen. Kaikki kokivat sosiaalisen 

tuen kollegoilta, samaoissa tehtävissä olevilta tai esimiehiltä erittäin tärkeäksi sekä 

merkittäväksi työn oppimisen ja siellä viihtymisen kannalta. Ensimmäisten viikkojen 

aikana pidettiin merkittävänä sitä, että työntekijöihin pääsi tutustumaan ja sitä kautta 

                                                 
28 So, it has taken... I think longer time to kind of back things up. It would have helped to know someone 

from the UK business, someone to reach out to and spend a few days with just to kind of back up each 

other’s systems. (H2) 

 
29 -- [i]t just can be quite daunting experience for someone who has just started, and they might not be as 

fine with it as I was. And that is how we might lose some good people because we don’t take care of that 

as part of the onboarding process and make sure they are supported, and they have the (onboarding) training. 

(H2) 
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organisaation toiminta ja rakenne tulivat myös paremmin tutuksi. Tutustuminen antoi 

mahdollisuuksia kysyä apua oikeilta henkilöiltä sekä saada tärkeitä neuvoja työtehtävien 

suorittamiseen.30 Moni mainitsikin tavanneensa ensimmäisten viikkojen aikana monia 

työntekijöitä eri osastoilta ja tutustui hyvin tätä kautta kollegoihin ja heidän työhönsä31. 

Tämä auttoi pääsemään osaksi työyhteisöä ja tätä pidettiin yhtenä tärkeimpänä osana 

perehdytystä. 

Suurin osa mainitsi erityisesti vertaistuen saamisen. Vertaistuen saaminen etenkin 

samoissa tehtävissä olevilta kollegoilta koettiin tärkeäksi työssä onnistumisen kannalta. 

Samoissa tehtävissä toimivien tuki auttoi ymmärtämään liiketoimintaa sekä antoi hyviä 

neuvoja, miten tehdä töitä onnistuneesti32. Kollegoiden koettiin olleen hyvin avuliaita ja 

valmiita pysäyttämään omat tehtävänsä auttaakseen muita, erityisesti uusia työntekijöitä. 

Muilta saatuun tukeen oltiin hyvin tyytyväisiä.33  

Ylipäätään kohdeyrityksen henkilöstöä kuvailtiin positiivisesti ja ilmapiiriä 

yleisesti hyväksi. Osa koki työyhteisön jopa perhemäiseksi ja sitä kuvailtiinkin sanalla 

”perhe”. Tällä tarkoitettiin työyhteisöä, jossa työkaverit ovat enemmänkin kuin kavereita 

ja kaikki ovat valmiita auttamaan ja tukemaan toisiaan.34 Kaikkien haastateltavien 

vastauksista tuli siis ilmi, että sosiaalista tukea pidettiin merkittävänä perehdytyksessä 

sekä yleisesti työpaikalla. Kohdeyrityksessä sosiaalisen tuensaaminen kohdeyrityksessä 

                                                 
30 Yes, for sure. I got to know each other, to know everyone else is doing in the company, this helps a lot 

because when you have some question you need to know who to ask, this is the one of the most important 

things. And this is something really important in the onboarding, you know, to get to know the structure of 

the company, no matter which company, you need to know the people and their responsibilities and then 

you know where to ask and that is something that makes a successful onboarding for me.  (H4) 

 
31 The best thing what I got out of my onboarding was that I got to meet everybody out of my district and 

get to know each other. Just them showing me that ‘hey we are here to help you’ it’s just that we are not 

only friends at this company, we are a family. You know, if you need something we are here. And that’s 

what opened my eyes, because in my previous jobs it was basically just ‘here you go, you are on your own, 

figure it out’, you know. (H6) 

 
32 So I called another local service manager and asked if he had some time to train me for a couple of days 

and he was extremely helpful and I actually talk to him almost every day now. -- When I came up here, he 

kind of showed me how he runs his business -- Then from there the following week he even came up and 

helped me to understand the business and how he runs his business successfully. (H1) 

 
33 They helped me tremendously, I couldn’t have asked for more. If I had any questions they stopped what 

they were doing and helped me as much as they could, it’s hard to find coworkers like that, you know, they 

usually say ‘just give me a minute and I’ll be back with you’ but no, here they would stop what they were 

doing and helped me. (H6) 

 
34 . Just them showing me that ‘hey we are here to help you’ it’s just that we are not only friends at this 

company, we are a family. You know, if you need something we are here. (H6) 
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oli siis suurimman osan mielestä hyvällä mallilla. Työkaverit olivat valmiita auttamaan 

ja suurin osa ei kokenut missään vaiheessa jääneensä yksin ongelmiensa kanssa.  

4.3 Arvot ja tavoitteet 

Organisaation yleiset arvot ja tavoitteet ovat kohdeyritykselle tärkeitä yrityskulttuuria, 

strategiaa ja itse työntekoa ohjaavia tekijöitä. Nämä yleiset arvot ja tavoitteet ovat 

tarkoitus omaksua perehdytyksen aikana onnistuneesti niin, että niiden sisäistäminen 

näkyy myös työntekijöiden käytännöntyössä ja toimintatavoissa.  

Tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena olikin selvittää, miten hyvin 

perehdytyksen aikana organisaation yleiset tavoitteet ja arvot ovat tulleet haastateltaville 

tutuksi. Alla esittelen haastateltavien vastauksien tuloksia arvoihin ja tavoitteisiin liittyen 

ja miten nämä olivat ilmenneet perehdytysprosessin aikana.  

4.3.1 Perehdytys ja arvojen sisäistäminen 

 

      KUVIO 10. Perehdytys ja arvojen sisäistäminen. 

 

Kohdeyrityksen yleiset organisaation toimintaa ohjaavat arvot ovat luotettava (reliable), 

välittävä (caring) ja urauurtava (pioneering), näin vapaasti käännettynä. Nämä arvot ovat 

tarkoitus esitellä perehdytyksen aikana niin, että ne tulevat uusille työntekijöille tutuksi 

heti työsuhteen alussa. Tämä on yksi tärkeistä tavoitteista, mikä on perehdytykselle 

asetettu. Haastatteluissa kysyin ensin työntekijöiltä osaavatko he kertoa, mitkä nämä 

organisaation arvot ovat, jos ei sanatarkasti, niin vapaasti omin sanoin. Tämän jälkeen 

näytin kohdeyrityksen viralliset sivut arvoista. Jonka jälkeen niiden tuttuudesta tai 

käytännössä esiintyvyydestä keskusteltiin tarkemmin. 

Organisaatioarvoja kysyttäessä haastateltavista yksikään ei osannut kertoa 

sanatarkasti yrityksen yleisiä arvoja. Neljä haastateltavista kuitenkin kuvaili omin sanoin 
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yrityksen arvopohjaa, joista oli löydettävissä yhtäläisyyksiä oikeiden arvojen kanssa.35 

Omin sanoin kuvailemat arvot kuvailtiin kuitenkin epävarmasti ja kyseenalaistaen niiden 

oikeellisuutta36. Omat kuvaukset arvoista eivät yleensä vastanneet täysin yrityksen 

virallisia arvoja, mutta luotettavuus tai oikeudenmukaisuus olivat asioita, joita he nostivat 

itse esille ja kokivat kuvastavan kohdeyrityksen arvoja.  

Virallisten arvojen näyttämisen jälkeen kaksi haastateltavista ei uskonut nähneensä 

kyseistä sivua tai arvoja lainkaan perehdytyksessä tai ylipäätään työsuhteensa aikana, 

eivätkä ne näyttäneet tutuille37.  Työntekijät, jotka eivät olleet nähneet arvoja missään 

kohtaa työsuhdettaan toivoivatkin, että organisaatiossa olisi selkeät materiaalit, joissa 

selitettäisiin arvot, tavoitteet ja odotukset38. Neljä vastanneista taas ei osannut sanoa oliko 

heille kerrottu arvoista tai kyseistä sivua näytetty perehdytyksen aikana. Moni epäili 

nähneensä sen, mutta eivät jostain syystä enää muistaneet niitä ensimmäisten viikkojen 

ollessa niin informaationtäyteisiä39. Kaksi haastateltavaa näistä neljästä kertoi kuitenkin 

nähneensä kyseisen sivun jossakin toisessa yhteydessä, esimerkiksi koulutuksessa, joka 

ei kuitenkaan liittynyt perehdytysprosessiin40. Ainoastaan yksi haastateltavista siis osasi 

kertoa varmasti nähneensä arvot perehdytyksen aikana.  

Tästä huolimatta, kun haastateltavilta kysyttiin kokevatko he samaistuvansa 

arvoihin, kaikki vastasivat samaistuvansa niihin. Tämän lisäksi arvot nähdessään 

haastateltavat osasivat kuvailla käytännönesimerkein, miten kyseiset arvot näkyvät 

heidän jokapäiväisessä työssään. Suurin osa kertoi samaistuvansa eniten luotettavuuteen 

(reliability) sekä välittävyyteen (caring), sillä ne koettiin olevan kaikkein merkittävimpiä 

myyntiorganisaatiossa ja jokapäiväisessä työssä asiakkaiden kanssa. Näiden kahden 

                                                 
35 Yeah, I would say like customer values, you know. Serving our customers, being there for them when 

they need it. I would want to say that taking care of the employees as well as our internal customer service, 

I think. (H1) 

 
36 I think I will probably talk rubbish here, but I want to say integrity, honesty, I’ll probably mix these up 

with something else. I can’t think of anything else. (H2) 

 
37 Oh ok, these are not the once I’ve seen, I must mix up these with something else. These do not look 

familiar to me. (H2) 

 
38 I guess I'm new so it's still kind of new to me. So, what our values are you know... if we had some kind 

of package that explained our mission statement in services and all of our customers and expectations... I 

don't think I've ever seen anything like that. (H1) 

 
39 Not sure if I remember seeing these during the first weeks, there was so much going on that pretty sure I 

did, but just can’t remember or can’t say when or where I exactly saw it. (H5) 

 
40 I saw these in the City where we had this one training, there I saw it for the first time. But I might have 

seen it on one of the walls at the office as well, for strategy, you know. (H5) 
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koettiin kulkevan pitkälti käsikädessä ja takaavan onnistuneen 

asiakaspalvelukokemuksen ja edustavan parhaiten myyntiorganisaation tavoitteita.41 

Arvot olivat siis tätä kautta kaikille työntekijöille tuttuja ja niiden nähtiin vaikuttavan 

omaan työhön, vaikka niitä ei muistettu juuri perehdytyksestä tai osattu nimetä suoraan 

ulkomuistista. Osa haastateltavista myös puhui arvojen vaikutuksesta yleisemmällä 

tasolla heidän tiimeissään tai koko yksiköissään. He kokivat, että yleisesti ottaen lähes 

kaikki työntekijät noudattavat näitä arvoja ja haluavat toimia niiden mukaisesti.42  

4.3.2 Perehdytys ja tavoitteiden sisäistäminen 

 

KUVIO 11. Perehdytys ja tavoitteiden sisäistäminen. 

 

Arvojen tavoin tavoitteet on listattu organisaation strategiaan ja ohjaavat toimintaa. 

Kohdeyrityksen tavoitteita on viisi ja ne ovat; asiakaskeskeisyys (customer focus), 

erinomainen palvelu (excelling in service), innovatiivisuus (innovation), tuottavuus 

(productivity) ja kasvavat markkinat (growth markets). Myös tavoitteiden kohdalla 

kysyin haastateltavilta mitkä ovat organisaation yleiset tavoitteet ja kuvailla ne omin 

sanoin, jos eivät muista niitä sanatarkasti. Tämän jälkeen näytin tavoitteet strategiadioilta, 

jonka jälkeen pyysin heitä kertomaan näyttävätkö ne tutuilta tai miten ne vaikuttavat 

heidän työhönsä.  

                                                 
41Yes, I can see them affecting my work. I would say with reliable, with the standards and deliver what we 

promise basically if we tell a customer that we are there at a certain time, we will be there. So, to be sure 

that you’re on time and to make sure that you present that you know what you’re doing, that your parts are 

on time. And caring, with caring it’s basically the same thing, you know, taking care of your customers and 

that they are happy with our work and that they know when they call you and they have some kind of 

problem, they know that they can rely on you.(H6) 

 
42 I think my team and in my district, I think you know 95% of the employees that are here are definitely 

following these values. I mean there's always room for improvement that needs to happen even among 

myself, but I feel like everyone at least wants to follow these values. (H1) 
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Tavoitteiden suhteen haastateltavien kokemukset olivat hyvin samanlaiset kuin 

arvojen. Kukaan haastateltavista ei osannut nimetä sanatarkasti yleisiä tavoitteita. Kolme 

työntekijää kuitenkin kuvaili omin sanoin tavoitteita mainiten ainakin osittain samoja 

aiheita, joita on listattu virallisiin tavoitteisiin, kuten myynnin kasvun, asiakaspalvelun 

tärkeyden, tehokkuuden ja tuottavuuden43. Tavoitteet nähdessään neljä muisti nähneensä 

tavoitteet jossain, mutta vain kaksi näistä muisti nähneensä tavoitteet perehdytyksen 

aikana. Näistä neljästä yksi muisti nähneensä tavoitteet samassa koulutuksessa, jossa oli 

nähnyt arvot, mutta mikä ei liittynyt perehdytyskoulutuksiin. Kyseinen koulutus on 

organisaatiossa vuosittain järjestetty yleinen esimieskoulutus. Kolme vastanneista taas ei 

muistanut nähneensä näitä kyseisiä tavoitteita ollenkaan, perehdytyksessä tai sen jälkeen, 

eikä strategiadia näyttänyt tutulta.  

Kuten arvojenkin kohdalla, työntekijät osasivat kuitenkin kuvailla tavoitteet 

nähdessään hyvin sen, miten nämä tavoitteet vaikuttivat heidän omaan jokapäiväiseen 

työhönsä tai ne osattiin yhdistää omalle työlle asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteiden 

määrän ollessa kuitenkin suurempi ja niiden ollessa tarkempia kuin yleiset arvot, 

samaistuminen tavoitteisiin painottui erityisesti muutamaan niistä. Eniten 

samaistumistuttiin asiakaskeskeisyyttä (customer focus) sekä erinomaista palvelua 

(excelling in service) kohtaan myyntiorganisaation tehtävänkuvien vuoksi.44 Nämä 

yhdistettiin etenkin omaan myynnin tai asiakaspalvelun tehtäviin. Lisäksi osa mainitsi 

näiden lisäksi kasvavat markkinat. Tämän nähtiin vaikuttavan myyntityöhön tai yleisesti 

organisaatioon ja sitä kautta työn määrään esimerkiksi asiakaspalvelussa45.   

Muihin tavoitteisiin harva osasi samaistua tai nähdä, miten ne olisivat vaikuttaneet 

omaan työhön käytännön tasolla. Työntekijöiden ymmärrys tavoitteista tuntui kuitenkin 

olleen hyvällä tasolla, vaikka niitä ei osattu nimetä.  

                                                 
43 General targets, oh well yeah… I have my own targets, my own standards which are safety, customer 

service and profitable growth and I think that with every decision I make. I know we want to be world class 

customer service and be the number one in the industry and a leader when it comes to our products as well 

as service. (H5) 

 
44 Yep, from the beginning, the customer focus is affecting me a lot because I’m in the sales department, 

so we do sales and we focus on the customers and what the customers need, so this is highly important. The 

service has the same importance, first you sell a product to a customer and then they need the service. If 

they don’t get any service that’s probably the last time, you’re selling them anything. 

 
45 Excellent service obviously. Because we try to give the best possible service to the customer. And giving 

them the best customer experience. Growth markets too I suppose, as if the Company doesn’t grow then 

we won’t have jobs to do, right 



48 

4.4 Sitoutuminen 

 

    KUVIO 12. Sitoutuminen. 

 

Perehdytyksen päätarkoituksena on lisätä työntekijöiden sitoutumista organisaatioon. 

Kohdeyrityksessä tähän halutaan vaikuttaa nimenomaan arvojen ja tavoitteiden kautta, 

minkä vuoksi myös näiden sisäistäminen on isossa osassa perehdytyksen tavoitteita. 

Haastattelujen lopussa kysyin työntekijöiden sitoutumisen kokemuksesta sekä siihen 

vaikuttavista tekijöistä, jotta voisin arvioida, miten perehdytys on mahdollisesti 

vaikuttanut heidän sitoutumiseensa organisaatiossa.  

Kaikki haastateltavat sanoivat kokevansa olevansa sitoutuneita kohdeyritykseen ja 

osasivat nimetä tekijöitä, jotka vaikuttivat tähän kokemukseen. Vastauksissa ei 

varsinaisesti ilmene sitoutumisen johtuvan perehdytyksestä tai perehdytystä ei mainita 

sitä edesauttavana tekijänä. Näiden vastauksien perusteella onkin vaikea arvioida 

perehdytyksen todellisia vaikutuksia sitoutumiseen. Kuitenkin yksi haastateltavista 

mainitsi, että olisi luultavasti vielä sitoutuneempi, jos hänen perehdytyksensä olisi ollut 

onnistuneempi ja olisi saanut koulutusta sekä tukea alusta lähtien. Hän kuvaili 

sitoutuneisuuden johtuvan pitkälti omasta taustasta ja kokemuksesta, jonka keinoin hän 

on selvinnyt nykyisestä tehtävästään. Hän uskoo, että ilman aiempaa kokemustansa hän 

voisi kokea olevansa edelleen hukassa uudessa työssään.46 

                                                 
46 Yeah, Do I feel engaged? Yes, I would say that. But I think I would feel more engaged if I had that 

training up front if you know what I mean. I have literally taken everything what I’ve done in my previous 

job and I’ve used it here. If I didn’t have that I don’t know if I would feel engaged as I told you in the 

beginning, I would probably feel trapped in the middle of nowhere. (H1) 
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Yli puolet haastateltavista mainitsi tiimin tai ylipäätään sosiaalisten tekijöiden 

vaikuttavan positiivisesti sitoutumiseen. Kollegoiden kanssa kommunikointi on helppoa 

ja avointa ja heiltä saa aina tarvittaessa tukea47. Myös yleisellä tasolla organisaation 

viestintää ja ilmapiiriä kuvailtiin hyväksi, avoimeksi ja rehelliseksi. Tämän lisäksi moni 

mainitsi sitoutumista lisäävinä tekijöinä itse työn ja autonomian omissa tehtävissä48. 

Sitoutumiseen vaikuttavina tekijöitä mainitsivat muutama haastateltavista myös tulot ja 

yrityksen tarjoamat edut. Nämä näkyivät etenkin Yhdysvalloissa työskentelevien 

vastauksissa. He kokivat kohdeyrityksen etujen ja palkan olevan hyvät ja tämä nähtiin 

hyvinkin merkittävänä sitoutumisen kannalta. Tätä selitettiin etenkin oman perheen 

tukemisen ja huolehtimisen näkökulmasta.49  

Haastateltavat siis kuvailivat sitoutumistaan hyväksi ja sitoutumiseen vaikuttavat 

tekijät olivat kohdeyrityksen näkökulmasta hyvinkin positiivisia. Kuitenkin lopulta vain 

yksi mainitsi perehdytyksen sitoutumisen yhteydessä, sillä näki tämän edesauttaneen 

luomaan merkityksellisiä suhteita muihin sekä ymmärtämään heidän vastuualueitaan ja 

työtä.50 Perehdytys ei siis näyttäytynyt merkittävänä vaikuttajana haastateltavien 

kokemuksissa heidän sitoutuneisuudestansa tai siihen vaikuttavista tekijöistä.  

 

                                                 
47 And I can talk to anyone here if there’s someone I need to talk to. In the companies I used to work for 

there were barriers with communications and we don’t have that here, it’s great. We are really really open. 

That definitely keeps me engaged. (H2) 

 
48 I would say that they are giving me autonomy, I’m able to engage when needed and travel as needed 

within my region to take care of my folks and check on them as well as their customers. (H5) 

 
49 I mean, this is obvious, but salary is important. I mean if I wasn’t making what I’m making I would 

probably be looking for some other position. My number one goal is to provide and take care for my family 

and everything else comes after that.  (H1) 

 
50 The good was the engagement, the meaningful engagement of people talking about their area of 

responsibility. (H5) 
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5 PÄÄTELMÄT 

Tässä luvussa kokoan yhteen saadut tulokset ja peilaan niitä aiemmin esitettyyn 

teoriaosuuteen. Luvussa Tulosten yhteenveto tarkastelen tuloksien yhteyttä teoriaan 

tutkimuskysymyksieni kautta ja pyrin tällä tavalla selkeyttämään tuloksien 

kokonaiskuvaa ja vaikutuksia. Luvussa Perehdytys oppimisen ja sitoutumisen 

näkökulmasta pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksen lisäksi siihen, miten tulokset 

merkitsevät ennen kaikkea sosiaalisen oppimisen, ekspansiivisen oppimisen sekä 

sitoutumisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen ja arvioin tutkimukseni luotettavuutta 

sekä eettisyyttä.   

5.1 Tulosten yhteenveto 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, miten kohdeyrityksen myyntiorganisaation 

työntekijöiden perehdytyskokemukset vastaavat organisaation tavoitteisiin. Olin siis 

kiinnostunut yksilöiden henkilökohtaisista kokemuksista heidän perehdytysprosessistaan 

sekä kuinka perehdytystavoitteita oltiin eri yksiköissä käytännöntasolla pyritty 

toteuttamaan. Ennen kaikkea olin kiinnostunut siitä, miten perehdytys valmisti 

työtehtäviin, miten arvot ja tavoitteet oli sisäistetty sekä kuinka sitoutuneita työntekijät 

kokivat olevansa organisaatioon, ja miten paljon perehdytys tähän on mahdollisesti 

vaikuttanut. Itse perehdytyksen kehittämisen tärkeyden ja kiinnostavan aiheen lisäksi 

kyseinen kehityskohde oli henkilökohtaisesti itselle tärkeä sekä kiinnostava yrityksen 

työntekijänä ja perehdytyksen kehittäjänä. Koin aiheen tutkimisen ainutlaatuiseksi oman 

asemani vuoksi. Oma henkilökohtainen kokemus, havainnot ja tieto kohdeyrityksestä 

antoivat tutkimuksen tekemiselle suuntaa. Toisaalta objektiivisuuden säilyttäminen tuli 

pitää mielessä läpi tutkimuksen. Oletuksiini törmäävät tutkimustulokset antoivat 

kuitenkin myös uudenlaista tietoa perehdytyksestä ja oppimisesta ja osoitti sen, ettei omat 

ennakko-odotukset olleet aina täysin aiheellisia. Vastauksissa korostui jatkuvan 

tutkimuksen ja kehittämisen tärkeys sekä yksilöiden kokemuksien kautta saatavan 

syvällisen tiedon merkitys. 
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Koko tutkimukseni tarkoitus oli keskittyä ennen kaikkea yksilöiden omiin 

kokemuksiin ja siihen, miten he itse perehdytysprosessin kokivat suhteessa 

tutkimuskysymyksiini. Tähän fenomenografinen tutkimus sopi mielestäni hyvin ja se 

mahdollisti niin yhtäläisyyksien kuin eroavaisuuksien havainnoinnin haastateltavien 

vastauksissa sekä tavoissa käsittää tutkittavaa ilmiötä. Vastauksissa olikin huomattavissa 

eroja yksilöiden sekä yksiköiden menettelytapojen välillä. Perehdytysprosessin 

eteneminen ja onnistuminen olivat pitkälti yksiköiden ja esimiesten omalla vastuulla. 

Yksilöiden kokemukset tietystä ilmiöstä toki riippuu paljon myös heidän tavastaan tulkita 

ja toisaalta kokea omaa työtään ja organisaatiota, sen yhteisöä ja kulttuuria. Erilaisista 

kokemuksista ja sijainnista huolimatta oli vastauksissa löydettävissä yhtäläisyyksiä ja 

samat teemat toistuivat monissa vastauksissa. Tapaus osoitti, että jo pienessä otoksessa 

saturaatio oli havaittavissa, joiden perusteella voidaan tehdä havaintoja niin positiivista 

tekijöistä kuin kehityskohteista kohdeyrityksen perehdytysprosessissa. Tätä kautta 

muodostuivatkin aineistosta nousseiden teemojen kautta tuloksien kategoriat, jotka 

esittelin edellisessä kappaleessa.  Seuraavaksi tarkastelen tuloksien yhteyttä teoriaan 

tutkimuskysymyksieni avulla ja pyrin selkeyttämään tuloksien kokonaiskuvaa sekä 

vaikutuksia.  

5.1.1 Miten perehdytys valmisti työtehtävään 

Perehdytyksen yksi oleellisimmista tavoitteista on valmistaa uusi työntekijä 

työtehtäviinsä. Tämä on oleellista tietenkin myös kohdeyrityksessä, minkä vuoksi tätä 

lähdettiin tutkimuksessa selvittämään. Työntekijän aloittaessa uudessa työpaikassa hän ei 

tunne yrityksen sisäisiä toimintamalleja etukäteen ja tavoitteena perehdytyksessä on juuri 

saada heidät oppimaan työlle tärkeät toimintamallit. Tämä vaatii työntekijältä kykyä 

oppia ja hänen odotetaan hankkivan tietoa, taitoja ja kykyjä, joiden avulla selvitä uusista 

tehtävistä. Kuitenkin ennen kuin työntekijä kokee uuden ympäristön tutuksi sekä olonsa 

mukavaksi uusien rutiinien kanssa sekä on saanut kokonaiskuvan siitä, mitä häneltä 

odotetaan, on työntekijän vaikea keskittyä pelkästään itse työsuoritukseen ja sen laatuun 

(Arthur 2012). Tämä vaatiikin organisaation puolesta suunnittelua, miten työntekijää 

voidaan alussa tukea oikein, jotta hän olisi mahdollisimman pian valmis työtehtäviinsä.  

Tutkimuskysymykseen, miten perehdytys valmisti työtehtävään, vastaa parhaiten 

tuloksien kategoria; Perehdytyksen toimivuus ja sisältö.  Tämän kategorian alle 

muodostuivat kolme pääteemaa, jotka selittävät tekijöitä, jotka haastateltavat nostivat 
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perehdytystä haitanneina tekijöinä. Näitä tekijöitä oli muun muassa perehdytyksen 

suunnittelemattomuus, puutteelliset työvälineet sekä perehdytyksen sisältöön liittyvät 

tekijät. Onnistuneen perehdytyksen taustalla vaikuttaakin merkittävästi prosessin hyvä 

suunnittelu (Arthur 2012). On tärkeää, että organisaatiossa on perehdytykselle laadittu 

selkeät ohjeet ja opastus, etenkin niille, ketkä ovat vastuussa uusien työntekijöiden 

perehdyttämisestä (Kangas 2007, 6).   

Vaikka kohdeyrityksessä perehdytykselle on koko organisaation kattava ohjeistus 

sekä tietyt vaiheet, joita jokaisen uuden työntekijän tulisi käydä läpi, oli tässä 

huomattavissa eroja haastateltavien vastauksissa. Kuten edellä jo mainitsin, oli 

perehdytyksen toteutus lopulta pitkälti esimiesten vastuulla, jolloin prosessin 

samankaltaisuutta on vaikea hallita. Moni haastateltavista kokikin, että heidän 

perehdytyksensä oli strukturoimaton sekä kokivat sen sisällön niukaksi suhteessa 

työtehtäviin ja niistä selviytymiseen. Tämä piti sisällään myös muihin työntekijöihin 

järjestelmällisesti tutustumista sekä yleisesti selkeämpää ymmärrystä organisaation 

rakenteesta ja tavoista. Perehdytykselle toivottiin selkeämpää rakennetta ja ohjeita, joita 

jokainen työntekijä voisi seurata.  

Kjelin ja Kuusiston (2003) mukaan perehdytys on toimintaa ja toimintoja, joiden 

avulla uutta työntekijää pyritään tukemaan, ohjaamaan ja valmistamaan uuteen 

työtehtävään. Tämä prosessi alkaa heti ensimmäisestä päivästä ja se antaa pohjan koko 

organisaatiossa toimimiselle. (Kjelin & Kuusisto, 2003.) Nämä antavat myös 

ensimmäisen kosketuksen organisaatioon ja sen toimintaan. Näiden avulla voidaan 

vaikuttaa siihen, minkälaisen ensivaikutelman työntekijä saa yrityksestä ja toisaalta sen 

yhteensopivuudesta. (Arthur 2012) Tämän voidaan taas nähdä vaikuttavan työntekijän 

motivaatioon ja sitoutumiseen (Davila & Pina-Ramirez, 2018). Perehdytys onkin pitkälti 

myös uuden työntekijän motivointia. Aloittaville työntekijöille on jo ”myyty” ajatus 

yrityksestä ja heillä on valmiiksi hyvä asenne. Tämän vuoksi on merkittävää, että 

organisaatio on valmistautunut hyvin ja osaa vastata tähän motivaatioon ja sitoutumiseen 

oikealla tavalla. (Harpelund ym. 2019) Haastateltavat olivatkin ajoittain kokeneet työnsä 

aloituksen suunnittelemattomuuden sekä vanhojen tai puutteellisten työvälineiden 

vaikuttaneen työmotivaatioon. Tutkimustulokset tukevatkin perehdytyksen suunnittelun 

ja toimivuuden tärkeyttä, niin rakenteellisesti kuin sisällöllisesti. Näiden puutteellisuus 

nähtiin vaikuttavan itse työhön tutustumiseen sekä työn oppimiseen. Näiden 

tutkimustuloksien valossa perehdytysprosessia tulisi kehittää siis sisällön ja rakenteen 

osalta, jotta se tukisi työntekijöiden valmistamista työtehtäviin. 
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Omassa tehtävässä suoriutumiseen ja organisaation toimintatapoihin käsiksi 

pääsemiseen vaikutti haastateltavilla merkittävästi myös sosiaalinen tuki perehdytyksen 

aikana. Sosiaalisen tuen nähtiin joko tukevan työhön tutustumista ja siinä onnistumista, 

kun taas sen puute nähtiin negatiivisena tekijänä. Tämä ilmeni erityisesti tilanteissa, joissa 

työntekijät kokivat tarvitsevansa apua jonkin ongelman kohdatessaan. Tätä tukee 

sosiaalisen oppimisen teoria (Wenger 1998), jonka mukaan ihmiset oppivat sosiaalisissa 

yhteyksissä toimiessaan. Tutkimuksessani korostuikin haastateltavien kokemus siitä, että 

itse perehdytysprosessin aikana työn oppiminen ei ollut tehokkainta, mutta muiden apu 

ja tavat tehdä töitä auttoivat omien taitojen kehittämisessä. Tätä tukee myös työssä 

oppimisen käsite; oppiminen tapahtuu jokapäiväisen työssä tapahtuvan reflektoinnin ja 

toimimisen kautta, eikä tuetussa oppimistilanteessa. (Ellström & Kock 2011, 73.) 

Kohdeyrityksessä työn oppimisen nähtiinkin tapahtuvan usein sosiaalisissa tilanteissa ja 

työtä tehdessä, eikä niinkään haastateltavien käsittämässä tuetuissa perehdytystilanteissa. 

Tätä kautta myös riittävän tuen saanti nähtiin tärkeänä osana työsuhteen alkua. 

5.1.2 Miten perehdytettävät omaksuivat organisaation arvot sekä tavoitteet 

Tutkimukseni tulosten perusteella haastateltavista suurin osa ei ollut nähnyt arvojen ja 

tavoitteiden virallista esitystä, jotka tulisivat esittää uusille työntekijöille perehdytyksen 

aikana. Moni ei ollut nähnyt näitä myöskään myöhemmässä vaiheessa työtään. Osa taas 

oli tutustunut niihin tarkemmin muiden työtehtävien yhteydessä, jolloin ne olivat 

näyttäytyneet ajankohtaisemmiksi ja tarpeellisemmiksi niiden virallisessa muodossa. 

Tutkimuksen kannalta kiinnostavaa kuitenkin oli se, että suurin osa haastateltavista osasi 

kuvailla kohdeyrityksen arvoja ja tavoitteita omin sanoin niin, että siitä oli löydettävissä 

huomattavia yhtäläisyyksiä virallisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Huolimatta siis siitä, 

olivatko he nähneet niitä virallisessa muodossa tai ei.  

Organisaation arvot ja tavoitteet oli siis omaksuttu, vaikkakin niiden opettamis- tai 

oppimistavat eivät olleet suunnitellun mukaiset. Arvot ja tavoitteet osattiin nähdä omassa 

työssä ja niille osattiin antaa esimerkkejä käytännöstä. Lisäksi työntekijät kokivat pitkälti 

samaistuvansa arvoihin ja tavoitteet nähtiin järkevinä oman ja koko organisaation 

toiminnan ja kehittämisen kannalta. Engeströmin (2009) mukaan ekspansiivisessa 

oppimisessa oppimisen nähdään tapahtuvan hetkessä, jossa uudet tavat, taidot tai 

osaaminen luodaan. On tärkeää, että me opimme jatkuvasti uusia taitoja ja asioita, joita 

emme ole vielä edes varsinaisesti tunnistaneet. Tämä kuitenkin usein unohtuu 
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nimenomaan organisaatioissa, kun työntekijöiden osaamista pyritään kehittämään 

valmiin tiedon pohjalta. (Engeström 2004, 19.) Tutkimustulosten voi nähdä tukevan tätä 

oppimisen muotoa, jolloin arvojen ja tavoitteiden oppiminen sekä omaksuminen tapahtui 

työnteon lomassa. Tavoitteita on ymmärretty tulkitsemalla oman työn tarkoitusta, 

kohdetta ja jälkituotosta, jolloin oma toiminta on opittu myös näkemään laajemmassa 

kontekstissa – koko organisaation kontekstissa (Virkkunen ym. 1999, 15). 

5.1.3 Miten työntekijät kokivat perehdytyksen sitouttaneen heitä 

organisaatioon 

Perehdytys on kriittinen osa yksilön yhdistämistä organisaation kulttuuriin sekä rooleihin. 

Sen ajatellaan olevan ensimmäisiä tekijöitä vaikuttamassa uuden työntekijän 

organisaatioon sitoutumiseen. Onnistuneiden perehdytysprosessien onkin todettu 

vaikuttavan sitoutumiseen sekä työmotivaatioon. (David & Pina-Ramirez, 2018.) 

Tutkimustuloksien perusteella voidaan sanoa, että haastateltavat kokivat olevansa 

sitoutuneita organisaatioon. Henkilöstön sitoutuminen muodostui pitkälti heidän 

henkilökohtaisesta ymmärryksestänsä sekä tunteesta kohdeyritystä ja sen tavoitteita 

kohtaan. Moni vastanneista olivat intohimoisia työtään ja alaa kohtaan ja olivat 

omaksuneet yrityksen arvot ja toimintatavat pitkälti omakseen (Cervai ym. 2014). Näitä 

tekijöitä pidetäänkin usein sitoutumisen mittarina.  

Tutkimustuloksien perusteella on kuitenkin vaikea arvioida, kuinka paljon itse 

perehdytysprosessi oli vaikuttanut työntekijöiden sitoutumiseen tai sen edistämiseen. 

Sitoutuminen syntyy monista tekijöistä, joita ei voida luoda pelkällä esimerkiksi 

rahallisella tai aineellisella palkkiolla (Ahlroth 2017). Sitoutumiseen vaikuttavista 

tekijöistä kysyttäessä haastateltavat eivät nostaneet selvästi perehdytystä yhtenä siihen 

vaikuttavista tekijöistä, mikä vaikeuttaa todellisten vaikutuksien arviointia. Tämä vaatisi 

tarkempaa ja syvällisempää tutkimusta keskittyen pelkästään perehdytyksen ja 

sitoutumisen väliseen suhteeseen. 

Tutkimustulokset kuitenkin antavat osviittaa sille, mitkä tekijät vaikuttavat 

kohdeyrityksessä työntekijöiden sitoutumiseen yleisellä tasolla. Meyerin ja Allenin 

(1991) komponenttimallin mukaan sitoutumista voidaan kuvata kolmen osa-alueen 

avulla: tunneperäisen, jatkuvan sekä normatiivisen sitoutumisen kautta. Tuloksien 

perusteella voidaankin sanoa monen uuden työntekijän sitoutuneen tunneperäisesti eli 

affektiivisesti. Työstä oltiin innostuneita, kulttuuri, arvot ja tavoitteet koettiin omaksi ja 
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työntekijät halusivat pysyä työssään (Meyer & Allen 1991, 75). Tämä on kohdeyrityksen 

näkökulmasta positiivista, sillä tutkitusti tunneperäisesti sitoutuneet työntekijät ovat 

motivoituneempia ja valmiita antamaan enemmän organisaatiolle (Leiviskä 2011, 22) 

Vaikka tämän tutkimuksen perusteella ei voida arvioida perehdytyksen varsinaista 

osuutta sitoutumiseen, saatiin tutkimuksessa merkittävää tietoa siitä millä tasolla 

sitoutuminen uusilla työntekijöillä on ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Kohdeyrityksen 

toiminnassa voidaan siis nähdä olevan, näiden tuloksien perusteella, sitoutumista tukevia 

elementtejä, jotka edesauttavat erityisesti työyhteisöön kuulumisentunnetta sekä 

organisaation kulttuuriin, arvoihin ja tavoitteisiin samaistumista.  

5.1.4 Perehdytys oppimisen ja sitoutumisen näkökulmasta 

Perehdytyksen tavoitteena on opettaa uudelle työntekijälle organisaation toimintamallit 

ja valmistaa työtehtäviin. Uuden tulokkaan odotetaan oppivan, hankkivan tietoa ja taitoa, 

joiden avulla pystyy vastaamaan uusiin ja muuttuviin ammattivaatimuksiin. (Arthur, 

2006) Nykytyöelämä vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittämistä, mikä taas vaatii 

organisaatioilta erilaisten oppimistrategioiden hallintaa ja soveltamista (Ruohotie, 1996). 

Toiminnan jatkuva parantaminen taas antavat eväitä organisaation tehokkuuteen 

saavuttaa määritellyt tavoitteet (Ketola 2010, 53).  

Viimeinen tutkimuskysymykseni olikin; miten oppimista voitaisiin 

perehdytyksessä kehittää?  Tutkimustuloksia tarkastellessa voidaan todeta, että vaikka 

haastateltavien perehdytyskokemukset eivät vastanneet täysin kohdeyrityksen 

tavoitteisiin siitä, mitä uusien tulokkaiden tulisi sen aikana oppia tai mitä perehdytyksellä 

tulisi saavuttaa, antoi se merkittävää tietoa siitä, miten työntekijät oppivat 

organisaatiossa. Aineistossa nousi vahvasti esille sosiaalisen oppimisen merkitys, työssä 

oppiminen sekä ekspansiivinen oppiminen. Haastateltavien kokemuksien perusteella 

voidaan sanoa, että muilta oppiminen ja käytännön tilanteissa tuen saaminen olivat 

merkittäviä oppimistilanteita, joissa koettiin saaneen tärkeää osaamista työssä 

menestymisen kannalta. Tämä kertoo siitä, että työympäristö ja työyhteisö tukevat 

oppimista, vaikka itse perehdytys sellaisena kuin se kohdeyrityksessä tällä hetkellä 

mielletään, ei ollut niin onnistunut eri mittareilla.  

Ketolan (2010, 53) mukaan jokainen tilanne voi olla oppimistilanne ja jokaiselta 

voi oppia. Alaiset voivat oppia esimiehiltään, mutta oppimista voi tapahtua myös 

päinvastoin. Uusi työntekijä oppii kollegoiltaan, mutta tuo mukanaan aina osaamista 
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myös organisaatioon. Perehdytyksen lähtökohtana pidetään oppimista, motivaatiota sekä 

kykyä omaksua uusia asioita. Siihen vaikuttavat monet tekijät kuten ammatillinen kasvu 

ja työssä oppiminen, mutta vielä suurempi merkitys on erilaisilla vuorovaikutussuhteilla. 

(Ketola 2010, 53.) Aineistossa tämä tulikin esille sosiaalisten suhteiden 

merkityksellisyytenä ja tarpeena. Sosiaalisen oppimisen teoriakin nojaa ideologiaan, 

jonka mukaan ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento ja tämä on tärkeä osa oppimista 

ja oppisen halua. Oppimista siis tapahtuu koko ajan ja kaikkialla, kun osallistumme eri 

yhteisöjemme toimintaan. (Wenger, 2009) Ekspansiivisen oppimisen teoria näkee 

oppimisen taas toimintana, jossa työntekijä itse ratkaisee toiminnan ongelmia työssään. 

Tämä nähdään parempana tapana oppia kuin organisaatioillekin tyypillinen, ennalta 

annetun, valmiin tiedon ja kulttuurin siirtäminen työntekijälle. (Engeström, 2009.) 

Aineisto tukeekin näitä teorioita ja ideologiaa oppimisesta, mikä tapahtuu sosiaalisissa 

tilanteissa ja työntekijöiden oman ongelmanratkaisun kautta.   

Tutkimustulokset antavat konkreettisia esimerkkejä perehdytyksen 

ongelmakohdista, joita kohdeyrityksessä voidaan lähteä kehittämään. Näinä 

ongelmakohtina haastateltavat nostivat esimerkiksi perehdytyksen suunnitelmallisuuden, 

tuen puutteen, rakenteen, sisällön ja työvälineet. Haastateltavien kertomukset antavat 

kuitenkin myös merkittävää tietoa siitä, minkälaista oppimista kohdeyrityksessä tapahtuu 

ja missä tilanteissa oppimiselle on parhaat mahdollisuudet. Se, miten tämänhetkinen 

perehdytysprosessi kohdeyrityksessä mielletään ja käytännöntasolla toteutetaan, ei täysin 

vastaa tarpeisiin ja organisaation tavoitteisiin. Perehdytyksen käsittäminen ensimmäisten 

viikkojen tai kuukauden aikana tapahtuvana prosessina ei tuloksien valossa tue oppimista 

parhaalla mahdollisella tavalla. Perehdytyksessä tulisi huomioida oppimisen eri muodot 

ja tilanteet sekä yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet. Perehdytysprosessi tulisi siis nähdä 

uudella tavalla, pidempänä prosessina, mikä ei rajoitu ainoastaan yleisten toimintatapojen 

ja pakollisten turvallisuus seikkojen esittelyyn ensimmäisten viikkojen aikana. Alla 

esitetyn kuvion 14 avulla pyrin havainnollistamaan, miten tutkimustuloksieni valossa 

perehdytystä ja oppimisen prosessia kohti sitoutumista voidaan kuvata. Miten perehdytys 

kokonaisuutena sekä perehtyminen työssä asettuvat suhteessa oppimiseen sekä mitkä 

tekijät vaikuttavat näihin. 
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KUVIO 14. Perehdytysprosessi kohti sitoutumista. 

 

 

Tämä kuvio on toki vain suuntaa antava ja perehdytykseen ja oppimiseen vaikuttaa näiden 

esimerkkien lisäksi lukuisat muut asiat, kuten edellisissä kappaleissa olen maininnut: 

perehdytys ja oppiminen koostuu monien osa-alueiden summasta. Toivon kaavion 

kuitenkin havainnollistavan sitä, miten perehdytys tulisi myös nähdä pidempänä 

prosessina, mihin vaikuttaa lukuisat eri tekijät. Tämä voisi mahdollistaa oppimisen 

paremman tukemisen sekä perehdytystavoitteiden onnistuneemman saavuttamisen. 

Tärkeää olisi korostaa organisaation jo ennestään vahvoja oppimista tukevia tekijöitä sekä 

pyrkiä yhdistämään ja kehittämään niitä osaksi perehdytystä. Lisäksi perehdytyksen 

suunnittelu ja kehittäminen tulisi olla jatkuva prosessi, muuttuviin työelämän tarpeisiin 

ja vaatimuksiin vastaten. 

5.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuus mitataan usein reliabiliteetin sekä validiteetin kautta, joilla 

pyritään arvioimaan tutkimustulosten toistettavuutta sekä tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata tutkittua asiaa. Näitä luotettavuutta mittaavia käsitteitä on kuitenkin käytetty ennen 
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kaikkea kvantitatiivisten tutkimusten arvioinnissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa nämä 

käsitteet ovat puolestaan saaneet erilaisia tulkintoja, sillä usein esimerkiksi 

tapaustutkimusten kohdalla perinteisten luotettavuuden ja pätevyyden arviointi on 

epärelevanttia tutkimuksen laadullisen luonteen vuoksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 231-232) 

Kvalitatiivisten tutkimusten luotettavuutta tulee kuitenkin arvioida jollakin tavalla, 

vaikka kvalitatiivisia tutkimuksia ja sen menetelmiä on kritisoitu epäselvien 

luotettavuuskriteeriensä vuoksi. (Eskola & Suoranta 2014, 209)    

 Kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyyttä voidaan arvioida tarkastelemalla 

kokonaisuutta; onko tutkimuksen toteutustavat ja menetelmät sopivia mittaamaan sitä, 

mitä on haluttukin mitata ja vastaavatko tulokset tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin 

(Hirsjärvi 2009; Varto 1992, 103). Ahosen (1994,152) mukaan fenomenografisen 

tutkimuksen luotettavuus perustuukin nimenomaan aineiston ja johtopäätösten 

validiteettiin. Kun tutkimuksen tulosten perusteella esitetään yleistyksiä ja 

johtopäätöksiä, tulee tutkijan itse olla tietoinen tekijöistä, jotka ovat mahdollisesti 

vaikuttaneet tutkimuksen vaiheisiin tai tuloksiin sekä varmistaa, etteivät omat ylitulkinnat 

tai oletukset vaikuta tuloksiin haittaavasti. (Ahonen 1994; Varto 1992) Tutkijan tulee 

antaa lukijalle tarkka selostus tutkimuksen etenemisestä ja sen toteutustavoista, jotta 

lukija voi itse arvioida tutkimuksen luotettavuutta sekä toistettavuutta. (Eskola & 

Suoranta 2014, 217)           

 Tärkeää on pohtia myös tutkimuksen toistettavuutta eli reliabiliteettia. 

Pyrkimyksenä on tavoitella tilannetta, jossa analyysin eri vaiheet ja tuloksien luokittelut 

ovat selitetty siten, että kuka tahansa toinen voisi niitä tutkimalla tehdä samanlaiset 

tulkinnat aineistosta (Eskola & Suoranta 2014, 217). Fenomenografisessa tutkimuksessa 

analyysissä tehdyt luokittelut ja analyysi voidaan Martonin (1986, 35) mukaan verrata 

tieteellisen kokeen keksimiseen ja tekemiseen. Tällöin ei voida odottaa kahden tutkijan 

tekevän toisistaan riippumatta samanlaista tieteellistä koetta ja keksi samanlaisia 

luokitteluyksiköitä. (Marton 1986, 35) Tästä huolimatta, myös fenomenografisessa 

tutkimuksessa kokeen keksimisen jälkeen, tulisi koe olla uudelleen toistettavissa ajasta 

tai paikasta riippumatta. Tällöin analyysi tulisi olla toistettavissa samalla aineistolla ja 

luokitteluyksiköillä. (Hirsjärvi ym. 2009, 226) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

voidaan myös mitata aineiston riittävyyden näkökulmasta ja arvioida aineiston 

kattavuutta suhteessa tutkimusasetelmaan. Aineiston nähdään olevan riittävä, kun se 

alkaa toistamaan itseään. (Eskola & Suoranta 2014, 216.)   

 Tutkimukseni luotettavuutta pyrin varmistamaan tutkimuksen vaiheiden, 
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etenemisen sekä menetelmien tarkalla selostuksella kappaleessa kolme. Tulokseni pyrin 

myös esittämään mahdollisimman havainnollistavasti sekä esittäen väitteitä tukevia 

alkuperäisesimerkkejä lukijan itsensä tulkittavaksi. Tutkijana oma asemani yrityksessä 

on tärkeää huomioida. Objektiivisuuden saavuttaminen voi olla haasteellista omien 

kokemusten tai mielipiteiden vuoksi. Oleellista on pohtia, miten asemani saman yrityksen 

työntekijänä on mahdollisesti vaikuttanut vastauksiin. Vastaukset olivat monipuolisia, 

mutta ulkopuolisen haastattelijan ja haastateltavan suhde olisi voinut olla erilainen ja tätä 

kautta myös vastaukset. Saman yrityksen työntekijälle arkaluontoisten asioiden tai 

mielipiteiden kertominen voi olla haastavampaa kuin ulkopuoliselle haastattelijalle. Koin 

kuitenkin asetelman olleen tarpeeksi objektiivinen, sillä haastateltavat eivät olleet minulle 

millään tavalla aiemmin tuttuja ja teimme töitä eri yksiköissä. Pyrin kuitenkin 

huomioimaan oman asemani vaikutukset niin haastateltavien vastauksissa kuin aineiston 

tulkinnassa. Tässä yhteydessä pohdin myös kielen merkitystä, merkitysmaailmaa sekä 

ylipäätään haasteita ymmärtää kieltä ja sen merkityksiä. Tutkimuksessani oli tärkeää 

kiinnittää huomiota myös siihen muuttuvatko merkitykset kääntäessä ja tulkitessa 

vieraankielistä aineistoa. Kääntäminenkin on aina vapaata tulkintaa. Tämän vuoksi käytin 

paljon aikaa englanninkielisen aineiston lukemiseen ja kommenttien asiayhteyksiin. Jätin 

lainaukset myös alkuperäiselle kielelleen, jotta lukija voi nähdä ne tulkintojeni 

yhteydessä ja tulkita niitä halutessaan itse.       

 Haastattelututkimusta tehtäessä tulee myös pohtia, onko haastattelut laajuudeltaan 

riittäviä. Jotta tutkimustuloksia voidaan yleistää, tulisi tutkijan tuoda ilmi riittävän laaja 

määrä erilaisia näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. (Ahonen 1994, 152) Tutkimukseni 

kannalta haasteellista olikin tutkittavien vähyys suhteessa koko kohdeyrityksen 

henkilöstöön. Pienempää aineistoa oli sopivaa käsitettä pro gradututkielmassa, mutta 

tuloksien yleistettävyys koko henkilöstöön on kuitenkin hankalaa ja laajemman 

tutkimuksen tulokset voisivat muuttaa analyysin suuntaa. Fenomenografinen tutkimus 

kuitenkin tavoittelee nimenomaan laadullista ja syvällistä tietoa ilmiöstä ja käsityksistä. 

Martonin (1986, 31) mukaan rajallisellakin määrällä laadullisia tapoja voidaan ymmärtää 

ja kuvata mitä tahansa ilmiötä, käsitettä tai pariaatetta. Lisäksi tapaustutkimuksen 

onnistumisessa tärkeää on aiheen onnistunut valinta sekä rajaus. Tapaus on aina osa 

suurempaa kokonaisuutta ja sen yleistettävyyttä sen omassa kontekstissa voidaan pohtia 

(Vilkka ym. 2018, 199). Vaikka tutkimukseni perusteella ei voida tehdä suuria 

yleistyksiä, tukee se monelta osin aiempia tutkimustuloksia. Aineistossani oli 

havaittavissa saturoitumista ja tämän kokonainen otanta antoi hyvän mahdollisuuden 
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perehtyä syvällisemmin yksilöille merkittäviin teemoihin ja tekijöihin perehdytyksessä, 

mikä olikin tutkimukseni perimmäinen tarkoitus. Tutkimus kuitenkin tarjoaa näkökulmia 

myös yleisesti perehdytykseen ja sen kehittämiseen. 
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6 POHDINTA 

Edellisissä luvuissa esittelin lukijalle tutkimukseni tulokset sekä näiden tuloksien valossa 

tehdyt päätelmät. Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, etteivät haastateltavien 

kokemukset täysin vastanneet kohdeyrityksen perehdytystavoitteita. Muun muassa 

perehdytyksen suunnitteluun, struktuuriin, sisältöön ja ajoitukseen toivottiin parannusta. 

Kuitenkin esimerkiksi arvot ja tavoitteet oli sisäistetty työn lomassa ja sitoutuminen 

organisaatioon oli hyvällä tasolla. Tutkimus antoi tärkeää tietoa sosiaalisen tuen 

merkittävyydestä ja sen vaikutuksista työssä onnistumiseen ja työhön perehtymiseen heti 

työsuhteen alussa. Tutkimus antoi myös oleellista tietoa siitä, miten organisaation 

työntekijät oppivat ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Sosiaalisen oppimisen, työssä 

oppimisen sekä ekspansiivisen oppimisen teemat korostuivat kertomuksissa ja ne antavat 

osviittaa sille, miten perehdytysprosessia tulisi lähteä kehittämään oppimisen 

tukemiseksi. Tutkimustieto antaa eväitä nykyisen tuetun perehdytysprosessin 

kehittämiseen sekä uuden näkökulman sille, miten koko perehdytysprosessi voidaan 

käsittää. Seuraavassa luvussa pohdin vielä, miten perehdytys tulisi jatkossa huomioida 

organisaatiossa sekä, miten aihetta tulisi tulevaisuudessa tutkia lisää.  

6.1 Jatkotutkimusehdotukset 

Työelämän muuttuvat osaamisvaatimukset sekä tarpeet vaativat meiltä yksilöinä 

valmiutta elinikäiseen oppimiseen, mutta myös organisaation tasolla tähän tulee vastata 

perehdytys- ja koulutussuunnittelussa. Organisaation tavoitteita on aina hyvä peilata 

perehdytyskokemuksiin ja ylipäätään työntekijöiden oppimiseen sekä tätä kautta pyrkiä 

kehittämään prosesseja paremmiksi. Tutkimukseni aihetta voisikin tutkia lisää 

monellakin eri tavalla niin kohdeyrityksessä kuin laajemmassakin mittakaavassa. 

Perehdytyksen laajat mahdollisuudet tulisi huomata ja hyödyntää etenkin yritysten 

kilpaillessa hyvistä työntekijöistä. Perehdytys voi parhaimmillaan sitouttaa ja motivoida 

työntekijää niin, että sen vaikutukset on havaittavissa pidemmässäkin mittakaavassa 

tarkasteltuna.  
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 Kohdeyrityksessä olisi validiteetin kannalta merkittävää jatkaa työntekijöiden 

haastattelua laajentaen tutkimusta koskemaan myös muita kuin myyntiorganisaatioita. 

Tällä tavalla voitaisiin arvioida, onko perehdytykseen liittyvät ongelmat tyypillisiä myös 

muissa yksiköissä kuin myyntiorganisaatiossa. Tämän avulla pystyttäisiin paremmin 

kartoittamaan, kuinka laajasti organisaation yleistä perehdytysprosessia voitaisiin 

kehittää, mutta myös toisaalta huomioida tehtäväkohtaisia perehdytystarpeita, mitä 

laajemmin eri tehtävistä ja yksiköistä haastateltavien vastuksia saataisiin. 

Tutkimuksessani tuli myös esille etenkin esimiesten kokemus yksin jäämisestä ja tuen 

puutteesta. Tätä voisi lähteä tutkimaan yhä tarkemmin; miten erityisesti esimiehiä 

voitaisiin tukea paremmin ja minkälaista tukea he tarvitsevat. Lisäksi tutkimuksessani 

pyrin kartoittamaan montaa perehdytykseen liittyvää osa-aluetta, niin että esimerkiksi 

sitoutumisen yhteyttä perehdytykseen oli lopulta vaikeaa arvioida. Tämä vaatisikin 

mielestäni vielä lisätutkimusta, jossa keskityttäisiin ainoastaan perehdytyksen ja 

sitoutumisen väliseen yhteyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.  

 Ylipäätään perehdytyksen tutkiminen, arvioiminen ja kehittäminen tulisivat olla 

jatkuva prosessi organisaatiossa, jotta pystyttäisiin takaamaan paras mahdollinen tulos 

henkilöstön oppimisen sekä sitoutumisen kannalta. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää 

huomiota entistä enemmän perehdytyksen huolelliseen suunnitteluun, sisällön 

kohdallisuuteen sekä työntekijöiden riittävään tukemiseen.  
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kasvatustieteen laitos. Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere  

Tossavainen J. 2006. Työhön perehdytys asiantuntijaorganisaatiossa. Pro gradututkielma. 

Tampereen yliopisto 

Tuomi J. & Sarajärvi A. 2018 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi 

Uljens, M. 1992 Phenomenological features of phenomenography. Report no 1993:03. 
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LIITTEET 

Liite 1(1) 

Tutkimuksen haastattelurunko 

 

Title 

Unit / Country 

When did you start at the Company? 

 

 

Onboarding (information/structure): 

 

1. Describe; what did you know about the Company before you applied? 

2. Did the onboarding change your impression of the Company? 

3. Describe your onboarding step by step. What topics were covered in the onboarding?  

4. What kind of role did your team members have in your onboarding? 

5. Did the onboarding help you become part of the work community/team? How?  

6. What did the onboarding give you to your everyday work? 

 

7. What do you think is the most important thing(s) in onboarding (in general)? 

8. What was good in your onboarding? What was not that good? 

9. What would you have hoped more in your onboarding? 

 

Values: 

 

10. Organization has set values that guides our actions. Can you tell me what the 

organization values are at the Company? 

11. How do these values affect your everyday work?  

12. To which values do you relate the most? 

 

Targets: 
 

13. Organization has set targets for our strategy. Can you tell me what the general 

targets are? 

14. Describe: what are the targets in your work? 

15. What do you think service-mindset means at the Company? 

16. What do you think customer-centricity means at the Company? 

 

 

 



 

 

Employee engagement: 
 

17. What do you think are the things that affect employee engagement at work in 

general? 

18. What are the things that make you engaged with your job? Why? 

19. What are the things at the Company and your current position that increases your 

engagement? 

20. Do you feel engaged to the organization? Why / Why not? 

21. How do you think the Company could be a first-choice employer for employees?  

 

22. Is there anything else you would like to add? 
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