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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Kasvuyritykset  ovat  Suomessa  viimevuosina herättäneet varsin  paljon  keskustelua. 

Näiden yritysten rooli taloudellemme  on  merkittävä ja kasvuyrityksiä kaivataankin 

yhteiskunnan kaikilla laidoilla – maantieteellisestä sijainnista tai poliittisesta kannasta 

riippumatta. Vaikka kasvuyritykset ovatkin olleet viime vuosina huomion kohteena, 

on niiden vähyys tunnistettu haasteena niin kansallisella-, kuin yksittäisten alueiden ja 

toimialojenkin tasolla. Suomi tarvitsee lisää kasvuyrityksiä avukseen kahlatessaan läpi 

heikomman taloudellisen tilanteen. (Halme, Salminen, Lamminmäki, Rikama, Barge, 

Dalziel, Miller 2015.) Heränneen keskustelun sekä yritystyypin yleistymisen vuoksi 

kasvuyritykset ansaitsevat osakseen huomiota. Halme ym. (2015) toteavat Suomessa 

olevan havaittavissa ”kasvuyrittäjyysbuumin”, kuten he ilmiötä kuvaavat. Kyseinen 

ilmiö edellyttää heidän  mielestään uutta  ymmärrystä  ja  tietoa maamme politiikkaa 

koskevan päätöksenteon tueksi. 

Kasvuyrityksenä voidaan OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan pitää yritystä, jonka 

lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden 

keskimääräinen  vuosikasvu  ylittää  20  prosenttia  (Työ- ja  elinkeinoministeriö,  TEM 

2016). Yrityksen kasvaessa nopeasti kyseiset kriteerit täyttäen, se voi kohdata monia 

haasteita mm. henkilöstötarpeen kasvuun liittyen. Kun esimerkiksi kymmenen hengen 

yritys  laajenee  lyhyessä  ajassa  moninkertaisesti,  on  henkilöstöhallinnon rooli hyvin 

tärkeä. Oikeanlainen  henkilöstöjohtaminen  on  merkittävässä  asemassa  kasvua 

hallittaessa. 

Perehdyttäminen on tärkeä osa henkilöstöhallintoa. Se koskettaa Kjelinin ja Kuusiston 

(2003) mukaan kaikkia organisaatioita ja jokaista työntekijää. Hyvä perehdyttäminen 

ei hyödytä ainoastaan perehtyjää itseään, vaan myös koko organisaatiota (Kupias & 

Peltola  2015). Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003)  mukaan lähes jokainen organisaatio- ja 

yritystoimintaan osallistuva pitää perehdyttämistä tärkeänä asiaa kysyttäessä. Silti he 

toteavat  sen  olevan  yksi organisaatioiden  laiminlyödyimpiä  prosesseja. 

Kasvuyritysten  tapauksessa  voimakas  henkilöstön  kasvu  vaatii  suunniteltuja ja 

huolellisia toimenpiteitä. Perehdyttämisen  merkitys  korostuu  entisestään,  kun 
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henkilöstömäärä  kasvaa  huomattavasti ja  nopeasti. Miksi tämä yleisesti  tärkeäksi 

ymmärretty  ja  koettu  prosessi kuitenkin  monesti – osittain  tai  kokonaan – 

laiminlyödään?  Millaisia  haasteita  kasvuyritykset  kohtaavat  suunnitellessaan  ja 

toteuttaessaan työntekijöidensä perehdyttämistä? 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän  tutkielman  tarkoituksena  on  paneutua sellaisiin  perehdyttämiseen  liittyviin 

haasteisiin, joita erityisesti kasvuyritys saattaa kohdata. Työntekijän perehdyttäminen 

on  Suomessa  lain  vaatima  työntekijän  oikeus  ja  työnantajan  velvollisuus 

(Työturvallisuuslaki 2:14  §). Kasvuyritysten  tulisi  panostaa  siihen,  kuinka  saada 

haltuunsa  ja  onnistua  pitämään  ammattitaitoista  työvoimaa talouden haastavinakin 

aikoina. Viitalan  (2009)  mukaan  yhä  useampi  yritys  määrittelee  henkilöstön  ja  sen 

osaamisen tärkeimmäksi menestystekijäkseen sekä kilpailuedun lähteekseen. Kyseistä 

kilpailuetua voi olla hyvin vaikea korvata. Koska perehdyttäminen tapahtuu – tai sen 

ainakin  tulisi  tapahtua – työsuhteen  alkumetreillä,  on  sillä  suuri  vaikutus mm. 

työntekijän  sitoutuneisuuteen (Viitala  2009).  Mitä  paremmin  perehdyttäminen 

hoidetaan,  sitä  parempi  pohja  luodaan  kestävälle  työsuhteelle  ja  vähennetään 

vaihtuvuutta. Mikäli  työsuhde  ajautuu  jo  alusta  asti  väärille  raiteille,  voi  sitä 

myöhemmin olla vaikea palauttaa oikeaan suuntaan. 

Tämä  kandidaatintutkielma  pyrkii löytämään vastauksen kahteen 

tutkimuskysymykseen: 

- Miten perehdyttäminen ymmärretään kasvuyrityksissä? 

- Millaisia haasteita kasvuyrityksissä kohdataan perehdyttämiseen liittyen? 

Perehdyttämisestä  ja  kasvuyrityksistä erillisinä  käsitteinä ja  aiheina on  saatavilla 

varsin paljon teoksia  ja  tutkimustietoa. Perehdyttäminen  juuri kasvuyrityksissä sen 

sijaan on varsin spesifi aihe, josta tuntuu löytyvän vähemmän tutkimustietoa. Koska 

kyseinen aihe on ajankohtainen, ja perehdyttäminen on merkittävä osa kasvuyritysten 

toimintaa, se ansaitsee lisää tutkimusta osakseen. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämä kandidaatin tutkielma on luonteeltaan laadullinen. Laadullisessa tutkimuksessa 

ei  Eskolan  ja  Suorannan  (1998)  mukaan  pyritä  tilastollisiin  yleistyksiin,  vaan 

kuvaamaan  jotakin  tapahtumaa,  ymmärtämään  tiettyä  toimintaa  tai  antamaan 

teoreettisesti  mielekäs  tulkinta  jostakin  ilmiöstä.  Laadulliset  menetelmät  eivät  siis 

heidän  mukaansa muodosta  universaalimetodologiaa,  jota  sopisi  soveltaa 

tutkimuksesta  sekä ajasta  ja  paikasta  toiseen. Myös  Alasuutari  (2011)  kuvaa,  ettei 

laadullisen  analyysin tavoitteena  ole  määritellä  tyyppitapauksia  tai 

keskivertoyksilöitä.  Aineistoa  tarkastellaan kokonaisuutena ja  tarkasteltaessa 

kiinnitetään  huomiota ainoastaan siihen,  mikä  on  teoreettisen  viitekehyksen  ja 

kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta olennaista. Erilaiset havainnot yhdistetään 

yhdeksi havainnoksi tai harvemmaksi havaintojen joukoksi. (Alasuutari 2011.)  

Tutkimus on tehty pääosin kirjallisuuskatsauksena, hyödyntäen sekundäärisiä lähteitä; 

tieteellistä  kirjallisuutta  sekä  artikkeleita.  Teoreettinen viitekehys  on  luotu  näiden 

lähteiden ympärille.  Tiedonhaussa on käytetty niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin 

tietokantoja,  joista  käytetyimpiä  ovat  olleet Oula, ProQuest sekä EBSCO. 

Tietokantojen  avulla  löydetyt  lähteet  on  pyritty  arvioimaan  luotettavuudeltaan  sekä 

tutkielman aiheeseen sopivuudeltaan mahdollisimman hyvin. Arvioinnissa on käytetty 

apuna  mm.  Julkaisufoorumin julkaisukanavahakua. Hakusanoina  on  käytetty 

esimerkiksi  seuraavia: perehdyttämi*,  perehdyty*, työnopastu*,  new  employee 

orientation,  staff  orientation,  kasvuyrity*,  fast  growing  compan*,  start-up,  startup. 

Tutkielma  sisältää  lisäksi  empiiristä  aineistoa,  joka  on koottu aiheeseen  liittyvän 

teemahaastattelun pohjalta. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksessa on kuusi päälukua sekä useita niitä jäsentäviä alalukuja. Ensimmäinen 

luku tutustuttaa lukijan tutkimusaiheen pääpiirteisiin sekä tutkimuksen tarkoitukseen. 

Tämän  jälkeen kuvataan tutkimuksen  tavoitteita  ja  tarkoitusta,  sekä  esitetään 

tutkimuskysymykset. 
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Toisessa  luvussa paneudutaan  siihen,  mitä  perehdyttäminen  on. Luvussa  esitetään, 

mistä onnistunut  perehdyttäminen koostuu ja mikä  merkitys  sillä  on  yrityksen 

menestystekijänä.  Lopuksi  luku  käsittelee  sitä, millaisia  haittoja perehdyttämisen 

epäonnistuneesta toteutuksesta voi seurata. Kolmannessa luvussa määritellään,  mitä 

kasvuyritykset ovat ja  mikä  niiden  tilanne  on Suomessa. Tätä  seuraa  osio,  jossa 

paneudutaan  tarkastelemaan  kasvuyritysten  suhdetta  henkilöstöön  ja 

henkilöstöhallintoon. Lukijalle kuvataan mm. sitä, millaisia haasteita ja erityispiirteitä 

henkilöstöhallintoon liittyy kasvuyrityskontekstissa. 

Tutkielman neljännessä luvussa tarkastellaan, miten  perehdyttäminen  koetaan 

kasvuyrityksissä. Luvussa vastataan osin esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja pyritään 

tuomaan ilmi niitä haasteita, joita kasvuyritykset kohtaavat perehdyttämiseen liittyen. 

Viides luku esittelee empiirisen osion avulla kerättyä aineistoa. Viimeisessä luvussa 

esitellään  tutkimuksen  johtopäätökset.  Lisäksi  luvussa tuodaan  esille tutkimukseen 

liittyviä rajoituksia ja esitellään mahdollisia jatkotutkimusten aiheita ja tarpeita. 
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2 PEREHDYTTÄMINEN 

Tässä  luvussa  paneudutaan  siihen,  mitä  perehdyttäminen  on.  Luvussa  esitellään 

erilaisia määritelmiä käsitteelle  ja rajataan se,  miten perehdyttäminen tässä 

tutkielmassa käsitetään. Käsitteen määrittelemisen jälkeen pohditaan, mistä onnistunut 

perehdyttäminen koostuu ja  tarkastellaan  sitä  yrityksen  menestystekijänä. Lopuksi 

tuodaan esiin se, millaisia haittoja perehdyttämisen epäonnistumisesta voi seurata. 

2.1 Työnantajan velvollisuus, työntekijän oikeus 

Yksi henkilöstöjohtamisen tärkeimmistä tehtävistä on vastata kyvykkäiden resurssien 

muodostamisesta (Routamaa 2007). Tämä voidaan ymmärtää henkilöstön – yrityksen 

tärkeimmän  voimavaran – hankintana,  kouluttamisena  ja  sitouttamisena.  Prosessi 

etenee  työvoiman  rekrytoinnista  aina  työsuhteen  päättymiseen  saakka. 

Perehdyttäminen  on  tärkeä  osa tätä prosessia.  Sen  avulla  varmistetaan 

henkilöstöresurssien soveltuvuus yritykseen ja sen tarkoituksiin sekä opastetaan ja tätä 

kautta myös sitoutetaan kyseinen voimavara yritykseen. 

Perehdyttäminen liittyy vahvasti jokaisen esimiehen perustehtäviin (Kupias & Peltola 

2015). Työturvallisuuslaki (TTL) velvoittaakin työnantajan huolehtimaan 

palveluksessaan olevan työntekijän kunnollisesta ja oikeanlaisesta perehdyttämisestä. 

Työntekijä tulee  perehdyttää riittävästi  työhön,  työpaikan  työolosuhteisiin,  työ- ja 

tuotantomenetelmiin,  työssä  käytettäviin  työvälineisiin  ja  niiden  oikeaan  käyttöön 

sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai 

työtehtävien  muuttuessa  sekä  ennen  uusien  työvälineiden  ja  työ- tai 

tuotantomenetelmien käyttöön ottamista. Lisäksi työntekijälle tulee antaa opetusta ja 

ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta 

tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. (TTL 2:14 §.) 

Viitalan (2009) mukaan perehdyttämisen tavoitteena on auttaa tehtävään tuleva uusi 

henkilö mahdollisimman nopeasti pääsemään kiinni tehokkaaseen työntekoon. Tämän 

lisäksi  perehdyttämisellä  autetaan  häntä  pääsemään  organisaation  ja  työyhteisön 

jäseneksi ja tuntemaan itsensä tervetulleeksi uuteen työhön. Kupias ja Peltola (2015) 

määrittelevät perehdyttämisen siksi tueksi ja niiksi toimenpiteiksi, joiden avulla uuden 
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tai uutta työtä omaksuvan työntekijän kokonaisvaltaista osaamista, työympäristöä ja 

työyhteisöä  kehitetään  niin,  että  hän  pääsee  mahdollisimman  hyvin  alkuun  uudessa 

työssään,  työyhteisössään  ja  organisaatiossaan. Voimme  havaita,  että  kummassakin 

määritelmässä  on  huomioitu  itse  työtehtävän  lisäksi  niin  organisaatio  kuin 

työyhteisökin. 

Heinonen  ja  Järvinen  (1997)  puolestaan  määrittelevät  perehdyttämisen niiksi 

toimenpiteiksi, joiden avulla organisaatioon ensi kerran työhön tuleva henkilö kykenee 

sopeutumaan  uuteen  työhönsä, tai jo yrityksen palveluksessa  oleva työntekijä 

muuttuneeseen tehtäväalueeseen tai työympäristöön. Perehdyttämisen tavoitteena on 

heidän mukaansa mm. antaa kokonaiskuva organisaatiosta sekä työtehtävistä ja niiden 

liittymisestä  muuhun  toimintaan sekä luoda  monipuolisia  valmiuksia  työssä 

menestymiseen ja positiivisen työmotivaation syntymiseen. Lisäksi perehdyttämisen 

tulisi luoda  perehtyjälle myönteinen  asenne  organisaatiota  kohtaan  ja edistää 

luontevan  vuorovaikutuksen  syntymistä  esimiehen  ja  työtovereiden  välille. Yksi 

kenties  selkeimpiä  perehdyttämisen  päämääriä  on  heidän  mukaansa eliminoida 

virhemahdollisuuksia työtehtävissä. 

Heinonen ja Järvinen (1997) ymmärtävät perehdyttämisen yksittäisten toimenpiteiden 

sijaan  etenevänä  kokonaisuutena.  Prosessi  lähtee  heidän mukaan  liikkeelle  laajasta, 

koko  toimintaympäristön  kattavasta  tutustumisesta  ja  perehtymisestä.  Hiljalleen 

liikutaan  kohti  vaihetta,  jossa  työntekijä  opastetaan  juuri  hänen  työtehtäväänsä 

liittyviin  käytännön  toimenpiteisiin.  Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003) näkemys 

perehdyttämisestä  tukee  Heinosen  ja  Järvisen  määritelmää.  He  kuvaavat 

perehdyttämistä  prosessina,  joka  alkaa  jo  ensimmäisistä  kontakteista  tulokkaan  ja 

organisaation välillä. Perehdyttämisen tehtävänä ja tarkoituksena on heidän mukaansa 

johdattaa uusi työntekijä ”mielikuvista toiminnan tilaan”.  

Perehdyttämisen  voidaan  katsoa  sisältyvän  työntekijöiden  jatkuvaan 

kouluttamisprosessiin.  Heinonen  ja  Järvinen  (1997)  tuovatkin  määrittelyssään  ilmi 

tärkeän seikan todetessaan perehdyttämisen kuuluvan myös jo yrityksen palveluksessa 

olevan työntekijän kouluttamisprosessiin, mikäli tämä siirretään uusiin työtehtäviin tai 

–ympäristöön. Boxall,  Purcell  ja  Wright  (2007) kuvaavat  työntekijän  kouluttamista 

toimintana, jonka  tavoitteena  on  varmistaa,  että  kaikilla  työntekijöillä on 
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työtehtäviensä  suorittamiseen  vaadittava pätevyys  ja  että  he  myös  säilyttävät  tuon 

pätevyyden. Kouluttamista  järjestetään  heidän  mukaansa  usein  tyypillisesti juuri 

työsuhteen alussa. Jotta työntekijät kuitenkin säilyttäisivät tarvittavan pätevyyden, on 

tärkeää  huolehtia  myös  pidempään  yrityksen  sisällä  työskennelleiden  osaamisen 

ylläpitämisestä. Davila (2005) onkin kuvannut henkilöstöhallinnon yhdeksi tärkeäksi 

tehtäväksi varmistaa, että uusi työntekijä saa tarvittavan perehdytyksen ja koulutuksen 

sekä nykyiset työntekijät tarvittavin aikavälein lisäkoulutusta. 

Kuten voimme havaita, on perehdyttäminen hyvin usein lähes samoin ymmärretty ja 

määritelty käsite. Se  on  prosessi,  jonka päämääränä  on perehtyminen  eli  asioiden 

oppiminen, ymmärtäminen ja uusiin asioihin sekä työyhteisöön sitoutuminen (Kupias 

&  Peltola  2015). Tässä  tutkielmassa perehdyttämisellä  tarkoitetaan  kaikkia  niitä 

toimia,  joiden  avulla  yksilö  tutustutetaan  uuteen  työhönsä  ja  joiden  avulla  yksilölle 

annetaan  valmiudet ja  pätevyys  omaksua  työnsä  ja  suoriutua  siitä  tehokkaasti  ja 

turvallisesti. Rekrytointi- ja  perehdyttämisprosessia  kannattaa  Kjelinin  ja  Kuusiston 

(2003) mukaan tarkastella yhtenäisenä ja osin limittäisenä tapahtumasarjana. Hyväkin 

rekrytointi  voidaan  vielä  helposti  pilata  huonolla  perehdyttämisellä.  Tämän  vuoksi 

perehdyttämistä  tarkastellaan tässä  tutkielmassa tiiviisti rekrytointiin  liittyvänä 

prosessina. Lisäksi termin työntekijän kouluttaminen oletetaan pitävän sisällään myös 

perehdyttämisen. Termi perehdytys nähdään synonyyminä termille perehdyttäminen. 

2.2 Onnistunut perehdyttäminen 

Pelkkä perehdyttämisen  suorittaminen  ei  välttämättä sinällään takaa  minkäänlaista 

hyötyä perehtyjälle – puhumattakaan  koko  organisaatiosta.  Perehdyttäminen  on 

prosessi, joka tulee suunnitella ja toteuttaa huolella, perehdytettävä henkilö sekä tämän 

kokemus  huomioiden.  Vain  tällöin  voidaan  saada  perehdyttämisestä  paras 

mahdollinen hyöty irti. Hyvään perehdyttämismalliin kuuluukin Kupiaan ja Peltolan 

mukaan  myös perehdyttämismallin  suunnitelmallinen  organisointi. Jotta  prosessi 

saadaan alusta alkaen kulkemaan oikeaan suuntaan ja tuomaan mahdollisimman suurta 

hyötyä  eri  osapuolille,  tulisi  perehdyttämissuunnitelma käydä heti  perehdyttämisen 

alussa läpi yhdessä  perehdytettävän  kanssa ja  muokata  perehdyttäminen  hänen 

tarpeitaan vastaavaksi (Kjelin & Kuusisto 2003). 
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Työturvallisuuskeskuksen  (TTK 2009)  mukaan perehdyttäminen  ja  opastus  ovat 

onnistuneet kun: 

- työntekijä  on  omaksunut  opittavan  asian  kokonaisuutena  ja  tuntee  asioiden 

väliset yhteydet 

- työntekijällä on valmiudet soveltaa tietoa myös muuttuvissa tilanteissa 

- työntekijä on oppinut työhön ja työyhteisön toimintaan liittyvät yleisperiaatteet 

- työntekijä on aktiivinen ja ottaa asioista itsenäisesti selvää. 

Kuten  mainitut  kohdat  osoittavat,  ei onnistunut perehdyttäminen  ole  ainoastaan 

erillisten asioiden ja tapojen opettamista. Uuden työntekijän tulee omaksua työhönsä 

liittyvät kokonaisuudet ja osata omatoimisesti toimia ja työskennellä myös muutoksia 

kohdatessaan. Kupias ja Peltola (2015) korostavatkin, kuinka tärkeää eri toimijoiden 

on ymmärtää ja tuntea omat vastuunsa sekä myös hoitaa ne. 

Kuten Kjelin  ja  Kuusisto  (2003) sekä  Heinonen  ja  Järvinen  (1997),  myös  Hacker 

(2004) kokee perehdyttämisen prosessina. Hänen mukaansa perehdyttämisprosessi on 

parhaimmillaan,  kun  se  toteutetaan  jatkuvana  (ongoing). Prosessi voidaan Hackerin 

mukaan nähdä  kolmesta  osasta  koostuvana  kokonaisuutena.  Ensimmäinen  osa 

käynnistyy  jo  ennen  varsinaista  palkkaamista. Työntekijä  on  yrityksen  kanssa 

tekemisissä mm. rekrytoinnin eri vaiheissa. Seuraava taso käsittää toimenpiteet, jotka 

toteutetaan välittömästi työntekijän palkkaamisen jälkeen. Viimeinen vaihe puolestaan 

sisältää ne toimet, jotka tulevat käytäntöön työntekijän ensimmäisen viikon jälkeen, ja 

jatkuvat läpi ensimmäisen vuoden. 

Hackerin (2004) lisäksi  myös  Viitala  (2009)  käsittelee  perehdyttämistä 

kokonaisvaltaisena järjestelmänä,  joka sisältää eri  vaiheita: tiedottamisen  ennen 

työhön tuloa, vastaanoton ja yritykseen perehdyttämisen, työsuhdeperehdyttämisen ja 

työnopastuksen. Kuten  Hackerinkin  näkemys  tuo  ilmi,  perehdyttäminen  alkaa 

valittujen henkilöiden kohdalla jo valintamenettelyvaiheessa. Tehtävään tulon jälkeen 

tapahtuvassa  perehdyttämisessä  tulija tulee Viitalan  (2009)  mukaan tutustuttaa 

organisaation  tavoitteisiin  ja  toimintatapaan,  ulkoiseen  toimintakenttään  ja 

tulevaisuuden näkymiin. Työyhteisön jäseniin tutustuttaminen, tiloihin ja järjestelmiin 

sekä työyhteisön käytäntöihin perehdyttäminen ovat seuraavan tason asioita.  
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Perehdyttämisen  ytimen  muodostaa Viitalan (2009) mukaan  työnopastus,  joka  on 

varsinaineen työhön perehdyttämistä. Siinä huolehditaan, että työntekijä saa riittävän 

toimintavarmuuden  aloittaa  uudessa  työssään. Työtehtävään liittyen  on  selvitettävä 

muun  muassa  menetelmät,  koneet  ja  järjestelmät,  materiaali- ja  informaatiovirrat, 

häiriöiden korjaaminen sekä työturvallisuus. Yksi perehdyttämisen tärkeä osa-alue on 

Viitalan mielestä perehdyttää uusi työntekijä työsuhdetta määrittäviin periaatteisiin ja 

sääntöihin,  joita  ovat mm. palkkausperusteet,  työajat, vastuut  ja  seuraamukset 

sääntöjen laiminlyönneistä sekä tietoturva- ja työterveyshuollon asiat. 

2.3 Perehdyttäminen yrityksen menestystekijänä 

Laadukas  perehdyttäminen  auttaa Kjelinin  ja  Kuusiston (2003)  mukaan uutta 

työntekijää  saavuttamaan  täyden  työkykynsä  mahdollisimman  pian  uudessa 

toimintaympäristössä. Perehdyttäminen myös auttaa  työntekijää  tuntemaan  olonsa 

tervetulleeksi organisaatioon (Hacker  2004). Onnistuneen perehdyttämisen  avulla 

yritys voi parhaimmillaan saavuttaa kilpailuetua (Kjelin & Kuusisto 2003) ja kasvattaa 

liikevaihtoaan  (Hacker  2004).  Yksinkertaisimmillaan  on Kjelinin  ja  Kuusiston 

mukaan kysymys siitä, että perehdyttämisellä pyritään vähentämään virheitä.  

Kunnollinen  perehdyttäminen siis hyödyttää  kaikkia  osapuolia:  perehtyjää  itseään, 

hänen työyhteisöään sekä koko organisaatiota (Kupias & Peltola 2015). Hacker (2004) 

on tarkastellut laajemmin niitä hyötyjä, joita organisaatio voi saavuttaa onnistuneen 

perehdyttämisen  myötä. Hänen tarkastelemiensa tutkimusten  mukaan 

perehdyttämisen kehittäminen voi nostaa työntekijöiden sitoutuneisuutta ja pysyvyyttä 

(retention  rates) jopa  25  prosenttia,  sillä  moni  uusi  työntekijä  tekee päätöksensä 

organisaation  palvelukseen jäämisestä jo  työsuhteen ensimmäisten  päivien  tai 

viikkojen  aikana. Perehdytys myös  lisää yleisesti työntekijän  uskollisuutta  ja  auttaa 

toimimaan  tuottavana  työtiimin  osana. Perehdyttämisen  kautta  yrityksellä  on  siis 

mahdollisuus  vaikuttaa  tärkeän  voimavaransa  säilyttämiseen.  Tätä  kautta  voidaan 

ehkäistä myös laatuongelmia, sillä niitä esiintyy Kjelinin ja Kuusiston (2003) mukaan 

tyypillisesti  juuri  tilanteissa,  joissa  yrityksen kasvu  on voimakasta ja  henkilöstön 

vaihtuvuus lisääntyy. 



13 

Hyödyt perehtyjälle

Sopeutuu työyhteisöön nopeammin,

kokee itsensä tervetulleeksi

Selkiyttää tehtävänkuvaa ja

auttaa omaksumaan työn

nopeammin

Kokonaisuus ja toimintatavat

hahmottuvat

Työtehokkuus lisääntyy

Sitouttaa, motivoi ja

lisää työhyvinvointia

Kynnys kysyä ja neuvoa madaltuu 

Hyödyt organisaatiolle

Koko yksikön toiminnan sujuvuus

sekä palveluiden laatu säilyy

Ehkäisee virheitä

Vähentää kysymyksiä,

jotka vievät muiden työaikaa

Lisää luottamusta ja turvallisuutta

laajemmin työympäristössä

Vastuuta voidaan jakaa

Valmistaa tulokkaan nopeammin

täysivaltaiseksi ja tehokkaaksi

työyhteisön jäseneksi

Hacker (2004) toteaa hyvin järjestetyn perehdyttämisen vähentävän niitä virheitä, joita 

saattaa ilmetä uuden työntekijän ja muun organisaation välille syntyneiden 

tiedostamattomien kommunikaatio-ongelmien seurauksena. Hänen mukaansa 

perehdyttäminen myös selkeyttää laatustandardeja ja odotuksia, joiden mukaan 

suorituksia arvioidaan sekä edistää työntekijöiden itsevarmuutta. Mitä varmempi 

työntekijän itsetunto, sitä nopeammin ja tehokkaammin henkilö Hackerin mukaan 

oppii. Myös Kupias ja Peltola (2015) kuvaavat perehdyttämisen parhaimmillaan 

tuovan organisaatiolle esitetyn kaltaisia hyötyjä. Heidän havaitsemiaan hyötyjä on 

esitetty kuviossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Perehdyttämisen hyödyt (mukaillen Kupias & Peltola 2015) 

Samanlaisia havaintoja perehdyttämisen mahdollistamista hyödyistä ovat tehneet 

myös Honkaniemi, Junnila, Ollila, Poskiparta, Rintala-Rasmus ja Sandberg (2007). He 

esittävät perehdyttämisen Kupiaan ja Peltolan (2015) kaltaisesti ”...ei pelkästään 

tiedonvälityksenä tulokkaalle vaan kaksisuuntaisena vaiheena, jossa sekä 

organisaatio että yksilö hyötyvät.” Lisänä yllä esitettyyn kuvioon Honkaniemi ym. 

mainitsevat uuden henkilön mahdollisesti mukanaan tuomat uudet ideat, joita ei ole 
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aiemmin  huomattu  ajatella.  Lisäksi  he tuovat  ilmi mm.  myöhemmin  tarvittavan 

ohjauksen  vähenemisen  sekä jo  edellä esitetyn, Hackerinkin (2004) löydösten 

mukaisen vaihtuvuuden vähenemisen. 

2.4 Epäonnistunut perehdyttäminen 

Kupias  ja  Peltola (2015) ovat  keskustelleet  tuhansien  perehdyttäjien  ja  esimiesten 

kanssa  perehdyttämisen  merkityksestä.  He  kertovat  kaikkien  lähes  poikkeuksetta 

pitävän  perehdyttämistä  erittäin  tärkeänä. Vaikka  perehdyttäminen  nähdäänkin 

organisaatioissa  useimmiten  eri  osapuolia  hyödyttävänä toimena,  sitä  ei  kuitenkaan 

aina hoideta hyvin. Tähän ristiriitaan on todennäköisesti mahdotonta löytää ainoastaan 

yhtä – tai edes useaa – selkeää syytä. (Kupias & Peltola 2015.) 

Kjelin  ja  Kuusisto  (2003)  toteavat  huonosti  perehdytetyn työntekijän  heikentävän 

helposti  toiminnallaan työprosessien  sujuvuutta  ja  aiheuttavan viivästymistä 

aikatauluissa. He mainitsevat myös, ettei tällainen työntekijä ole toiminnassaan yhtä 

nopea  kuin  rutinoituneemmat  työntekijät.  Puutteellisesta  perehdyttämisestä  johtuvat 

virheet johtavat reklamaatioihin ja aiheuttavat välittömiä kustannuksia. Pahimmassa 

tapauksessa  epäonnistunut  perehdyttäminen  johtaa asiakkaan  menetykseen ja  tästä 

seuraten lisäkustannuksiin  sekä yrityksen  vahingoittuneeseen maineeseen. 

Referenssien menettämisen myötä myös uusien asiakkaiden hankinta voi vaikeutua. 

Toistuvat  virheet  ja  puutteellisuudet  asiakaspalvelussa  vaikuttavat lisäksi  yrityksen 

uskottavuuteen – niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. (Kjelin & Kuusisto 2003.) 

Työturvallisuuskeskuksen  (2009)  mukaan  perehdyttämisen  ja  opastuksen 

kehittäminen  edellyttää,  että  niiden  tärkeys  ymmärretään. Tuo tärkeys  sisäistetään 

monesti  Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003)  näkemyksen  mukaan parhaiten  silloin,  kun 

kyseessä on työtehtävä, jossa työn opastaminen on välttämätöntä, ja tilanteissa, joissa 

palkataan  nuoria  työntekijöitä.  Sen  sijaan  tehtävissä,  joihin  palkataan  kokeneita 

työntekijöitä ja joissa työt luodaan osittain itse, konkreettisen työnopastuksen merkitys 

on  pieni  ja  siksi  se  on  monesti Kjelinin  ja  Kuusiston  mukaan helpompi  jättää 

huomiotta.  
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Viitala (2009) on todennut henkilöstön osaamisen puutteiden tai työn huonon laadun 

heijastuvan usein välittömästi ulospäin yrityksen toiminnan häiriöinä. Epäonnistunut 

perehdytys käykin yritykselle kalliiksi (Hacker 2004). Vaikka uuden henkilön sisään 

ajaminen  ja  siihen  liittyvä  perehdyttäminen  on  Kupiaan  ja  Peltolan  (2015)  mukaan 

kallista organisaatiolle, vielä kalliimpaa on heidänkin mukaansa huono tai vaillinainen 

perehdyttäminen.  Alle  vuoden  kestäneissä  työsuhteissa  eron  taustalta  löytyy  usein 

huono, joskus  jopa  olematon  perehdytys.  Huonosti  perehdytetyt  henkilöt  vaihtavat 

helpommin  työpaikkaa  ja  lyhyet  työsuhteet  tulevat  organisaatioille  kalliiksi.  Huono 

perehdyttäminen  on  myös  yhteydessä  huonoon  työsuoritukseen  ja  työyhteisöön 

sitoutumiseen. (Kupias & Peltola 2015.) 
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3 KASVUYRITYKSET 

Tämä luku käsittelee kasvuyrityksiä. Alussa tarkastellaan kasvuyrityksen määritelmää 

ja  tarkennetaan, miten  kyseiset  yritykset  käsitetään  juuri  tässä  tutkielmassa.  Tämän 

jälkeen siirrytään tarkastelemaan kasvuyrityksiä  Suomessa. Luvun  lopussa 

perehdytään tarkemmin kasvuyritysten henkilöstöön ja sen hallintaan. 

3.1 Mikä on kasvuyritys? 

Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on 

vähintään  10  henkeä,  ja  seuraavana  kolmena vuonna  työllisyyden  keskimääräinen 

vuosikasvu ylittää 20 prosenttia (TEM 2016). 

Kasvuyritysten lisäksi puhutaan monesti myös startup-yrityksistä. Kyseiselle termille 

ei Halmeen ym. (2015) mukaan ole olemassa vakiintunutta määritelmää. Arkikielessä 

sillä tarkoitetaan  toisinaan  yleisesti  nuoria  tai  alkavia  yrityksiä  tai  toisinaan 

teknologiapainotteisia  ja/tai  nopeasti  kasvavia  nuoria  yrityksiä  (Halme  ym.  2015). 

Termiä start-up käytetään siis kuvaamaan  melko  laajasti erityisesti  uusia, 

kasvuhakuisia yrityksiä. Lugerin ja Koon (2005) mukaan start-up määritellään usein 

kirjallisuudessa kolmen kriteerin avulla; uusi, aktiivinen, riippumaton. 

Tässä  tutkielmassa  kasvuyrityksistä  puhuttaessa  tehdään  ero  start-up –yrityksiin. 

Kasvuyrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yritystä, joka täyttää OECD:n ja EU:n 

edellä mainitut kriteerit. Kasvuyrityksen ei siis tarvitse välttämättä olla uusi ja nuori, 

vaan  se  on  voinut  olla  toiminnassa  jo  useamman  vuoden. Oleellista  on  siis  se,  että 

yritys on viimeisinä toimintavuosinaan kasvanut huomattavan nopeasti. 

Kivelä  (2011)  on tutkinut väitöskirjassaan  kasvuyritysten organisaatiokulttuuria. 

Kasvuyrityksistä  on  löydettävissä  hänen  mukaansa  joitakin  yhdistäviä, kasvun 

kannalta  merkittäviä  tekijöitä.  Kyseisiä tekijöitä ovat oppiva  organisaatio, 

innovatiivisuus,  verkostoituminen  ja  kompleksisuus  sekä  sisäinen  yrittäjyys. Myös 

Poulfelt  (2007)  on  tarkastellut  kasvuyrityksille  ominaisia  strategisia  piirteitä  ja 

menestystekijöitä  tutkimalla tanskalaisia  pk-yrityksiä,  jotka  ovat  kasvaneet 

epätavallisen  nopeasti  ja  osoittaneet  vahvaa  innovaatiokykyä. Näistä  yrityksistä 
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Kasvuyritys
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nousivat esille mm. toimivat liiketoimintajärjestelmät, arvoketjut ja verkostot. 

Kyseinen löydös tukee Kivelän näkemystä kasvuyritysten tärkeistä ominaisuuksista. 

Innovatiivisuuden, oppivan organisaation sekä sisäisen yrittäjyyden löydöksiä 

puolestaan tukevat Poulfeltin ilmi tuomatorganisaation kehittäminen sekä 

päättäväisyys, nopeus ja tekemisen meininki. Muita Poulfeltin löytämiä kasvuyritysten 

piirteitä ovat mm. keskittyminen omaan erityisalueeseen, omarahoitus ja orgaaninen 

kasvu, kansainvälistynyt profiili, onnistunut rekrytointi sekä taitava hallitus. Kivelän 

ja Poulfeltin löydökset voitaneen yleistää koskemaan kaikkia kasvuyrityksiä. Lienee 

melko turvallista olettaa, ettei yritys kykene saavuttamaan huomattavan nopeaa 

kasvua, mikäli esimerkiksi liiketoimintajärjestelmät ovat toimimattomia tai 

oikeanlaisen henkilöstön rekrytoinnissa epäonnistutaan. 

 

 

 

 

Kuvio 2. Kasvuyritysten ominaisuuksia ja piirteitä (mukaillen Kivelä 2011 & Poulfelt 2007) 

3.2 Kasvuyritykset Suomessa 

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo vuoden 2015 yrityskatsauksessaan seuraavaa: 

”Uusi hallitusohjelma painottaa pk-yritysten merkitystä talouden 

ajurina ja kasvun lähteenä. Etenkin kasvua hakevat ja dynaamiset 

mikroyritykset ovat se yritysjoukko, jonka toimintaa halutaan 

elinkeinopolitiikan toimin edistää. Samalla kehitetään taloudellisia 

ohjauskeinoja  ja  rahoitusmekanismeja  kestävän  kasvun  ja  

menestyksellisen yritystoiminnan vauhdittamiseksi”. 
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On siis pääteltävissä, että kasvuyritykset nähdään hallitustasolla merkittävänä osana 

taloutemme  toimintaa  ja  menestystä.  Näihin  yrityksiin halutaan  panostaa  ja  niiden 

toimia  halutaan  edistää  ja  tukea. Samassa  katsauksessa  todetaan  kuitenkin,  että 

virallisen  määritelmän  mukaisten  kasvuyritysten  lukumäärä  ja  tunnusluvut  ovat 

vuonna  2015  taantuneet  aikaisemmasta.  Tilastoista  käy  ilmi  suomalaisten 

kasvuyritysten  määrällinen  kehitys.  Vuosina  2010–2013  Suomessa  on  ollut  798 

kasvuyritykseksi luokiteltua yritystä. Tämä on kolmetoista yritystä vähemmän, kuin 

vuosina  2009–2012.  Aikaisempiin  vuosiin  nähden kasvua  on  kuitenkin  esiintynyt 

(kuvio 3). (TEM 2015.) 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kasvuyritysten määrä Suomessa (mukaillen TEM 2015) 

Turun  yliopiston  kauppakorkeakoulussa tehdystä  tutkimuksesta  käy Stenholmin, 

Suomalaisen, Kovalaisen, Heinosen sekä Pukkisen (2015) mukaan ilmi, että vuonna 

2014 suomalaisten  yrittäjien  yrityksiinsä kohdistamat  kasvutavoitteet  olivat 

lisääntyneet edellisiin  vuosiin  verrattuna.  Suomessa  noin  12%  uusista  yrittäjistä 

mainitsi  vuonna  2014  tavoittelevansa  korkeaa  kasvua  (yli  20  uutta  työpaikkaa 

seuraavan viiden vuoden aikana). Vuotta aiemmin sama luku oli 8,5%, joten selkeää 

nousua on havaittavissa. Vuoden 2014 luku on myös EU-maiden keskimääräistä 9%:a 

kolme  prosenttiyksikköä  korkeampi,  ollen  samalla  tasolla Ruotsin  ja  Iso-Britannian 

kanssa. Tästä voidaan päätellä, että kasvun sekä kasvuyritysten merkitystä pidetään 

korkeana maamme hallitustason lisäksi myös itse yrittäjien keskuudessa ja kasvuun 

pyritään sen ollessa mahdollista. 



19 

3.3 Henkilöstön ja henkilöstöhallinnan rooli kasvuyrityksissä 

Henkilöstöresurssit  ovat  yrityksen  tärkeä  voimavara,  ja  täten  henkilöstöhallintaa 

voidaan  pitää  merkittävänä  osana  yritystoimintaa.  On  siis  perusteltua  tarkastella 

henkilöstön  sekä  henkilöstöhallinnan  roolia  kasvuyrityksissä. Liiketoiminnan  nopea 

laajeneminen  uusille  markkinoille, tai  kasvu  nykyisillä  markkinoilla,  asettaa  aina 

paineita  niin yrityksen omistajille  kuin  työntekijöillekin (Mazzarol  2003). 

Epämuodollinen  lähestyminen  organisaation  toimintojen  koordinointiin  ja 

kontrollointiin tulee Davilan (2005) mukaan entistä haastavammaksi ja kalliimmaksi, 

kun  organisaatio  kasvaa.  Johdon  hallintajärjestelmät (management  control  systems) 

muodostuvat hänen mukaansa välttämättömiksi tulevan kasvun kannalta. Mazzarolin 

(2003) näkemyksen mukaan tarve muodolliselle henkilöstöhallinnolle kasvaakin juuri 

yrityksen  kasvaessa.  Mitä  nopeampaa  kasvu  on,  sitä  todennäköisemmin yrityksessä 

esiintyy henkilöstöön  liittyviä ongelmia  ja  haasteita. Davilan  (2005)  tutkimuksessa 

käy  ilmi,  että  vanhemmat  yritykset  ottavat  uusia todennäköisemmin  käyttöönsä 

useampia johdon hallintajärjestelmiä. Pienten yritysten omistajajohtajien näkemykset 

henkilöstöhallintoon  liittyen  eroavatkin  yleisesti  huomattavasti tieteellisen 

tutkimuksen löydöksistä (Heneman, Tansky & Camp 2000). 

Nopeasti  kasvavissa  yrityksissä  soveltuva  ja  osaava  henkilöstö  on  merkittävässä 

asemassa. Lindell  (2007)  on  tarkastellut  ylimmän  johdon  eri  painopisteiden 

korostumista yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Kasvuvaiheessa painopiste on hänen 

mukaansa  vahvasti  juuri  henkilöstöjohtamisessa.  Myös Routamaan  (2007) mukaan 

kasvun  tuomiin  epävarmuustekijöihin  on mahdollista  varautua  erityisesti 

henkilöstöjohtamisen avulla. Routamaa kuvaakin henkilöstöä yrityksen tärkeimpänä 

voimavarana,  joka  on  ”...suuri  mahdollisuus  oikein  hoidettuna, mutta  väärin 

johdettuna iso riski.” Henkilöstöön liittyviä riskejä ovat hänen mukaansa esimerkiksi 

työvoiman  niukkuus  ja  rekrytointiongelmat,  väärät  rekrytoinnit,  osaamisen 

vanhentuminen sekä avainhenkilöstön irtisanoutuminen. 

Pienen  yrityksen  kasvaessa,  omistajien  täytyy Mazzarolin (2003)  mukaan kasvattaa 

henkilöstöään  ja  oppia,  miten  kehittää  ja  implementoida  henkilöstöhallintoaan. 

Mikroyrityksissä läheinen suhde työntekijöiden ja johdon välillä korvaa muodolliset 

kontrollit  ja  vähentää  yksityiskohtaisen  dokumentoinnin  tarvetta.  Strategia 
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pienemmissä,  kasvavissa  yrityksissä on  monesti  intuitiivinen  ja  keskittyy 

aggressiivisesti  uusien  mahdollisuuksien  löytämiseen. (Kotey  &  Sheridan  2004.) 

Davila  (2005)  on  tutkinut  yritysten  koon  ja  muodollisten  hallintajärjestelmien 

suhdetta.  Yrityksen  elinkaaren  alkuvaiheessa,  kontrolli  ja  koordinointi  tapahtuvat 

hänen havaintojensa mukaan toistuvan, epäsäännöllisen vuorovaikutuksen kautta. Kun 

yritys  kasvaa,  sen  huomion  tulisi myös  Davilan  mukaan siirtyä muodollisten 

järjestelmien luomiseen. 

Myös Koteyn ja Sheridanin (2004) löydökset osoittavat, että henkilöstökäytännöt pk-

yrityksissä  riippuvat  osin  yrityksen  koosta,  muuttuen  kasvun  mukana  kohti 

määriteltyjä,  muodollisia  käytäntöjä.  Henkilöstön  kasvaessa  kyseiset  yritykset 

osoittavat  siirtymistä  kohti  hierarkkista  rakennetta,  kasvavaa  dokumentointia  ja 

lisääntyneitä  hallinnollisia  prosesseja.  Organisaatiorakenne  muuttuu  matalasta  ja 

yksinkertaisesta  hierarkkiseksi  ja  monimutkaiseksi.  Hallinnolliset  menettelyt  ja 

kontrolli korvaavat omistajajohtajan suoran kontrollin. Myös dokumentointi kasvaa, 

mahdollistaen  laskettavuuden.  Enemmän  huomiota  annetaan  myös  johdon 

valintaprosesseille,  kouluttamiselle  sekä  arvioinnille.  Kaikesta  tästä  johtuen, 

henkilöstöhallinto pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on varsin muuttuvaa eikä sitä 

ole  mahdollista  kuvata  standardoidusti,  kuten  nykykirjallisuus  onkin  yleisesti 

todennut. (Kotey & Sheridan 2004.) 

Johdon hallintajärjestelmät ovat Davilan (2005) näkemyksen mukaan avainasemassa, 

kun nuoret kasvuyritykset pyrkivät hallitsemaan kasvun tuomaa jännitettä. Davila on 

tutkinut, miten  kyseiset järjestelmät implementoidaan kasvuyrityksissä.  Kasvavat 

yritykset kohtaavat monesti haasteita muodollisiin järjestelmiin siirtymiseen liittyen. 

Kyseinen  siirtyminen  epämuodollisista  toimista  muodollisten  hallintajärjestelmien 

suunnitteluun  on kuitenkin kriittinen  tekijä  kasvuyritysten  menestyksen  kannalta. 

(Davila 2005.) 

Caudronin  (1993a)  artikkelissa  kuvataan,  kuinka  tärkeää  on  löytää  oikeat henkilöt 

henkilöstöhallinnon  johtoryhmään.  Erityisen  suuri  merkitys  kyseisellä  asialla  on 

kasvavissa  yrityksissä.  Vaikka  nuorten  yritysten  henkilöstöhallinnossa  olisikin 

kokeneita  toimijoita,  saattavat  he  kohdata  haasteita  sellaisten  järjestelmien 

suunnittelussa, jotka pysyvät yrityksen kasvussa mukana. Tämä on eräs aloittelevien 
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henkilöstöosastojen  suurimpia  haasteita.  (Caudron  1993a.)  Kyseisen  tyyppisiä 

ongelmia voi ilmetä esimerkiksi juuri rekrytoimiseen ja perehdyttämiseen sekä näiden 

toimintojen  järjestämiseen  liittyen.  Järjestelmä,  joka  toimii  yrityksen  käsittäessä 

kohtalaisen pienen henkilöstön, ei välttämättä olekaan tarpeeksi tehokas, kun kyseessä 

on nopeasti kasvava, suuri henkilöstömäärä. 

Cisco Systemsin henkilöstöpäällikkönä 90-luvulla toiminut Barbara Beck on kuvaillut 

henkilöstöhallinnon roolia seuraavasti: 

”Roolimme on auttaa johtoa menestymään yrityksessämme. Emme laadi 

heidän agendaansa, vaan autamme toteuttamaan sen. ...Me esimerkiksi 

autamme heitä (johtoa) luomalla johto- ja työntekijäkehityksen ohjelmia 

ja  tarjoamalla  työntekijöille  tukea...  Henkilöstöhallinto  on  mukana 

yrityksen tavoitteiden asetannassa...” (Caudron 1993b.) 

Kotey  ja  Sheridan  (2004)  ovat  tutkineet  henkilöstöhallinnon  ja  siihen  liittyvien 

käytäntöjen  muutoksia,  joita  esiintyy  pienissä  yrityksissä  niiden  kasvaessa. 

Henkilöstöhallintoon  liittyvä  kirjallisuus  ei  heidän  mukaansa  yleisesti  huomioi 

siirtymistä  epämuodollisesta  muodolliseen  hallintoon  yrityksen  kasvaessa,  ja  tämän 

aukon  he  ovat  tutkimuksellaan  pyrkineet  täyttämään. Erityisesti  he  ovat  pyrkineet 

tuomaan  ilmi  sen,  mitkä  käytännöt  muuttuvat  usein  jo  kasvuprosessin  varhaisessa 

vaiheessa  ja  mitkä  vasta  myöhemmin. He toteavat  henkilöstöhallinnon  säilyvän 

kaikesta  huolimatta  usein  epämuodollisena  enemmistössä  yrityksistä,  erityisesti 

pienten  yritysten  tasolla.  Henkilöstöhallinnon  käytännöt,  kuten  muodolliset 

rekrytointitoimet  ja  laaja  työntekijöiden  koulutus,  eivät  välttämättä  olekaan  tarpeen 

mikroyrityksissä, kun henkilöstöä on vähän. Omistaja-johtajilla ei monesti välttämättä 

ole resursseja, joita tarvitaan näiden käytäntöjen implementointiin. (Kotey ja Sheridan 

2004.) Kun yritys kasvaa huomattavasti, tulisi sen silti jossakin vaiheessa tarkastella 

henkilöstöään ja  sen  hallintoa  uudelta  kantilta  ja  arvioida  muodollisempien 

järjestelmien tarve. 

Koteyn  ja  Sheridanin  (2004)  tutkimuksesta  käy  ilmi,  että  pk-yritykset  toteuttavat 

perehdyttämistä  uusille  työntekijöille  todennäköisemmin,  kuin  mikroyritykset.  Pk-

yritysten  perehdytys  myös  kattaa  useampia  ja  laajempia  asioita.  Tutkimus tuo  ilmi 
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myös  sen,  että  pyrkimys  varmistaa  perehdytysprosessin  yhdenmukaisuus  kasvaa 

yrityksen  koon  kasvaessa:  noin  puolilla  keskisuurista  yrityksistä  oli  tarkistuslista 

perehdyttämiseen  kuuluvista  asioista,  pienten  yritysten  tapauksessa  vain 

kolmanneksella  ja  mikroyrityksillä  lista  oli  ainoastaan  neljänneksellä.  Mikro- ja 

pienyritysten  välillä  on  myös  havaittavissa  suurempi  kasvu  seikoissa,  jotka 

perehdyttämisprosessi  kattaa,  kuin  pienten  ja  keskisuurten  yritysten  välillä.  Tämä 

löydös  tukee  väitettä,  jonka  mukaan  muodollisempien  henkilöstöhallinnon 

käytäntöjen sisäistäminen alkaa kasvuprosessin aikaisessa vaiheessa ja hidastuu sen 

jälkeen.  (Kotey  &  Sheridan  2004.)  Kasvuyritysten  tulisi  siis  mahdollisuuksiensa 

mukaan  muodollistaa  henkilöstöhallintoaan  jo  varhaisessa  kasvuvaiheessa.  Näin  se 

tapahtuu hyvissä ajoin, eikä muodollisuuksien ja rutiinien tarpeeseen havahduta liian 

myöhään. 
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4 PEREHDYTTÄMINEN JA SEN HAASTEET KASVUYRITYKSISSÄ 

Tässä  luvussa  siirrytään  tarkastelemaan  perehdyttämistä  kasvuyrityskontekstissa. 

Luvussa tutustutaan haasteisiin, joita liittyy kasvuyritysten henkilöstön hallintaan sekä 

perehdyttämiseen. 

Tutkimusten perusteella käy ilmi, että kasvuyritysten toimitusjohtajien mukaan suurin 

huolenaihe  ja  haaste  kasvuyrityksissä  on  oikeanlaisen  henkilöstön löytäminen  ja 

pitäminen (PricewaterhouseCoopers Consulting 2000 via Barringer, Jones, Neubaum 

2004). Frazan  (1998)  näkemys  tukee  kyseistä  väitettä.  Hänen  mukaansa  monille 

pienille  ja  keskisuurille  kasvuyrityksille  suurin  haaste  on  löytää  ja  säilyttää 

korkealaatuista henkilöstöä. Richin (1999) mukaan kyky houkutella ja pitää hallussa 

ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä lisää sen todennäköisyyttä, että yritys kykenee 

tehokkaasti  toteuttamaan  ja  ylläpitämään  kasvuhakuista  strategiaa.  Rich  korostaa, 

kuinka  jokaisen  työntekijän – jokaisella  tasolla – tulisi  ymmärtää  yritystoiminnan 

suunta  ja  tavoite  voidakseen  edesauttaa  muutosta  ja  kasvua.  Hänen  mukaansa 

kasvuyritykset toteuttavat useimmiten kasvunsa neljän seikan kautta: 

1. Sellaisten  suurten  ideoiden  tuottaminen  ja  toteuttaminen,  jotka 

hyödyttävät asiakkaita ja jotka päihittävät kilpailijat. 

2. Poikkeavan tasoisen johtamiskyvyn rakentaminen. 

3. Kannustavan organisaatioympäristön luominen. 

4. Työvoiman motivoiminen ja mobilisoiminen. 

Neljäs kohta liittyy vahvasti perehdyttämiseen. Mikäli henkilöstön toivotaan olevan 

valmis  toimimaan  kasvua  edistävästi,  tulee  sillä  olla  selkeä  ymmärrys  omasta 

työnkuvastaan sekä aiemmin mainitusta yritystoiminnan tavoitteesta. Perehdyttämällä 

työntekijä huolella, mahdollistetaan näiden näkemysten sisäistäminen. 

Aiemmin esitetyt Kivelän (2011) ja Poulfeltin (2007) kuvaamat kasvuyritysten piirteet 

ja menestystekijät sisältävät organisaation kehittämisen ja onnistuneen rekrytoinnin. 

Löydökset  tukevat ajatusta  siitä,  kuinka  tärkeässä  asemassa  osaava  henkilöstö  on 

erityisesti  kasvuyrityksissä.  Koska tässä  tutkielmassa  perehdyttäminen nähdään 

tiiviisti  rekrytointiin  ja  henkilöstön  kehittämiseen  kietoutuvana osana, voitaneen 
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olettaa,  että  myös  sen tulee olla yrityksissä  onnistuneesti  järjestetty kasvun 

mahdollistamiseksi. 

Barbara Beck on kuvannut (Caudron 1993b) henkilöstöhallinnon parissa kohtaamiaan 

haasteita.  Suurimmaksi  henkilöstöhaasteeksi  kasvuyrityksissä  hän  mainitsee 

rekrytoinnin.  Jokaisen  henkilöstöhallinnon  osan  tulisi  olla  vastuussa  rekrytoinnista. 

Henkilöstöhallinnon  tulisi  valmistautua  suurempaan,  kasvavaan  yritykseen  ja 

suunnitella toimensa sen mukaan. Rekrytointiin tiiviisti liittyen, myös perehdyttämistä 

voidaan täten pitää merkittävänä haasteena kasvuyrityksissä. 

4.1 Improvisoinnista rutiineihin  

Kun  yritys  kasvaa,  sen  on  alettava  systematisoida  toimintaansa  ja  omaksuttava 

vakioituja,  toistuvia  toimintatapoja,  rutiineja (Lindell  2007).  Yritys  ei  voi Lindellin 

mukaan  jatkaa  improvisoiden ja  ratkaisuja  jatkuvasti  vaihtaen. Kun  yritys  palkkaa 

muutamia työntekijöitä vuodessa, voi se melko vapaasti ja paneutuen hoitaa näiden 

yksilöiden  perehdyttämisen.  Kun  sen  sijaan  saavutetaan  vaihe,  jossa  uusia 

työntekijöitä palkataan, tai jo palveluksessa olevia siirretään uusiin tehtäviin hyvinkin 

usein, ei välttämättä enää olekaan aikaa ja resursseja rakentaa perehdyttämisprosessia 

käytännöstä  katsoen  uudelleen  jokaisen uuden työntekijän  kohdalla. Tämän  vuoksi 

selkeän perehdyttämisprosessin  luominen  ja  ymmärtäminen  sekä  suunnitelmien 

laatiminen ovat avainasemassa kasvuyrityksissä. Tämä saatetaan kuitenkin erinäisistä 

syistä laiminlyödä. Yrityksen voi esimerkiksi olla haastavaa määritellä se ajankohta, 

jolloin ”tavallinen”  kasvuvauhti  muuttuu  nopeaksi  kasvuksi ja  tarve  erilliselle, 

perehdyttämissuunnitelman laativalle henkilöstöosastolle syntyy. 

Caudron  (1993a)  tarkastelee  henkilöstöhallinto-osastojen  tarvetta  ja  merkitystä 

yrityksissä. Hän esittää artikkelissaan Candice Mendenhallin kuvaaman näkökulman, 

jonka  mukaan  erityiselle  henkilöstöosastolle  on  tarvetta  tyypillisesti  silloin,  kun 

yrityksen  henkilöstömäärä  lähentelee  kahtasataa. Tämä  on  kuitenkin  vain  yksi 

näkökulma  asiaan.  Voi  olla,  että  tarve  ilmenee  jo  paljon  aikaisemmassa 

kasvuvaiheessa. Keskeisessä osassa voitaneen olettaa olevan henkilöstömäärän lisäksi 

myös kasvun nopeuden. Mikäli yritys kasvaa muutaman henkilön vuositahdissa, on 

ajankohta henkilöstöhallinnon muodollistamiselle todennäköisesti myöhäisempi, kuin 
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erityisen nopean henkilöstökasvun tapauksissa. Täten on hyvin haastavaa määritellä 

yksiselitteisiä ohjeita  siitä,  milloin  henkilöstöosasto  olisi  perustettava.  Jokaisen 

kasvuyrityksen tulee siis itse tuntea oma yrityksensä ja tarkastella kasvuaan kriittisesti 

löytääkseen oikean ajankohdan. 

Koteyn  ja  Sheridanin  (2004) esittämät löydökset  kannustavat kehittämään 

henkilöstökäytäntöihin  liittyvää standardointia ja  dokumentointia  yrityksen  kasvun 

mukana. Nämä käytännöt tulisi heidän mukaansa ottaa mukaan yrityksen toimintaan 

jo kasvuprosessin alussa. Heidän laatimassaan tutkimuksessa suurempi yritys heijastaa 

myös muodollisten  kommunikointimetodien  suurempaa  käyttöä.  Mikrotason 

yrityksille  ominainen  läheinen  suhde  työntekijän  ja  johdon  välillä, sekä 

henkilöstöhallinnon  epämuodollisuus, vähentävät Koteyn  ja  Sheridanin  mukaan 

yksityiskohtaisen dokumentoinnin ja kirjaamisen tarvetta työntekijöihin liittyen. Tämä 

saattaa  kuitenkin  olla suuri riski  riita- tai  oikeudenkäyntitilanteissa.  Vaikka  tiukka 

henkilöstöpolitiikka  saattaakin vähentää jatkuviin  muutoksiin  vastaamisen  kannalta 

oleellista  joustavuutta,  varmistetaan sillä yhdenmukainen  ja  oikeudenmukainen 

kohtelu kaikille työntekijöille henkilöstön kasvaessa. (Kotey ja Sheridan 2004.) Tämä 

on myös yrityksen edun mukaista. Kun jokainen osapuoli on selvillä siitä, millaista 

henkilöstöpolitiikkaa yritys noudattaa ja henkilöstöön liittyvä dokumentointi on tehty 

systemaattisesti  ja  laajasti,  ei  kumpikaan  työsuhteen  osapuoli  voi riitatilanteessa 

väärinkäyttää asemaansa tai tietoaan. 

Yleisesti  Kotey  ja  Sheridan  (2004)  toteavat,  ettei  pienten  yritysten 

henkilöstökäytäntöjä  voida  kuvata  standardisoidusti  ja  että  kyseinen  moninaisuus 

tulisi  tunnistaa  johdon  koulutuksessa.  Pienten  yritysten  henkilöstökäytäntöjä 

käsittelevässä  kirjallisuudessa  ilmenee heidän  mukaansa  se,  että  pienten  yritysten 

oletetaan  lisäävän  muodollisten  rekrytointimenetelmien,  kuten  sanomalehtien  ja 

agenttien käyttöä kasvaessaan, ja kun epämuodollisten väylien kautta saatavilla oleva 

soveltuva  työvoima  loppuu.  Henkilöstön  määrän  lisääntyessä  palkataan  keskijohtoa 

ottamaan  vastuu  liiketoiminnan  päivittäisistä  toimista  ja  valvomaan  operatiivista 

henkilöstöä.  Omistajajohtajat  delegoivat  henkilöstön  koulutukseen  ja  kehittämiseen 

liittyviä tehtäviä keskijohdolle. Alkuvaiheessa, jolloin johtohenkilöitä on vähän, ja he 

ovat  todennäköisesti  ystäviä  ja/tai  perhettä,  muodollisten  henkilöstökäytäntöjen 

käyttöönotto johtotasolla laahaa jäljessä verrattuna operatiiviseen tasoon. Nämä erot 
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muodollisten  henkilöstökäytäntöjen  soveltamisessa  vähentyvät,  kun  rekrytoidaan 

erityistaitoisempia  osaajia  aiemmin  mainittujen  lähikontaktien  ulkopuolelta. 

Menettelytavat  standardoidaan  johdonmukaisen  soveltamisen  ja  tehokkuuden 

varmistamiseksi  työntekijöiden  määrän  kasvaessa.  Myös  dokumentointi  lisääntyy. 

(Kotey ja Sheridan 2004.) 

4.2 Epäselvyys vastuunjaossa 

Saattaa  olla,  ettei nopeasti  kasvavassa yrityksessä  ole erikseen määritelty 

perehdyttämisestä vastaavaa henkilöä. Perehdyttämistä saatetaan esimerkiksi johdon 

näkemyksen  mukaan pitää uuden  työntekijän  kanssa vastaavaa  työtä  tekevien  tai 

työtehtävänsä  uudelle  työntekijälle  siirtävän  yksilön  vastuuna. Kyseisiltä 

työntekijöiltä  kysyttäessä  he saattavat kokea  perehdyttämisen  vastuun  täysin  toisin. 

Näin ollen ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa perehdyttäminen saattaa pahimmassa 

tapauksessa jäädä väärinymmärrysten ja erilaisten olettamusten seurauksena kokonaan 

toteuttamatta. 

Monet organisaation epäselvyydet johtuvatkin Kjelinin ja Kuusiston (2003) mukaan 

yksinkertaisesti vastuun määrittelyn tai viestinnän puutteesta. Perehdyttäminen saattaa 

olla  epäselvästi  vastuutettu,  työnjako  esimerkiksi  henkilöstötoimen  ja  esimiesten 

välillä  voi  olla  määrittelemättä  tai  siitä  voi  olla  erilaisia  käsityksiä.  Saattaa  syntyä 

edellä  kuvatun  esimerkin  kaltainen tilanne,  jossa  monet  ihmiset  organisaatiossa 

olettavat jonkun muun huolehtivan tulokkaan perehdyttämisestä tai selvittävän taustat. 

(Kjelin & Kuusisto 2003.) 

Monien  pienyritysten  omistajien  rooli  on  perustamisvaiheessa  ja  muutaman  vuoden 

aikana  sen  jälkeen  hyvin  kriittinen  yrityksen  menestymisen  kannalta.  Omistaja  on 

tiiviisti  mukana  jokapäiväisessä  toiminnassa.  Yrityksen  kasvaessa,  omistajan  on 

kuitenkin  kasattava  tiimi  ympärilleen.  Omistajien  on  siis  opittava delegoimaan  ja 

jakamaan  vastuuta.  Monille  pienyritysten  omistajille  suurin  haaste  onkin juuri  taito 

oppia  delegoimaan  ja  säilyttää  samalla  oppimista  tukeva  ympäristö  yrityksessä. 

(Mazzarol 2003.) Näin  ollen  omistajan  voi  olla  vaikea  luopua erimerkiksi 

perehdyttämisvastuusta  ja  luottaa  siihen,  että  joku  toinen  on  kykenevä  antamaan 

uudelle tulokkaalle työssä tarvittavan tiedon. 
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Koteyn ja Sheridanin (2004) löydökset tukevat ajatusta siitä, että yrityksen kasvaessa 

vastuu  operatiivisen  henkilöstön  kouluttamisesta  siirtyy  omistajajohtajalta 

keskijohdolle,  ja  että  johtotason  henkilöstön  kouluttamiselle  annetaan  enemmän 

painoarvoa. Operatiivisella tasolla heidän tutkimistaan yrityksistä niin mikro- kuin pk-

yrityksetkin  toteuttivat  työn ohella  kouluttamista.  Omistajajohtajan  toteuttama 

tarkkailu ja työnohjaus vähentyivät yrityskoon kasvaessa, kun taas kyseisen vastuun 

delegointi esimiehille ja keskijohdolle lisääntyi. Vastuu henkilöstön kouluttamisesta 

siirtyy  siis usein tietyn  kasvuvaiheen  jälkeen ylimmältä  johdolta  keskijohdolle. 

Voimakkaan  kasvun  tapauksissa  tämä  siirto  tulee  ajankohtaiseksi  ns.  normaalin 

kasvun yrityksiä aiemmin. Johdon tulee siis tunnistaa tilanne, jolloin se ei enää kykene 

resurssien – kuten  oman  aikansa – tai  osaamisensa  puutteen  vuoksi  tehokkaasti 

perehdyttämään  ja  kouluttamaan henkilöstöä sekä seuraamaan  ja  arvioimaan  sen 

kehitystä ja osaamista. 

4.3 Ajanpuute ja kiire 

Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003)  mukaan  ei  ole  mahdollista  löytää  yhtään  loogista, 

liiketaloudellista perustetta sille, että tulokas jätetään perehdyttämättä. Tavallisin syy 

perehdyttämisen laiminlyöntiin lienee heidän mukaansa kuitenkin kiire. Myös Kupias 

ja  Peltola  (2015)  mainitsevat suurimmaksi  perehdyttämisen  esteeksi  yleensä 

mainittavan ajan puutteen. 

Omien  tehtävien  priorisointi  tehdään  Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003)  mukaan  omista 

tavoitteista  johdettuna.  Uusi  työntekijä  voidaan  kokea  jopa  kilpailijana. Jos 

perehdyttämisen halutaan olevan tärkeällä sijalla, on työyhteisön jäsenille osoitettava 

sen  hyödyt – myös  perehdyttäjälle  itselleen.  Miksi  minun  kannattaa  uhrata  aikaani 

tulokkaalle? Miksi jakaisin hänelle tietoani? (Kjelin & Kuusisto 2003.) 

Kuten edellisessä luvussa käy ilmi, pienissä yrityksissä henkilöstöhallinto toteutetaan 

usein  epämuodollisesti.  Jatkuva  vuorovaikutus  henkilöstön  ja  johdon  välillä 

mahdollistaa  Davilan  (2005)  mukaan  sen,  että  uudet  työntekijät  voivat  helposti 

sisäistää  organisaatiokulttuurin  ja  työssä  tarvittavan  tiedon  sekä  kommunikoida 

ideoitaan  johdolle.  Epämuodollinen  henkilöstöhallinta  vaatii  siis  suoraa,  tiivistä 

kontaktia työntekijöiden ja johdon välillä. Kun yrityksen henkilöstö kasvaa, kyseisten 
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vuorovaikutustilanteiden  ja  kontaktien  määrä  kasvaa  huomattavaa  vauhtia.  Kun 

kommunikointi  ja  kontrolli  tapahtuvat  epäsäännöllisesti,  suoran  vuorovaikutuksen 

välityksellä,  henkilöstö  käyttää  tähän  kommunikointiin  yhä  enemmän  aikaa.  Tämä 

aika  puolestaan  on  pois  mahdollisesti  paljon  tuottavammista  toiminnoista.  (Davila 

2005.) Tämän vuoksi saatetaan kokea, ettei perehdyttämiselle jää – tai sille ei haluta 

jättää – aikaa muilta toimilta. Mainitun kaltaisen epäsäännöllisen kommunikoinnin ja 

kontrollin korvaavien muodollisten henkilöstö- ja perehdyttämisjärjestelmien voidaan 

kuitenkin olettaa säästävän yrityksen aikaa. 

Mikäli yritys ei siis ole muodollistanut ja vakiinnuttanut henkilöstöhallintoaan, ei ole 

ihme,  jos  perehdyttämiselle  ei  tunnu  löytyvän  tarpeeksi  aikaa.  Tästä  syystä 

muodollisia  järjestelmiä  on  Davilan  (2005)  mukaan  yrityksen  kasvaessa  otettava 

mukaan toimintaan. Hän painottaa, kuinka muodollinen henkilöstöhallinto varmistaa, 

että  uusi  työntekijä  saa  tarvittavan  perehdytyksen  ja  koulutuksen  sekä  nykyiset 

työntekijät  tarvittavin  aikavälein  lisäkoulutusta. Kuten  aiemmin  on  esitetty, 

huolellinen perehdyttäminen myös vähentää virheitä ja auttaa työntekijöitä toimimaan 

itsenäisesti. Honkaniemi ym. (2007) mainitsevat perehdyttämisen tämän lisäksi mm. 

vähentävän myöhemmin tarvittavan ohjauksen määrää sekä vaihtuvuutta. Näin ollen 

aikaa kannattaa löytää  juurikin  perehdyttämiselle ja  sen  muodollistamiselle. Näin 

investoidaan tulevaisuuden ajankäyttöön. 

Myös  väärä  ajoitus  voi Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003)  mukaan  olla syynä 

perehdyttämisen  laiminlyöntiin.  Työsuhteen  alkamisajankohtaa  kannattaakin heidän 

mukaansa tarkastella myös perehdyttämisresurssien näkökulmasta. Mikäli yrityksessä 

koetaan, ettei aikaa perehdyttämiselle järjestelyistä huolimatta löydy, kannattaa pohtia, 

onko kyseinen aika paras mahdollinen uuden työntekijän palkkaamiselle. 

4.4 Työntekijän aiempi osaaminen ja valmiudet 

Myös  virheellinen  käsitys  uuden  tulokkaan  valmiuksista  voi  Kjelinin  ja  Kuusiston 

(2003) mukaan johtaa puutteelliseen perehdyttämiseen. Kuten luvussa kaksi esitettiin, 

perehdyttäminen  on  heidän  mukaansa  prosessi,  jossa  tulee  ottaa  huomioon 

perehdytettävä henkilö sekä tämän kokemus. He toteavatkin perusteellisen osaamisen 
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kartoittamisen ja perehdytyksen suunnittelun yhdessä työntekijän kanssa varmistavan 

sen, että perehdyttäminen perustuu oikeille tarpeille. 

Kyseinen  uuden  työntekijän  osaamisen  ja  kokemuksien  tunnistaminen  ja 

huomioiminen kietoutuvat osaksi  aiempaa  kappaletta.  Mikäli  ajanpuute  koetaan 

yrityksessä  esteenä  perehdyttämiselle,  ei  aikaa  todennäköisesti  käytetä  tarpeeksi 

tulokkaan  valmiuksien  kartoittamiseenkaan. Näin  ollen saatetaan  yli- tai  aliarvioida 

työntekijää ja tämän osaamista. Tästä seurauksena aikaa perehdyttämiseen ja sen eri 

painotuksiin saatetaan käyttää joko liian vähän tai liikaa. 
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5 KOKEMUKSIA  PEREHDYTTÄMISESTÄ  KASVUYRITYKSESSÄ: 

YRITYS X 

Tämä osuus tutkielmasta pohjautuu teemahaastatteluun, joka toteutettiin huhtikuussa 

2016. Luvussa esitellään teemahaastattelun löydöksiä. Teksti on laadittu haastatellun 

vastausten  perusteella,  mutta  joitakin  sanamuotoja  ja  kirjoitusasuja  on  muokattu 

puhekielestä yleiskielelle, tai muutoin luontevampaan esitysmuotoon. Tähän lukuun 

haastattelu  on  kasattu  teemoittain,  joten  se  ei  kaikilta  osin  seuraa  todellisen 

haastattelun  kronologista  järjestystä.  Edellä  mainitut  seikat  eivät  vaikuta  asioiden 

sisällön merkitykseen. Teemahaastattelun pohjana käytetty kysymysrunko on esitetty 

tutkielman lopussa (liite 1). 

5.1 Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa 

Tutkimusyksiköiden  suuri  joukko  ja  tilastollinen  argumentointitapa  ei  laadullisessa 

tutkimuksessa  ole  välttämättä  tarpeen  (Alasuutari  2011).  Tämän  vuoksi  empiirinen 

aineisto  on  tässä  tutkimuksessa  kerätty  ainoastaan yhden teemahaastattelun  avulla, 

jonka on  tarkoitus  havainnollistaa tietyn  yrityksen  ja  siellä  toimivan  henkilön 

näkemyksiä aiheeseen ja tuoda ilmi tosielämän yhteys teoriaan.  

Laadulliseen  tutkimukseen  liittyvässä  aineiston  keruussa  voidaan  Eskolan  ja 

Suorannan (1998) mukaan lähteä liikkeelle mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman 

ennakkoasettamuksia  tai  määritelmiä.  Kyseinen  hypoteesittomuus  tarkoittaa,  ettei 

tutkijalla ole lukkoonlyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen 

tuloksista.  Kokemuksista  ja  olettamista  ei  siis  Eskolan  ja  Suorannan  mukaan 

muodosteta sellaisia asetelmia, jotka rajaisivat tutkimuksellisia toimenpiteitä. 

Haastattelu on eräänlaista keskustelua ja vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet 

vaikuttavat  toisiinsa.  Teemahaastattelussa  haastattelun  aihepiirit,  teema-alueet,  on 

etukäteen  määrätty.  Menetelmästä  puuttuu  kuitenkin  strukturoidulle  haastattelulle 

tyypillinen  kysymysten  tarkka  muoto  ja  järjestys.  Haastattelijalla  on  jonkinlainen 

tukilista  käsiteltävistä  asioista,  ei  valmiita  kysymyksiä. (Eskola  &  Suoranta  1998.) 

Myös  Alasuutarin  (2011)  mukaan  teemahaastattelussa  käsitellään  vain  tiettyjä, 

tutkittavaan teemaan oletettavasti liittyviä seikkoja. Tämä vaihe tapahtuu suurimmaksi 
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osaksi  jälkikäteen.  Aineistoa,  tässä  tapauksessa  ääni- sekä  tekstimateriaalia, 

tarkastellaan  vain  tietyistä  näkökulmista.  (Alasuutari  2011.)  Teemahaastattelu  on 

muodoltaan  niin  avoin, että  vastaaja  pääsee  halutessaan  puhumaan  varsin 

vapaamuotoisesti, jolloin kerätyn materiaalin voi katsoa edustavan vastaajien puhetta 

itsessään (Eskola & Suoranta 1998). 

5.2 Yritys X 

Haastattelu  on  toteutettu  suomalaisessa  kasvuyrityksessä.  Haastateltavan  toiveen 

mukaisesti yrityksen nimeä ei tässä tutkielmassa tuoda ilmi, vaan kyseiseen yritykseen 

viitataan  nimellä Yritys  X, kohdeyritys, yritys tai  muulla  helposti  ymmärrettävällä 

termillä. Yritys  X  on  suomalainen,  vuonna  2005  perustettu ohjelmistoyritys,  joka 

tuottaa asiakkailleen viestinnän ja markkinoinnin pilvipalveluja. Globaalisti toimivalla 

yrityksellä on asiakkaita Suomen ja muiden Pohjoismaiden lisäksi ympäri maailmaa, 

mm. Keski-Euroopassa sekä Kiinassa. (Yritys X:n internetsivusto 2017.) 

Haastateltu  henkilö  toimii  yrityksessä  myyntikouluttajana  sekä  perehdyttäjänä  niin 

Suomeen kuin ulkomaillekin palkattaville työntekijöille. Hänet valittiin perehdyttäjän 

tehtävään, koska yrityksen johto koki häneltä löytyvän tarvittava tieto ja osaaminen 

tehtävässä toimimiseen. Haastateltava osaa sanojensa mukaan kommunikoida tämän 

osaamisensa uusille työntekijöille ymmärrettävästi ja siten, että se on helppo sisäistää. 

Haastateltava  kokee,  ettei  häntä  itseään  varsinaisesti  perehdytetty  aloittaessaan  työt 

yrityksessä.  Hän  kertoo,  että  olisi  kokenut  mukavaksi  saada  tarkemman  yleiskuva 

koko  yrityksen  toiminnasta.  Toisaalta  hän  kertoo  olevansa  omatoiminen  ja 

perehtyneensä itse paljon asioihin. 

5.3 Perehdyttäminen Yritys X:ssä 

5.3.1 Perehdyttämisprosessi 

Haastateltava kertoo  olevansa vastuussa  uusien  työntekijöiden  ensimmäisen 

työkuukauden  aikana  tapahtuvasta perehdyttämisestä  ja kouluttamisesta.  Uuden 

myyjän aloittaessa yrityksessä, on ensimmäinen vaihe perehdyttämisessä intensiivinen 

koulutusviikko  pääkonttorilla – ”peruskurssi”  yritykseen  ja  alaan.  Kyseisen  viikon 
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aikana haastateltu huolehtii, että uusi työntekijä saa riittävän tietämyksen yrityksestä, 

digitaalisesta  markkinoinnista  sekä  siitä,  miten  myynti  muuttuu  ja  millaista  se 

nykypäivänä on. Haastateltu varmistaa, että uudella tulokkaalla on tarvittava tietämys 

niistä  asioista,  joita  tämän  tulee  sisäistää  voidakseen  pärjätä  nopeasti  kasvavassa 

yrityksessä  ja  suoriutuakseen  koeajastaan  hyvin,  jotta  kykenee  myös  jatkamaan 

työssään. Tavoitteena  on  lisäksi,  että  uusi  työntekijä  pääsee  mukaan ”tekemisen 

meininkiin” ja  että  häneen  siirtyy ”firman  henki”. Perehdyttäminen  sisältää  myös 

monia jokapäiväisiin toimiin liittyviä käytännön asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi se, 

mitä  ohjelmia  tietokoneella  tulee  olla  asennettuna  ja  miten  niitä  käytetään  sekä 

millaisia  tiedostoja  käytetään esimerkiksi  tarjousten  tekemiseen.  Yrityksessä  on 

käytössä  myös  niin  sanottu koulutus-board, joka  sisältää informaatiota 

perehdyttämistä  varten.  Boardin  avulla  voidaan  haastateltavan  mukaan  räätälöidä 

jokaiselle  työntekijöille  henkilökohtaisesti  sopiva  koulutustyyli.  Lähtökohtaisesti 

käytössä on kuitenkin sama materiaali, jonka pohjalta jokainen työntekijä saa saman 

koulutuksen ja näin ollen samat lähtökohdat tulla menestyväksi myyjäksi. 

Perehdyttämisen seuraavalle kolmelle viikolle määritellään jokaiselle omat tavoitteet 

ja seurataan, miten uusi työntekijä etenee. Perjantaisin käydään läpi sitä, miten kulunut 

viikko  on  sujunut  ja  miten  työntekijä  on  edennyt,  sekä  millaisia  ongelmia  on 

mahdollisesti ilmennyt.  Tämän  jälkeen  ilmenneet  ongelmat  pyritään  ratkaisemaan. 

Kuukauden  jälkeen  koulutusvastuu  siirtyy  haastatellulta  tiimiesimiehelle  tai 

maajohtajalle. Haastateltavan mukaan perehdyttäminen on Yritys X:ssä elävä prosessi: 

ala  muuttuu  jatkuvasti  ja  työntekijöiden  tulee  olla  tietoisia  siitä,  mitä  tapahtuu. 

Haastateltava  kertoo,  että  koulutukset  päivitetään yrityksessä sen  mukaan,  mitä 

maailmalla  ja  yrityksen  toimialalla  tapahtuu. Hänen  mukaansa  yrityksessä  pyritään 

olemaan eturintamassa sen suhteen, miten alalla toimitaan. 

Perehdyttäminen  ja  kouluttaminen  nähdään  yrityksessä  X  kaksisuuntaisena 

prosessina.  Perehdytyksen  kohteena  oleva  työntekijä  tuo  ilmi  näkemyksiään  ja 

kokemuksiaan  ja  tämän  pohjalta  perehdyttämisprosessia  kehitetään  vastaamaan 

jokaisen  tarpeita.  Haastateltava  kuitenkin  muistuttaa,  että  on  myös  sellaisia  asioita, 

jotka  esitellään  kaikille  uusille,  ulkopuolelta  tuleville  työntekijöille – aiemmasta 

kokemuksesta  riippumatta.  Tällaisia  teemoja  ovat  mm.  yleinen  tieto  yrityksestä  ja 

tuotteista.  Näiden  asioiden  tulee  olla  kaikkien  työntekijöiden  tiedossa.  Muiden 
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asioiden kohdalla on tärkeää huomioida uuden työntekijän lähtökohdat. Osa saattaa 

olla jo esimerkiksi kokeneita myyjiä, kun taas joku saattaa tulla työhön suoraan koulun 

penkiltä. On siis tärkeää huomioida henkilöiden erityistarpeet. 

Perehdyttämisen kehittämisen taustalla on siis Yritys X:ssä laaja kokemusten kysely 

ja kartuttaminen sekä teoriatiedon hankkiminen. Tältä pohjalta pyritään haastateltavan 

mukaan luomaan  sellainen  teoriapohja  perehdyttämiselle  ja  kouluttamiselle,  joka 

mahdollisesti toimii kyseisessä yrityksessä. Seuraavaksi siirrytään kokeilemaan mallia 

käytännössä. Ei siis haastateltavan sanoin ”lähdetä suoraan täydellä teholla”. Ensin 

testataan  pienimuotoisemmin,  ja  mikäli  tulokset  näyttävät  hyviltä,  jatketaan 

suuremmassa  mittakaavassa.  Haastatellun  mukaan  ei  siis  täysin  improvisoida,  vaan 

teoriapohjan avulla lähdetään suunnitellusti kokeilemaan. 

5.3.2 Työtehtävästä toiseen 

Haastateltu  kertoo,  ettei  organisaation  ulkopuolelta  palkata  työntekijöitä  suoraan 

esimies- tai  johtotehtäviin  Yritys  X:ssä  käytännössä  lainkaan.  Yrityksessä  koetaan 

tärkeänä se, että jokainen työntekijä ymmärtää myös alemman tason työtehtäviä. Tätä 

ymmärrystä  kartutetaan  haastatellun  mukaan  juurikin  kyseistä  työtä  tekemällä. 

Ylennykset ja uusiin työtehtäviin siirtymiset ovat siis yrityksessä yleinen tapa täyttää 

uusia  ja  tyhjäksi  jääneitä  työtehtäviä. Haastateltu  kertoo  lisäksi,  että organisaatiota 

pyritään jatkuvasti kehittämään ja jakamaan uusiin, järkeviin osiin. Tämä tarkoittaa 

myös täysin uusien työtehtävien syntymistä. 

Haastateltu  kertoo,  että  uusiin  tehtäviin  esimerkiksi  tiimiesimieheksi  siirtyvällä  on 

itsellään  päävastuu  tiiminsä  koulutukseen  tarvittavan  tiedon  hankkimisessa  ja  sen 

jakamisessa eteenpäin. Haastatellun mukaan ylennyksen tehdessään johto katsoo, että 

ylennettävä  henkilö  (esim.  tiiminvetäjä)  on  valmis  ottamaan  vastuuta  muista 

henkilöistä  ja  ohjaamaan  heitä.  Esimiehiä  kuitenkin  tuetaan  esimerkiksi  erilaisten, 

talon  ulkopuolisten  tahojen  järjestämien  myyntikoulutusten  avulla.  Näin  pyritään 

antamaan  uudessa  esimiesasemassa  olevalle  tarvittavaa  teoriaosaamista  ja  taitoja. 

Haastateltu  korostaa,  ettei  ylennettyjäkään  työntekijöitä  jätetä  yksin,  mutta  vastuu 

siirtyy  vahvasti  heille  itselleen.  Itseään  pitää  haastateltavan  mukaan  olla  valmis 

kehittämään. 
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5.3.3 Perehdyttämisen merkitys 

Haastateltava  pitää  erittäin  tärkeänä  sitä,  että  uudet  työntekijät  kokevat  tulevansa 

osaksi  työyhteisöä ja  että  he  saavat  tarpeeksi  tietoa  ja  taitoa  voidakseen  pärjätä 

työssään. Haastatellun mielestä on lisäksi tärkeää, ettei uusi työntekijä koe tulleensa 

niin sanotusti heitetyksi suoraan töihin. On tärkeää kokea olevansa osa työyhteisöä ja 

saavansa tarvittaessa apua. Apua täytyy myös tilanteen niin vaatiessa voida uskaltaa 

pyytää.  Tällöin  ilmenneisiin  ja  mahdollisiin  ongelmiin  päästään  tarttumaan  heti 

oikealla hetkellä, eli välittömästi ongelman ilmettyä. Näin kyseiset ongelmat tulevat 

hoidettua, eivätkä ne jää pinnan alle piiloon. Yritys X työllistää yli 150 työntekijää, 

joista  myynnin  parissa  toimii  noin  kahdestakymmenestäviidestä  reiluun 

kolmeenkymmeneen  prosenttia  työntekijöistä.  Haastatellun  mielestä  on  mahdotonta 

kyetä  valvomaan  jokaista  työntekijää  sekä  sitä,  miten  he  hoitavat  päivittäiset 

askareensa, erikseen. Siihen ei yrityksellä ole riittäviä resursseja. 

Haastateltava  kertoo,  ettei  ole  yritys  X:n  sisällä  havainnut  negatiivisia  asenteita 

perehdyttämistä  kohtaan.  Hän  kokee,  että  myös  yrityksen ylemmillä  tahoilla 

ymmärretään  perehdyttämisen  ja  kouluttamisen  tärkeys.  Juuri  ylemmät  tasot 

ilmaisivatkin havainneensa tarpeen muodollisemmalle perehdyttämiselle. Haastateltu 

suunnitteli  yhdessä  ylempien  tasojen  kanssa  perehdyttämiseen  liittyviä  toimia, sekä 

sitä,  miten  perehdyttäminen  olisi  järkevintä  toteuttaa.  Ylemmältä  tasolta  on 

haastateltavan kertoman mukaan myöhemmin tullut positiivista palautetta siitä, kuinka 

uusien työntekijöiden kouluttaminen on järjestetty. Uudet perehdyttämistoimet on siis 

otettu esimies- ja johtotasolla hyvin vastaan. 

5.3.4 Tarve muodollisemmalle perehdyttämiselle 

Haastateltavan  ura  Yritys  X:ssä  alkoi  harjoittelun  muodossa  kaksi  ja  puoli  vuotta 

sitten.  Yrityksen  työntekijämäärä  oli  tuolloin  noin  puolet  nykyisestä.  Silloin 

yrityksellä  ei  haastateltavan  mukaan  ollut  käytössä  kunnollista 

perehdyttämisohjelmaa. Haastateltava kertoo, kuinka uusi työntekijä joutui ”suoraan 

syvään päätyyn”. Henkilö otettiin töihin, hänelle kerrottiin ”mikä on homman nimi” ja 

oletettiin, että työskentely hoituu. 
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Ennen muodollisen perehdyttämisprosessin luomista ongelmia saattoi haastateltavan 

mukaan  esiintyä  liittyen  mm.  siihen,  ettei  työntekijä  tiennyt  kenen  vastuulla  hänen 

perehdyttämisensä  on  tai  ettei  työntekijää  välttämättä  kunnolla  perehdytetty.  Osa 

työntekijöistä  on  hänen  haastateltavan  mukaan  hyvin  itsenäisiä,  opiskelee  itse  ja 

pääsee nopeasti työhön kiinni. Osa taas puolestaan vaatii alussa enemmän opastusta. 

”Siellä  saattaa  olla  todella  kova  potentiaali  kuoren  alla,  mitä  ei  saada  esiin,  jos 

kyseistä henkilöä ei ohjata oikeaan suuntaan” haastateltu toteaa. 

Kun Yritys X:stä kasvoi globaali toimija, heräsi haastateltavan mukaan tarve selkeille 

perehdyttämisen  linjoille  ja  sille,  mitä  informaatiota  jaetaan  eteenpäin  kaikille 

työskentely-ympäristöstä  riippumatta.  Aiemmin  käytetty  perehdyttämisen – tai  sen 

puutteen – menetelmä  ei  enää  toiminut,  sillä  uusia  työntekijöitä  palkattiin  hyvin 

nopealla  tahdilla.  Koettiin,  että  uusilla  työntekijöillä  kestää  ilman  kunnollista 

perehdyttämistä ja kouluttamista niin kauan päästä täyteen työskentelypotentiaaliinsa, 

että  kyseinen  tapa  toimia  ei  enää  ollut  kannattavaa. ”Ihan  selkeä  tilanne”, 

haastateltava  toteaa  kertoessaan,  kuinka  niin  esimiehet  kuin  muutkin  työntekijät 

huomasivat perehdyttämisen puutteeseen liittyvän ongelman. 

5.3.5 Onnistunut perehdyttäminen ja sen tuomat hyödyt 

Onnistuneen  perehdyttämisen  jälkeen  työntekijän  tulee  kokea  olevansa  valmis 

ottamaan  niin  sanotusti homman  haltuunsa, haastateltu  toteaa.  Perehdytetyn  tulee 

kokea, että hänellä on hallussaan tarvittava tietämys ja tietotaito myytävästä tuotteesta 

sekä  myymisestä  ja  että  hän  pystyy  toimimaan  itsenäisesti  työssään.  Mikäli 

perehdyttämisen  jälkeen  ollaan  siis  tilanteessa,  jossa  uusi  työntekijä  on  valmis 

toimimaan ja ”tekemään rahaa” sekä kehittymään niin työntekijänä, henkilönä kuin 

myyjänäkin,  voidaan  perehdyttämistä  pitää  onnistuneena.  Haastateltava  kertoo 

yrityksessä kyseltävän jatkuvasti, minkälaisia tuntemuksia ja ajatuksia perehdytetyillä 

on, ja millä saroilla he kaipaisivat lisää opastusta ja panostamista. Näiden toiveiden ja 

mielipiteiden pohjalta kouluttamista jatketaan. 

Nykypäivän  ongelmana  on  haastateltavan  mukaan  se,  että  myynti  on  muuttunut 

monimutkaiseksi. Uudella työntekijällä kestää hänen mukaansa keskimäärin vähintään 

neljä  kuukautta tulla  täysin  tuottavaksi  osaksi  yritystä.  Perehdyttämisellä  pystytään 
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kuitenkin  puolittamaan  tuo  aika  niin,  että  uudet  työntekijät  pääsevät  jo  kahdessa 

kuukaudessa täyteen potentiaalinsa. Perehdyttäminen ja kouluttaminen tuovatkin täten 

epäsuorasti  lisää rahavaroja  yritykselle.  Kouluttaminen  ja  uusien  työntekijöiden 

onboarding,  eli  sopeuttaminen  työympäristöön,  vie  haastateltavan  sanoin  aikaa  ja 

”aika on rahaa”. Työntekijästä aiheutuu esimerkiksi palkka- ja vakuutuskuluja, vaikka 

he eivät käytännössä tuottaisi yritykselle vielä mitään. Tätä haastateltu pitää ”hirveän 

isona kuluna”. Jos kyseisiä kuluja maksetaan esimerkiksi neljän kuukauden ajan, eli 

kunnes  työntekijä  saavuttaa  täyden  potentiaalinsa,  ja  tuo  aika  on  perehdyttämisen 

avulla  mahdollista  lyhentää kahteen  kuukauteen,  saavutetaan  yrityksessä  suuri 

rahallinen säästö. Työntekijät kasvavat nopeammin tuottoa tuovaksi osaksi yritystä. 

Tämän haastattelun ajankohtana haastateltava on toiminut perehdyttäjänä Yritys X:ssä 

kahdeksan kuukauden ajan. Vuoden 2016 alusta alkaen on hänen sanojensa mukaan 

”laitettu  polttoainetta  koneeseen”,  mitä  perehdyttämiseen  tulee.  Yrityksessä  on 

keskitytty  siihen,  että  uutta  työvoimaa  koulutetaan.  Panostuksia  on  tehty  niin 

rahallisesti,  kuin  ajallisestikin,  koska  on  nähty ”homma  toimivan”. Puhuttaessa 

perehdyttämisen  hyödyistä,  haastateltava  kertoo,  että  nykyisellä  tyylillä  järjestetyn 

perehdyttämisen  ansiosta ihmiset  ovat  Yritys  X:ssä  sitoutuneempia  ja  tietävät 

paremmin ”mistä on kyse”. Hän kuitenkin kokee, että on vielä liian varhaista mitata 

kyseisiä  asioita  suoraan.  Parempaan  suuntaan  ollaan  silti  haastateltavan  mielestä 

menossa. 

5.3.6 Esteitä perehdyttämiselle 

Miksi Yritys  X:ssä  ei  kuitenkaan  välittömästi  keskitytty perehdyttämiseen  sen 

kasvavasta tarpeesta huolimatta? Haastateltavan mukaan tärkeintä yritystoiminnassa 

on saada rahavirtaa yritykseen. Syiksi siihen, miksi yrityksessä ei aikaisemmin ollut 

perehdyttämisestä  vastaavaa henkilöä tai  muodollista  perehdyttämisprosessia, 

haastateltava kertoo kasvuvauhdin olleen niin nopeaa, että yrityksessä haluttiin ensin 

vakauttaa sinne kulkevat rahavirrat. Perehdyttäminen jäi haastateltavan sanoin kasvun 

jalkoihin. Koettiin, että siihen ei ollut mahdollista keskittää tarvittavia resursseja. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkielmaan pohjautuvat johtopäätökset. Luvussa arvioidaan 

lisäksi  kyseisten  johtopäätösten  validiteettia  ja  reliabiliteettia  sekä  nostetaan 

tarkasteluun tutkimukseen liittyvät rajoitteet. Lopuksi tuodaan esille tutkielman aikana 

syntyneitä jatkotutkimusehdotuksia.  

6.1 Teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Johtopäätösten  tarkoituksena  on  antaa  vastaus  tutkielman  alussa  esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Johdantoluvussa esitettiin seuraavat kysymykset: 

- Miten perehdyttäminen ymmärretään kasvuyrityksissä? 

- Millaisia haasteita kasvuyrityksissä kohdataan perehdyttämiseen liittyen? 

 

6.1.1 Miten perehdyttäminen ymmärretään kasvuyrityksissä? 

Kupias ja  Peltola  (2015) ovat  keskustelleet  tuhansien  perehdyttäjien  ja  esimiesten 

kanssa  perehdyttämisen  merkityksestä.  He  kertovat  haastattelemiensa  henkilöiden 

lähes  poikkeuksetta  pitävän  perehdyttämistä  erittäin tärkeänä  osana  yrityksen 

toimintaa. Saman tyyppistä suhtautumista perehdyttämiseen tukee myös Yritys X:ssä 

toteutettu  haastattelu. Haastateltava kertoo, ettei  ole  yrityksen  sisällä  havainnut 

negatiivisia  asenteita perehdyttämistä  kohtaan.  Yrityksen  ylemmillä  tahoilla 

ymmärretään perehdyttämisen ja kouluttamisen tärkeys ja juuri nuo tahot ilmaisivatkin 

havainneensa tarpeen muodollisemmalle perehdyttämiselle. Uudet, muodollisemmat 

perehdyttämistoimet  on  otettu  esimies- ja  johtotasolla  hyvin  vastaan,  mistä kertoo 

johdon  antama  positiivinen  palaute. Positiivinen  asenne  perehdyttämisen 

merkityksestä voitaneen yhdistää myös muiden kasvuyritysten johdon sekä esimiesten 

näkemyksiin. Haastateltava itse  kertoo  pitävänsä hyvin tärkeänä  sitä,  että  uudet 

työntekijät kokevat olevansa osa yrityksen työyhteisöä sekä sitä, että tulokkaat saavat 

tarpeeksi  tietoa  ja  taitoa voidakseen  pärjätä  työssään. Hän  kertoo  lisäksi  pitävänsä 

tärkeänä sitä, ettei uusi työntekijä koe tulleensa heitetyksi suoraan töihin. Tulokkaan 

tulee haastateltavan mielestä kokea saavansa apua, mikäli sitä tarvitsee. 
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Yllä  esitettyjen  kaltaisista  positiivisista suhtautumistavoista huolimatta 

perehdyttämistä  ei  aina  hoideta  yrityksissä  hyvin.  Vaikka perehdyttämistä  pidetään 

yrityksissä yleisesti tärkeänä (Kjelin & Kuusisto 2003), sen prosessia laiminlyödään 

monesti  erityisesti  pienissä  ja  kasvavissa  yrityksissä. Kupiaan  ja  Peltolan (2015) 

mukaan  tähän  ristiriitaan positiivisen suhtautumisen ja  laiminlyönnin  välillä on 

mahdotonta löytää yhtä ainoaa syytä. 

Kasvuyritysten toimitusjohtajien mukaan suurin huolenaihe ja haaste kasvuyrityksissä 

on  oikeanlaisen  henkilöstön  löytäminen  ja  pitäminen (PricewaterhouseCoopers 

Consulting 2000 via Barringer, Jones, Neubaum 2004). Richin (1999) mukaan kyky 

houkutella  ja  pitää  hallussa  ammattitaitoista  ja  osaavaa  henkilöstöä  lisää  sen 

todennäköisyyttä,  että  yritys  kykenee  tehokkaasti  toteuttamaan  ja  ylläpitämään 

kasvuhakuista  strategiaa.  Rich  korostaa,  kuinka  jokaisen  työntekijän – jokaisella 

tasolla – tulisi  ymmärtää  yritystoiminnan  suunta  ja  tavoite  voidakseen  edesauttaa 

muutosta ja kasvua. Caudronin (1993b) julkaisusta puolestaan käy ilmi, että yhtenä 

suurimpana henkilöstöhaasteena kasvuyrityksissä voidaan  pitää rekrytointia. 

Henkilöstöhallinnon  tulisi  valmistautua  suurempaan,  kasvavaan  yritykseen ja 

suunnitella toimensa sen mukaan (Caudron 1993b). Koska perehdyttäminen käsitetään 

tässä  tutkielmassa osana rekrytointiprosessia, voitaneen kasvuyritysten  haasteiden 

nähdä liittyvän myös perehdyttämiseen. 

Empiirinen aineisto tuo ilmi haastatellun kokemuksia perehdyttämisen hyödyistä. Hän 

kokee,  että  perehdyttämällä  voidaan  huomattavasti  lyhentää  sitä  aikaa,  joka  uudella 

työntekijällä  kestää  tulla  tuottavaksi  osaksi  yritystä  ja  saavuttaa  täysi 

työskentelypotentiaalinsa.  Hän  toteaa  perehdyttämisen  ja  kouluttamisen  tuovan 

yritykselle epäsuorasti lisää rahavaroja. Tulokkaiden kouluttaminen ja sopeuttaminen 

työympäristöön vievät aikaa ja haastateltavan mukaan aika on rahaa. Hän muistuttaa, 

että uudesta työntekijästä aiheutuu esimerkiksi palkka- ja vakuutuskuluja, vaikka he 

eivät tuottaisi yritykselle vielä mitään. Perehdyttämisen avulla voidaan lyhentää tuota 

tuottamatonta aikaa. Huolellinen perehdyttäminen nähdään siis mahdollisuutena. Tätä 

näkemystä tukee myös aiheeseen liittyvä kirjallisuus. Esimerkiksi Kupiaan ja Peltolan 

(2005)  mukaan  onnistunut  ja  huolellinen perehdyttäminen  ei  hyödytä  ainoastaan 

perehtyjää itseään, vaan myös koko organisaatiota (Kuvio 1, s. 14). Parhaimmillaan 

perehdyttäminen säästää yrityksen aikaa ja luo Kjelinin ja Kuusiston (2003) mukaan 
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kilpailuetua. 

Kirjallisuudessa perehdyttämistä on usein kuvattu kaksisuuntaisena prosessina, joka 

hyödyttää  niin  yksilöä  kuin  organisaatiotakin  (Honkaniemi  ym.  2007,  Kupias  & 

Peltola 2015). Tiedonkulun tulisi siis olla kaksisuuntaista – ei ainoastaan informaation 

välittämistä ylemmiltä  tahoilta työntekijöille. Haastattelusta  käy  ilmi,  että 

perehdyttäminen  ja  kouluttaminen  nähdään  kaksisuuntaisena  prosessina myös 

yrityksessä  X. Haastateltu  on  sitä  mieltä,  että onnistuneen  perehdyttämisen  jälkeen 

työntekijä  kokee  olevansa  valmis  ottamaan homman  haltuunsa.  Perehdytetyn  tulee 

kokea, että hänellä on hallussaan tarvittava tietämys ja tietotaito työtehtäviin liittyen 

ja että hän pystyy toimimaan työssään myös itsenäisesti. Haastateltu kertookin, että 

Yritys X:ssä kartoitetaan jatkuvasti perehdytettyjen tuntemuksia ja ajatuksia sekä sitä, 

missä asioissa he kaipaavat lisää opastusta. Perehdytyksen kohteena oleva työntekijä 

tuo ilmi  näkemyksiään ja  kokemuksiaan  ja  tämän  pohjalta perehdyttämisprosessia 

kehitetään  vastaamaan  tulokkaan  henkilökohtaisia  tarpeita. Toki on olemassa myös 

joitakin perusasioita, jotka esitellään kaikille uusille yrityksen ulkopuolelta tuleville 

työntekijöille, aiemmasta kokemuksesta riippumatta. Haastateltu kuitenkin painottaa, 

että muiden asioiden kohdalla on tärkeää huomioida uuden työntekijän lähtökohdat ja 

erityistarpeet. 

6.1.2 Millaisia haasteita kasvuyrityksissä kohdataan perehdyttämiseen liittyen? 

Tutkielman perusteella on havaittavissa muutamia selkeitä perehdyttämiseen liittyviä 

haasteita, joihin kasvuyritykset saattavat törmätä. Tutkielman empiirinen osio tukee 

osaltaan  kirjallisuuskatsauksen  pohjalta  löydettyjä  haasteita. Nuo  haasteet  on 

mahdollista jaotella seuraaviksi teemoiksi: 

1. Puutteet perehdyttämisen ja sen seurannan muodollisuudessa 

2. Epäselvyys perehdyttämiseen liittyvässä vastuunjaossa 

3. Ajanpuute ja kiire 

4. Epäonnistuminen aiemman osaamisen huomioimisessa 
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Puutteet perehdyttämisen ja sen seurannan muodollisuudessa 

Ei  ole  olemassa  yksiselitteisiä  ohjeita  siitä,  milloin yrityksen  tulisi  perustaa 

henkilöstöasioista – kuten  perehdyttämisestä – vastaava  tiimi  tai osasto.  Jokaisen 

kasvuyrityksen päättäjien tulisi tuntea oma yrityksensä ja tarkastella kasvua kriittisesti 

oikean  ajankohdan  löytämiseksi. Johdon  ja  omistajien  voi kuitenkin  olla haastavaa 

määritellä,  milloin ”tavallinen”  kasvuvauhti  muuttuu  nopeaksi  kasvuksi ja  tarve 

perehdyttämisestä vastaavalle henkilölle tai osastolle syntyy. Kun yritys kasvaa, se ei 

voi jatkaa toimintaansa improvisoiden ja ratkaisuja jatkuvasti vaihtaen, vaan sen on 

alettava  systematisoida  toimintaansa  ja  omaksuttava  rutiineja (Lindell  2007). 

Henkilöstökäytäntöihin  liittyvä standardointi  ja  dokumentointi  tulisi  ottaa  mukaan 

yrityksen  toimintaan  jo  kasvuprosessin  alussa (Kotey  &  Sheridan  2004). Selkeän 

perehdyttämisprosessin  luominen  ja  ymmärtäminen  sekä  suunnitelmien  laatiminen 

ovat avainasemassa kasvuyrityksissä. Improvisointi vie henkilöstöltä paljon aikaa eikä 

se takaa perehdyttämisen johdonmukaisuutta työntekijöiden välillä. 

Määritellyllä  henkilöstöpolitiikalla varmistetaan  yhdenmukainen  ja 

oikeudenmukainen  kohtelu  kaikille  työntekijöille henkilöstön  kasvaessa  (Kotey  ja 

Sheridan 2004.) Henkilöstöpolitiikan standardointi ja dokumentointi ovat henkilöstön 

lisäksi myös koko yrityksen edun mukaista. Kun osapuolet ovat selvillä siitä, millaista 

henkilöstöpolitiikkaa yritys noudattaa, ja henkilöstöön liittyvä dokumentointi on tehty 

systemaattisesti, ei kumpikaan työsuhteen osapuoli voi riitatilanteessa väärinkäyttää 

asemaansa  tai  tietoaan. Epämuodollinen  perehdyttäminen  ja  sen  seuranta  voivat 

pahimmassa tapauksessa johtaa ristiriitatilanteisiin, jotka syövät yrityksen resursseja, 

kuten  aikaa  ja  rahaa.  Improvisoituun  perehdyttämiseen  kuluu  todennäköisesti  myös 

muodollista toimintaa enemmän aikaa, joka on pois muista yrityksen toimista. 

Yrityksessä  X  muodollisia  perehdyttämistoimia  alettiin  toteuttaa  vasta,  kun 

huomattiin,  ettei improvisointi  enää  tuottanut toivottuja tuloksia.  Yrityksessä  ei  siis 

aloitettu  perehdyttämiseen  liittyvien  henkilöstötoimien  standardoimista  ja 

dokumentointia ennakoiden, vaan vasta, kun tarve oli jo syntynyt. Kun haastateltava 

siirtyi yrityksen  palvelukseen  muutama  vuosi  sitten,  yrityksen työntekijämäärä  oli 

huomattavasti  nykyistä  pienempi.  Yrityksellä ei  tuolloin  ollut  käytössä  varsinaista 

perehdyttämisohjelmaa ja uudet työntekijät joutuivat haastateltavan mukaan ”suoraan 
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syvään  päätyyn”. Kun yrityksen kasvuvauhti  kiihtyi,  heräsi  haastateltavan  mukaan 

tarve selkeille perehdyttämisen linjoille ja mallille. Aiemmin käytetty vapaamuotoinen 

menetelmä ei enää toiminut, sillä uusia työntekijöitä palkattiin hyvin nopealla tahdilla. 

Yrityksessä  koettiin,  että  uusilla  työntekijöillä  kestää  ilman  kunnollista 

perehdyttämistä  niin  kauan  päästä  täyteen  työskentelypotentiaaliinsa,  että  kyseinen 

tapa  toimia  ei  enää  ollut  kannattavaa. ”Ihan  selkeä  tilanne”, haastateltava  kuvaa 

ilmennyttä perehdyttämissuunnitelman puutteeseen liittyvää ongelmaa. 

Kasvaessaan  Yritys  X  on  ottanut  osaksi  perehdyttämisprosessiaan  niin  kutsutun 

koulutus-boardin. Kyseisestä työkalusta löytyy informaatiota perehdyttämistä varten 

ja  sen  avulla  voidaan  haastateltavan  mukaan  räätälöidä  jokaiselle  työntekijöille 

henkilökohtaisesti sopiva koulutustyyli. Vastaavan työkalun luominen voinee osaltaan 

auttaa yrityksiä perehdyttämisprosessin muodollistamisessa. Sen avulla voidaan jakaa 

samaa  tietoa  ja  osaamista  jokaiselle  perehdytettävälle  ja  se  voi  olla  apuna 

systemaattisessa  edistymisen  seurannassa.  Kyseisentyyppinen  työkalu  voi  lisäksi 

auttaa  yrityksiä  myös  ajankäytössä  sekä  aiemman  osaamisen  huomioimisessa.  Näin 

ollen se saattaa olla ratkaisuna myös seuraavissa kappaleissa esitettyihin ongelmiin. 

Epäselvyys perehdyttämiseen liittyvässä vastuunjaossa 

Kaikissa kasvuyrityksissä ei  välttämättä  ole erikseen  määritelty  perehdyttämisestä 

vastaavaa  henkilöä. Perehdyttämistä  saatetaan  eri  henkilöiden  toimesta  pitää  eri 

henkilöiden  tai  tiimien vastuuna.  Monet  organisaation  epäselvyydet  johtuvatkin 

monesti juuri vastuun määrittelyn tai viestinnän puutteesta, kuten Kjelin ja Kuusisto 

(2003)  asian esittävät. Vastuu  perehdyttämisestä saattaa heidän  mukaansa  olla 

epäselvää, työnjako henkilöstötoimen ja esimiesten välillä voi olla määrittelemättä tai 

siitä voi  olla  erilaisia  käsityksiä. Tutkielman  empiirisestä  osiosta nousee  esille yllä 

esitettyjen aatteiden mukaisia haasteita. Haastateltava kertoo, kuinka ongelmia esiintyi 

yrityksessä ennen muodollisen perehdyttämisprosessin luomista liittyen mm. siihen, 

ettei  työntekijä  tiennyt  kenen  vastuulla  hänen  perehdyttämisensä  on, tai  ettei 

työntekijää välttämättä kunnolla perehdytetty. 

Haasteita saattaa  liittyä myös vastuusta  luopumiseen  ja  sen  delegoimiseen. 

Pienyrityksen omistajan rooli on Mazzarolin (2003) mukaan hyvin kriittinen yrityksen 
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menestymisen kannalta erityisesti ensimmäisten toimintavuosien aikana. Tänä aikana 

omistaja  on  tiiviisti  mukana  jokapäiväisessä  toiminnassa. Kun  yritys  kasvaa, 

omistajien on opittava delegoimaan ja jakamaan vastuuta, joka on Mazzarolin mukaan 

suuri haaste monille pienyritysten omistajille. Tästä johtuen kasvuyritysten ylempien 

tahojen  voi  olla hankala  luopua perehdyttämisvastuusta ja  luottaa  siihen,  että  joku 

toinen on kykenevä antamaan uudelle tulokkaalle työssä tarvittavan tiedon. 

Ajanpuute ja kiire 

Yhdeksi  suureksi  haasteeksi  perehdyttämiseen  liittyen  nousee  tämän  tutkielman 

perusteella  ajanpuute.  Tätä  tukee  esimerkiksi  Kupiaan  ja  Peltolan  (2015)  näkemys: 

suurimmaksi  perehdyttämiseen  liittyväksi  haasteeksi he mainitsevat juuri ajan 

puutteen. Todennäköisesti  tavallisin  syy  perehdyttämisen  laiminlyöntiin  myös 

Kjelinin ja Kuusiston (2003) mukaan on kiire. Syitä sille, ettei perehdyttämiselle tunnu 

löytyvän  riittävästi  aikaa,  on  varmasti  monia.  Eräs  niistä  saattaa  olla Kjelinin  ja 

Kuusiston  (2003)  mukaan se,  että  omien  tehtävien  priorisointi  tehdään  omista 

tavoitteista  johdettuna.  Uusi  työntekijä  voidaan heidän  mukaansa kokea  jopa omaa 

asemaa  uhkaavana kilpailijana. Tätä näkemystä  tukee  osaltaan  myös Yritys  X:ssä 

toteutettu  haastattelu. Haastateltava kertoo  kasvuvauhdin  olleen  yrityksessä 

aikaisemmin niin nopeaa, että haluttiin ensin vakauttaa sinne tulevat rahavirrat. Kun 

aika  käytettiin  suurimmaksi  osaksi  kyseisiin  toimiin,  perehdyttäminen  jäi  kasvun 

jalkoihin.  Yrityksessä  koettiin,  ettei  siihen  ollut  mahdollista  keskittää  tarvittavia 

resursseja. Ratkaisuna ajankäytön ongelmaan voi olla esimerkiksi se, että työyhteisön 

jäsenille  osoitetaan  selkeästi  perehdyttämisen  tuomat  hyödyt  (Kjelin  &  Kuusisto 

2003).  Näin  perehdyttäjälle  selkeytyy,  miksi  hänen  kannattaa  käyttää  aikaansa 

tulokkaan  perehdyttämiseen  ja  miten  myös  hän  voi  hyötyä  jakamalla  tulokkaalle 

osaamistaan sekä tietoaan. 

Myös  väärä  ajoitus  voi  Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003)  mukaan  olla  syynä 

perehdyttämisen  laiminlyöntiin.  Työsuhteen  alkamisajankohtaa  kannattaakin  heidän 

mukaansa tarkastella myös perehdyttämisresurssien näkökulmasta. Mikäli yrityksessä 

koetaan, ettei aikaa perehdyttämiselle järjestelyistä huolimatta löydy, kannattaa pohtia, 

onko kyseinen aika paras mahdollinen uuden työntekijän palkkaamiselle. 
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Epäonnistuminen aiemman osaamisen huomioimisessa 

Perehdyttämistä voidaan Kjelinin ja Kuusiston (2003) mukaan pitää prosessina, jossa 

tulee ottaa huomioon perehdytettävän henkilön aiempi kokemus. Virheellinen käsitys 

uuden  työntekijän valmiuksista  voi heidän  mukaansa johtaa puutteelliseen 

perehdyttämiseen. Työntekijän  osaamisen  sekä  kokemuksien tunnistamiseen  ja 

huomioimiseen liittyvän  virhearvioinnin  taustalla  voi  olla  esimerkiksi  ajanpuute 

tulokkaan  valmiuksien  kartoittamiseen  liittyen. Osaamista  saatetaan ali- tai 

yliarvioida,  jonka  seurauksena  aikaa  perehdyttämiseen  ja  sen  eri osa-alueisiin 

saatetaan  käyttää  joko  liikaa tai  liian  vähän. Ratkaisuna  ongelmaan  voi  toimia 

perusteellinen  osaamisen  kartoittaminen  ja  perehdytyksen  suunnittelu  yhdessä 

työntekijän  kanssa.  Nämä toimet varmistavat  Kjelinin  ja  Kuusiston  (2003)  mukaan 

sen, että perehdyttäminen perustuu oikeille tarpeille. 

Yrityksessä X perehdyttäminen nähdään kaksisuuntaisena prosessina. Perehdytyksen 

kohteena oleva työntekijän näkemyksiä ja kokemuksia kuunnellaan ja tämän pohjalta 

perehdyttämisprosessia  kehitetään  vastaamaan työntekijän  henkilökohtaisia tarpeita. 

Huomioimalla uuden työntekijän lähtökohdat, Yritys X on esimerkki yrityksestä, joka 

edistää toiminnallaan perehdyttämisen onnistumista. 

Tämä  tutkielma vahvistaa  ajatusta perehdyttämisen tärkeydestä. Se  osoittaa, kuinka 

huolellinen perehdyttäminen voi auttaa yritystä menestymään. Perehdyttämiseen tulisi 

varata resursseja jo kasvuyritysten alkutaipaleelta asti. Jos perehdyttämistä ei hoideta 

kunnolla, se voi pahimmassa tapauksessa olla kasvun esteenä. 

6.2 Tutkimuksen arviointi ja rajoitteet 

Tutkielman  läpinäkyvyyden  ja  selkeyden  lisäämiseksi  käytetyt  metodit  on  pyritty 

kuvaamaan  selkeästi  ja  mahdollisimman laajasti.  Tämä  lisää  osaltaan  tutkielman 

luotettavuutta  ja  helpottaa  ulkopuolisten  tahojen  siihen  kohdistavan  arvioinnin 

suorittamista. 

Koska tutkielma on toteutettu suurimmilta osin kirjallisuuskatsauksena, vaikuttaa sen 

validiteettiin  ja  reliabiliteettiin  hyvin  vahvasti  lähdemateriaalin laatu. 
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Sekundäärilähteet on pyritty arvioimaan luotettavuudeltaan ja relevanttiudeltaan tässä 

tutkielmassa tarkasteltavan aiheen kannalta mahdollisimman hyvin. Arvioinnissa on 

käytetty apuna muun muassa Julkaisufoorumin julkaisukanavahakua. Osa käytetystä 

lähdemateriaalista  on  suhteellisen  vanhaa, mutta  tätä  materiaalia  on  pyritty 

tarkastelemaan  erityisen  kriittisesti.  Kyseisten  materiaalien sisältämien aiheiden 

luonteiden vuoksi ajankulun ei koeta vääristävän  tutkielman  luotettavuutta  tai 

pätevyyttä. 

Kuten Alasuutari (2011) on todennut, joskus voi olla hankala arvioida, missä määrin 

aineistona  olevien  kertomusten  tai  kuvausten  voidaan  olettaa  olevan 

totuudenmukaisia. Tämän vuoksi tutkimuksen empiirisen aineiston  arvioinnissa  on 

pyritty käyttämään mahdollisimman kriittistä arviointia. Haastattelujen tapauksessa ei 

koskaan voida olla täysin varmoja siitä, puhuuko haastateltu henkilö täysin totta vai 

valehteleeko  hän – tietoisesti tai  tiedostamattaan. Haastatelluille  henkilöille 

annetaankin usein Alasuutarin  (2011)  mukaan vain  rajoitetusti  tietoa  tutkimuksen 

tarkoituksesta. Heille  ei  esimerkiksi  kerrota,  miksi  tietyt  kysymykset  esitetään  tai 

miten  heitä  tarkkaillaan.  Näin  on  pyritty  menettelemään  myös  tämän  tutkielman 

empiiristä  aineistoa kerättäessä.  Vaikka  haastatellulle  on  kerrottu  tutkielman 

käsittelevän  kasvuyrityksiä  sekä  niiden  toteuttamaa  perehdyttämistä,  ei  esimerkiksi 

tutkimuskysymyksiä ole erikseen kerrottu. Näin menettelemällä on pyritty välttämään 

vastausten  liiallinen  rajautuminen. Alasuutari  (2011)  on  tuonut  ilmi  myös  sen,  että 

esimerkiksi juuri  teemahaastattelun  tapauksissa yksilö  ei  vastaa kysymyksiin 

pyrkimättä  edes  jonkinasteiseen käsitykseen  siitä,  mihin  kysymyksillä  pyritään  tai 

siitä,  mitä  tutkimus  käsittelee  ja  mitkä  asiat  ovat  kysymysten  taustalla  olevan 

tutkimusaiheen kannalta oleellisia. 

Koska  tutkielman  empiirisessä  osiossa  on  haastateltu  ainoastaan  yhden  yrityksen 

edustajaa, ei haastattelun perusteella voida tehdä yleisiä, aina päteviä johtopäätöksiä. 

Empiirinen  osio  tuo  ilmi  yhden  yrityksen ja  yhden  sen edustajan  näkemyksiä 

perehdyttämiseen  liittyen.  Samanlaisia  näkemyksiä ja  kokemuksia esiintyy 

todennäköisesti muissakin  kasvuyrityksissä,  mutta tämä  tutkielma  on  liian  suppea 

muodostamaan  asioihin  liittyviä yleisiä teorioita. Tutkielma  tuo  sen  sijaan  ilmi 

näkemyksiä, ajatuksia ja mahdollisia suuntaviivoja. 
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6.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Perehdyttäminen  kasvuyrityskontekstissa  on  aihe,  joka  kaipaa lisää  tutkimusta. 

Elämme ja työskentelemme jatkuvasti globalisoituvassa ympäristössä, jossa työvoima 

on entistä  kansainvälisempää. Yritysten  toiminta  globaaleilla  markkinoilla lisää 

erilaisten  kulttuurien  kohtaamista  ja  tuo  mukanaan  haasteita. On  olemassa  tarve 

ymmärtää myös muita, kuin omaa yrityskulttuuriamme. Tilaa olisikin tutkimukselle 

ulkomaisten  kasvuyritysten  perehdyttämisestä ja  siitä, eroaako  se  suomalaisten 

yritysten  toimintatavoista  ja näkemyksistä. Jatkotutkimus  voi  keskittyä myös 

esimerkiksi tiettyyn  toimialaan  tai  markkina-alueeseen. Lisäksi mahdollisuutena  on 

toteuttaa laajempi  empiirinen  tutkimus,  jossa paneudutaan 

kasvuyritysten/kasvuyrityksen  perehdyttämisprosessiin  syvemmin. Myös 

kasvuyritysten  henkilöstöhallinnon  ympärille yleisemmin on  mahdollista  rakentaa 

laajempaa tutkimusta, juuri esimerkiksi kulttuurieroja tarkastellen. Jokin mainituista 

teemoista on tarkoituksena ottaa lähempään tarkasteluun ja tutkimuksen kohteeksi Pro 

Gradu –työssä, joka tullaan toteuttamaan todennäköisesti vuosien 2018 ja 2019 aikana. 
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Liite 1. 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

Yleisesti 

1. Roolisi organisaatiossa? 

2. Koetko perehdyttämisen merkityksellisenä toimena? Voidaanko sillä 

saavuttaa hyötyjä? 

3. Mikä on tärkeintä perehdyttämisessä? Millainen on onnistunut 

perehdytys? 

4. Perehdytetäänkö uudet työntekijät? Entä uusiin työtehtäviin siirtyvät 

henkilöt? 

Työyhteisö 

5. Miten perehdyttäminen on järjestetty? 

6. Perehdytettiinkö sinut? Millainen tuo perehdytys oli? Missä 

onnistuttiin/missä ei? 

7. Oliko perehdyttämisestäsi sinulle hyötyä? 

8. Oletko törmännyt haasteisiin liittyen perehdyttämiseen 

organisaatiossanne? 

Lopuksi 

9. Muita ajatuksia perehdyttämiseen liittyen, joita ei vielä ole käsitelty? 

 


