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TIIVISTELMÄ

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli laatia työpaikalleni Suomelan kouluun ja Lavian 
lukioon  perehdyttämiskansio,  joka  sisältäisi  koulun  käytänteitä  ja  toimintaohjeita 
uudelle  opettajalle,  toimien  siten  henkilökohtaisen  perehdyttämisen  tukena.  Kansio 
palvelisi  myös  jo  pidempään  talossa  ollutta  opettajakuntaa,  koska  kansioon  olisi 
sisällytetty  ajankohtaista,  lukuvuosittaista  tietoa koulun käytännöistä  ja  aikatauluista. 
Tarkoituksena  oli  myös  kokemusperäisen  eli  hiljaisen  tiedon  tunnistaminen  ja 
siirtäminen näkyväksi tiedoksi, kirjalliseen muotoon. 

Teoriaosassa  keskityn  seuraaviin  käsitteisiin:  hiljainen  tieto,  perehdyttäminen, 
sisäinen viestintä ja työhyvinvointi.  Kokemuksen tuoma tietotaito on usein vaikeasti 
siirrettävää eli niin sanottua hiljaista tietoa. Hiljaisen tiedon säilyttäminen ja siirtäminen 
on työpaikan strategisen tiedon jakamista  useamman työntekijän käyttöön ja  yleisen 
työilmapiirin  kehittämistä  avoimempaan  ja  tiedonvaihtoa  arvostavampaan  suuntaan. 
Tiedon siirtämisen tavoitteina ovat enemmän jaksavat, työhönsä sitoutuneet ja osaavat 
työntekijät.  Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen on hyvin keskeistä kaikissa 
työyhteisöissä. 

Perehdyttäminen  on  uuden  työntekijän  opastamista  työhön,  työyhteisöön  ja 
ympäristöön.  Perehdyttäminen  motivoi  ja  kiinnittää  työntekijän  organisaatioon. 
Perehdyttämisen avulla työnantaja voi myös tukea kokemattomia työntekijöitä ja siirtää 
vanhempien työntekijöiden tietoja, taitoja ja kokemuksia eteenpäin.

 Sisäisellä viestinnällä  tarkoitetaan työyhteisön tai  minkä tahansa organisaation 
sisäistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Sisäinen viestintä vaikuttaa kaikkialla yhteisön 
toiminnassa.  Kyseessä  on  toisaalta  tiedon  ja  informaation  vaihdosta  ja  toisaalta 
yhteisyydestä,  kokemusten  jakamisesta  ja  kulttuurista.  Sisäinen  viestintä  on  myös 
johtamisen ja esimiestyön välttämätön osa-alue. 

Työntekijän hyvinvointi koostuu monesta osatekijästä. Mm. hyvä perehdyttäminen 
luo pohjan uuden työntekijän työhyvinvoinnille. 

Asiasanat: hiljainen tieto, perehdyttäminen, sisäinen viestintä, työhyvinvointi
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Huida, Ulla-Mari
Welcome  in  the  School  of  Suomela  and  Upper  Secondary  School  of  Lavia.  An 
orientation folder for  new teacher.
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Unit, 2008, 28 pages + folder 96 pages.
Guidance and Counselling Development Projects and Practices.

ABSTRACT

The  purpose  of  the  development  project  was  to  draw  to  my  job  at  the  school  of 
Suomela and the upper secondary school of Lavia up an orientation folder which would 
contain the practices  of  the school  and manuals to  the new teacher  actions  thus as 
support of the personal orientation. The folder also would serve the already longer in the 
house teaching staff,  because current, number annual information about the practices 
and schedules of  the school would have been included in the folder. The purpose also 
was the identification and transfer of the empirical, in other words quiet information as 
visible information, to the written form.

In  the  theory  part  I  concentrate  on  the  following concepts:  quiet  information, 
orientation, internal communication and work welfare. The knowhow brought by the 
experience is often with difficulty moved, in other words so-called quiet information. 
The  storing  and  transfer  of  the  quiet  information  are  the  sharing  of  the  strategic 
information of the job into use of more workers and the developing of the general work 
atmosphere  in  the  direction  which  is  more  open  and  more  appreciative  than  the 
information exchange. As objectives of the transfer of the information  are the workers 
who  have  lots  of  energy,  commit  to  their  work  and  are  skilled  workers.  The 
identification and transfer  of  the quiet  information  are  very  central  in  all  the  work 
communities.

The orientation is the guiding of the new worker to work, to work community and 
to environment. The orientation motivates and fastens the worker to the organisation. 
With  the  help  of  the  orientation  the  employer  also  can  support  the  unexperienced 
workers and move forward older workers’ knowledge, skills and experiences.

Internal communication refers to the internal flow of information and interaction 
of the work community or of any given organisation. The internal communication has 
effect everywhere in the operation of the community. It is in question on the other hand 
the exchange of information and on the other hand the community and the division of 
experiences and culture.  The internal communication also is  the necessary sector of 
management and superior work.

The workers’ welfare consists of many factors. Among others, the good orientation 
provides the basis for the new worker’s work welfare.

Keywords: quiet information, orientation, internal communication, work welfare 
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1 JOHDANTO

1.1 Kehittämishankkeen lähtökohta

Uudessa työpaikassa aloittaminen voi olla sekä opettajalle että rehtorille samanaikaisesti 
sekä  innostava  että  kaaosmainen  kokemus.  Itsenäistä  ammattia  varjostaa  se,  että 
opettajan  oletetaan  selviytyvän  hyvin  itsenäisesti  ensimmäisestä  työpäivästä  lähtien. 
Opettajan  perehdytys  saattaa  jäädä  vähäiseksi.  Sisäistettäviä  asioita  ja  koulun 
toimintakulttuuriin  liittyviä  sopimuksia  ja  yksityiskohtia  on  kuitenkin  paljon. 
Ensimmäisen  työpäivän  aamuna  uuden  opettajan  mielessä  ja  muistilapuilla  pyörii 
runsaasti  kysymyksiä.  Vaikkakin  opettajankoulutus  ja  aikaisemmat  työkokemukset 
opettajana  antavat  ymmärrystä  ja  taitoa  tulevaa  työtä  varten,  on  jokaisella  koululla 
omanlaisiansa käytäntöjä sekä oppilasmateriaalin, resurssien ja tilojen yms. sanelemia 
erityispiirteitä. (Kettunen 2007.)

Suuri  osa  opettajan  ammattitaidosta  muodostuu  kokemuksen  myötä.  Koulutus 
antaa perusvalmiudet, ja työelämä kasvattaa ammattilaiseksi. Etenkin vastavalmistunut 
tai  valmistumassa  oleva  opettaja  kaipaa  usein  konkreettista  ohjeistusta  astuessaan 
työelämään  yliopiston  teoreettis-  ja  ainedidaktiikkapainotteisesta 
aineenopettajienkoulutuksestaan.  Muuntumisprosessi  opiskelijasta  opettajaksi 
helpottuu, kun työyhteisö tarjoaa riittävästi tukea ja selkeitä toimintaohjeita. Opettajan 
työhön kuuluu myös paljon muita tehtäviä kuin varsinainen luokkatuntien pitäminen, ja 
varsinkin niiden muiden tehtävien luonne saattaa vaihdella koulujen välillä. Koulujen 
ajoittain tarvitsemat opettajien sijaiset tarvitsevat myös osaltaan riittävästi ohjeistusta.

Kaiken  kaikkiaan  uuden  työntekijän  perehdyttämisestä  on  tullut  tärkeä  osa 
työvoiman rekrytointia,  niin työntekijän kuin organisaationkin kannalta.  Onnistuneen 
perehdyttämisen  myötä  työntekijälle  välitetään  työpaikan  toimintatavat.  Samalla 
voidaan jossain määrin yhteensovittaa työpaikan ja uuden työntekijän arvomaailmaakin. 
Perehdyttämisellä  voidaan  luoda  myös  positiivista  työnantajakuvaa  ja  vaikuttaa 
työnantajan maineeseen. Hyvin hoidettuna perehdyttäminen vie aikaa, mutta siitä on 
aina runsaasti hyötyä.

Kaikilla  työpaikoilla  on  oma  kulttuurinsa,  ”talon  tapa”,  jolla  työyhteisössä  on 
totuttu toimimaan ja ajattelemaan. Kulttuuri pitää sisällään arvoja, sääntöjä, uskomuksia 
ja  itsestäänselvyyksiä.  Kulttuuri  käsittää  myös  käsitykset  hyvästä  ja  toivottavasta 
toimintatavasta.  Työyhteisön  kulttuuri  voi  antaa  lähtökohdan  myös  kehittämiselle. 
Kehittäminen on aina prosessiluonteisesta: Hanke muotoutuu ja jalostuu samalla kun 
sitä  tehdään.  Lopullinen  kehittämishanke  tavoitteineen  saattaa  muotoutua  hyvinkin 
erilaiseksi kuin alun alkaen oli ajateltu. (Vartiainen & Kujala, 1999.)

1.2 Kehittämishankkeen tausta ja käytännön toteutus

Työskentelen  Lavian  kunnassa  Suomelan  koulun  ja  Lavian  lukion  va. 
oppilaanohjaajana.  Suomelan  koulussa  on  lukuvuonna  2008-2009  oppilaita  152  ja 
Lavian lukiossa opiskelijoita 72. Henkilökuntaan kuuluu 25 opettajaa. Aloitin työurani 
kouluni kielten tuntiopettajana vuonna 1996. Minua vastavalmistunutta opastivat työn 
alkuun silloinen rehtori  ja vanhemmat lehtorit.  Vuosien varrella jälkeeni kouluun on 
tullut  useita  uusia  opettajia,  vakinaisia  ja  lyhytaikaisempia.  Opettajien  alkutaivalta 
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talossa  seuranneena  olen  kaivannut  ajan  tasalla  olevaa,  kirjallista  opettajan 
perehdyttämisaineistoa,  koska  moni  asia  koulujärjestelmässä  on  viime  vuosina 
muuttunut,  sekä  oman  koulun  käytäntöjä  on  tarkennettu  ja  uudistettu. 
Perehdyttämiskansion  kokoamiseen  on  tullut  tarvetta  ja  toiveita  myös  muun 
opettajakunnan taholta. Koulussamme on jo vuosia ollut käytössä Tervetuloa Suomelan 
kouluun  –vihkonen  6-luokkalaisille,  jotka  tulevat  aloittamaan  koulunkäyntiä 
koulussamme monine uusine käytäntöineen. Miksei siis olisi myös uudelle opettajalle 
tarkoitettua  Tervetuloa-opasta?  Perehdyttämiskansio  palvelisi  myös  esimiestämme, 
rehtoria,  jonka  päävastuulla  uuden  opettajan  perehdyttäminen  pitkälti  on. 
Perehdyttämiskansio toimisi henkilökohtaisen perehdyttämisen tukena.

Suorittaessani  opinto-ohjaajakoulutusta,  jonka  tutkintovaatimuksiin  sisältyy 
kehittämishanke,  katsoin  perehdyttämiskansion  sopivaksi  hankkeeksi,  koska  täten 
koulutusrupeamastani  olisi  myös  työkavereilleni  konkreettista  hyötyä. 
Perehdyttämiskansiosta  on  tarkoitus  tulla  työyhteisöni  tarpeita  vastaava  ”elävä 
asiakirja”,  jota  tulen  täydentämään  ja  päivittämään  vähintään  lukuvuosittain  ja  aina 
tarpeen  mukaan.  Kansion  sisältö  tulee  näin  ollen  aikojen  saatossa  muuttumaan. 
Työyhteisöltäni  toivon  kansion  materiaalin  lisäysehdotuksia.  Minulla  koulun 
oppilaanohjaajana  tulee  olemaan  päävastuu  kansion  päivittämisestä. 
Kehittämishanketta  olen  toteuttanut  kevään  ja  syksyn  2008  aikana.  Kansio  otetaan 
käyttöön kevätlukukaudella 2009.

Kansion  kokoamiseen  käytän  vuosien  varrella  omaksumaani  hiljaista  tietoa 
koulumme käytänteistä, ohjeita, oppaita ja lomakkeita sekä hyödynnän myös rehtorin ja 
muiden työtovereitteni asiantuntemusta ja toiveita. Kansion on tarkoitus olla tietopaketti 
koulustamme ja koulutuksen järjestäjästä,  koulun toimintatavoista  ja  toimintaohjeista 
sekä opettajan työstä kokonaisuutena. Lähtökohtana on koota kansioon tietoa, jota itse 
pidän tärkeänä työhön perehtymisen ja työtehtävien hallinnan kannalta. Olen poiminut 
lainsäädännöstä  (mm.  perusopetuslaista  ja  lukiolaista)  opettajalle  keskeisiä  kohtia 
johdannoksi  käsiteltäviin  asioihin  (kursivoidulla  fontilla).  Muut  perehdyttämisen 
kannalta  tärkeät  ohjeistukset,  kuten  opetussuunnitelmat,  pelastussuunnitelma,  Lavian 
kunnassa  laaditut  strategiat  sekä  vuoden  2008  lopussa  valmistuva  perusopetuksen 
oppilashuollon  käsikirja  on  tarkoitus  pitää  omassa  kansiossaan  samalla  hyllyllä 
perehdyttämiskansion kanssa opettajienhuoneessa. Koska perehdyttäminen kattaa ison 
alueen koulun asioista, sisältää perehdyttämiskansio joiltain osin päällekkäisyyksiä em. 
ohjekirjojen kanssa.

Perehdyttämiskansion toimivuuden kannalta on mielestäni tärkeää, että materiaalia 
on helppo päivittää, poistaa ja täydentää, sivu tai asiakokonaisuus kerrallaan. Siksi en 
varustanut  kansion  sivuja  sivunumeroilla,  vaan  otsikoiden  numerointi  jäsentää 
sisällystä.  Koulussamme  käytössä  olevat  lomakkeet  ovat  koossa  1:1,  samoin 
ilmoitustaululle  laitettavat  aikataulut  ym.,  jotta  opettaja  voi  ottaa  niistä  tarvittaessa 
kopion.  Perehdyttämissivut  liitän  kansioon,  jonka  kanteen  tulee  teksti  ’Tervetuloa 
Suomelan  kouluun  ja  Lavian  lukioon.  Uuden  opettajan  perehdyttämiskansio’  ja 
koulumme kuva. Pääluvut erotetaan numeroiduilla välilehdillä. 

Kehittämishankkeen käytännön osa eli perehdyttämiskansio on ei-julkinen (vain 
oman  työyhteisömme  rehtorin,  opettajien,  oppilashuoltoryhmän,  koulusihteerin  ja 
koulunkäyntiohjaajan käyttöön), koska perehdyttämiskansio sisältää koulumme sisäistä 
tietoa, mm. opettajien henkilökohtaisia puhelinnumeroita. Kehittämishankkeen julkisen 
teoriaosuuden  liitteeksi  tulee  perehdyttämiskansion  sisällysluettelo  ja  saatesanat 
työkavereille  ja  kansion  käyttäjälle.  Ei-yksityiskohtaisia  lisätiedusteluja 
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perehdyttämiskansio-osuudesta  voi  tarvittaessa  tehdä  tekijälle  sähköpostilla, 
etunimi.sukunimi@lavia.fi.

Kehittämishankkeen teoreettista viitekehystä varten olen tutustunut hiljaista tietoa, 
perehdyttämistä,  sisäistä  viestintää  ja  työhyvinvointia  käsittelevään  kirjallisuuteen. 
Opinto-ohjaajakoulutukseni  suuntautumisvaihtoehtonani  oli  työelämäohjaus,  johon 
liittyvässä  kirjallisuudessa  perehdyttämistä  painotettiin  oleellisena  työhyvinvointia 
lisäävänä tekijänä.  Tutustuessamme eri  yrityksiin,  totesimme perehdyttämisen olevan 
yksi monista HR-toiminnan (human resource) keskeisistä ohjauksellisista elementeistä.
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2 HILJAINEN TIETO

Varsinkin työntekijöiden lähtiessä eläkkeelle, poistuu työmarkkinoilta heidän mukanaan 
pitkäaikaisen  työkokemuksen  aikaansaamaa  arvokasta  työkokemusta.  Jokaisen 
työpaikan on syytä hyvissä ajoin ryhtyä varmistamaan ammatillisen tiedon siirtäminen 
nuoremmille työntekijöille. Kokemuksen tuoma tietotaito on usein vaikeasti siirrettävää 
eli  niin  sanottua  hiljaista  tietoa.  Hiljaisen  tiedon  säilyttäminen  ja  siirtäminen  on 
työpaikan  strategisen  tiedon  jakamista  useamman  työntekijän  käyttöön  ja  yleisen 
työilmapiirin  kehittämistä  avoimempaan  ja  tiedonvaihtoa  arvostavampaan  suuntaan. 
Tiedon siirtämisen tavoitteina ovat enemmän jaksavat, työhönsä sitoutuneet ja osaavat 
työntekijät.  Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen on hyvin keskeistä kaikissa 
työyhteisöissä. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Käsite  ’hiljainen  tieto’ on  peräisin  latinankielisestä  sanasta  ’tacitus’,  jolla  on 
seuraavia  merkityksiä:  hiljainen,  vaiti,  puhumatta  oleva,  rauhallinen,  äänetön, 
mainitsematta,  pohtimatta,  käsittelemättä  jätetty,  sanaton,  salainen,  huomaamaton. 
Englanninkielinen termi ’tacit’ puolestaan viittaa merkityksiin: hiljainen, se joka ei sano 
mitään; se, mikä ymmärretään suoraan ilmaisematta; äänetön, lausumaton tai se, mistä 
ei puhuta. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Arjessa  hiljaisen  tiedon  yhteydessä  käytetään  usein  mm.  sanoja  asiantuntijuus, 
osaaminen, kokemus, tietämys. Ihmisillä on työssään paljon erilaisia tietoja ja taitoja, ja 
ne asiat, jotka osataan hyvin, muuttuvat automaattisiksi ja siirtyvät tiedostamattomalle 
alueelle. Käsitteen hiljainen tieto sijasta voitaisiin puhua myös hiljaisesta tietämyksestä, 
joka  on  tilannekohtaista  ja  muuttuvaa,  kun  taas  tiedon  voidaan  katsoa  olevan 
”lopullista” tietoa. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Tieto  sisältää  aina  sekä  hiljaista  tietoa  että  näkyvää  eli  eksplisiittistä  tietoa. 
Näkyvällä  tiedolla  tarkoitetaan  muodollista  ja  systemaattista  tietoa,  joka  voidaan 
ilmaista sanoin, numeroin ja joka voidaan ilmaista helposti tai siirtää helposti toisille 
esim. kirjallisessa muodossa. Hiljaista tietoa on vaikea ilmaista toisille. Hiljainen tieto 
on juurtunut työntekijän toimintaan ja kokemukseen, ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. 
Hiljaisesta  tiedosta  voidaan  myös  erottaa  kaksi  ulottuvuutta:  tekninen  ja  tiedollinen 
ulottuvuus. Teknisestä ulottuvuudesta voidaan käyttää myös nimitystä ’know-how’ eli 
tietotaito, joka on kerääntynyt vuosien kokemuksella ja on työntekijällä ”sormenpäissä” 
ja jota siten on vaikea kertoa toisille. Tiedollinen ulottuvuus sisältää kaavoja, malleja, 
uskomuksia ja odotuksia, jotka ovat niin piintyneitä mieliin, että asianomaiset pitävät 
niitä itsestäänselvyyksinä. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Asioita opitaan joko tietoisesti opiskellen, esim. kursseilla, tai ei-tietoisesti työtä 
tekemällä, kokemalla, kokeilemalla, reagoimalla työssä tuleviin tilanteisiin, seuraamalla 
kokeneempia.  Ei-tietoisesti  opitaan  usein  työssä  tarvittavat  yleistaidot  ja  varsinkin 
erityistaidot,  jotka  ovat  olennaisia  tietyssä  tehtävässä  ja  tietyn  organisaation 
toiminnassa.  Opitut  taidot  automatisoituvat  nopeasti  ja  tulevat  siten  ei-tietoisiksi 
taidoiksi. Näistä taidoista tulee niin itsestään selvä, rutiininomainen osa omaa toimintaa, 
ettei sitä osata tunnistaa ja välittää muille. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Hiljaista  tietoa  syntyy  sosiaalistumisella,  automatisoitumisella  ja  työkalun  tai 
käsitteen käytön sisäistymisellä. Sosiaalistumisessa työntekijä oppii kokonaisuuksia ja 
se  tapahtuu yleensä  ei-tietoisesti  seuraamalla  omaa ympäristöä.  Näin tapahtuu esim. 
silloin,  kun  työyhteisön  uusi  työntekijä  omaksuu  työyhteisön  toimintatavat  ja 
ajattelutavat. Toiminnan automatisoituminen tarkoittaa esim. sitä, kun jokin taito siirtyy 
ensin paperilta sanoiksi ja sitä kautta mielikuviksi. Työntekijän ei tarvitse miettiä mitä 
hän  tekee,  vaan  toiminta  tapahtuu  refleksinomaisesti  ja  muuttuu  siten  hiljaiseksi 
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tiedoksi.  Työkalun  tai  käsitteen  käytön  sisäistymisen  esimerkkinä  voisi  olla  autolla 
ajamaan opettelu: Aluksi kiinnitetään huomiota auton hallintalaitteisiin, kunnes ne ovat 
niin tuttuja, että huomio kiinnitetään auton sijasta ympäröivään liikenteeseen. Näiden 
lisäksi  hiljaista  tietoa voi  syntyä arvioimalla  omaa ajattelua ja  toimintaa sekä niihin 
liittyviä uskomuksia. Kokemusperäistä tietoa syntyy tietyn toiminnan jälkeen suoritetun 
toiminnan tuloksena. Intuitio on osa hiljaista tietoa. Intuitio käsitteenä tarkoittaa ’kykyä 
nähdä sisäisesti ja kykyä tietää suoraan käyttämättä tietoisia prosesseja’. Intuitiivinen 
työntekijä hahmottaa nopeasti kokonaistilanteen. Sitä ohjaa esim. vaisto tai aistimus. 
Riittävä asiantuntemus ja kokemus samanlaisista ja erilaisista työtehtävistä ja tilanteista 
aikaansaa  intuitiivisen  oivaltamisen  ja  intuition,  josta  on  hyötyä  esim. 
ongelmatilanteessa. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Jotta  hiljaista  tietoa  voitaisiin  siirtää,  se  pitää  ensin  tunnistaa.  Hiljaisen tiedon 
tunnistaminen vaatii pysähtymistä:  mitä osaan, mitä tiedän, mistä tiedän, miten teen, 
keneltä  kysyn  jne.  Hiljaisen  tiedon  tunnistaminen  voidaan  aloittaa  työntekijöiden 
osaamiskartoituksella.  Tyypillisesti  osaamiskartoitukset tehdään kehityskeskusteluissa. 
Mallintamisella voidaan puolestaan tuoda esille työprosesseihin liittyvää hiljaista tietoa, 
koska dokumentointi  tuo tiedon kaikkien  saataville.  Työpaikan yksi  arvokkaimmista 
voimavaroista  on  vuorovaikutus,  jonka  avulla  eri  osa-alueiden  asiantuntemusta 
edustavat  työntekijät  jakavat  ja  käsittelevät  organisaatiossa  olevaa  tietoa.  Näin 
henkilökohtainen tieto muuttuu yhteiseksi tiedoksi.  Työyhteisössä vallitsevat asenteet 
vaikuttavat  olennaisesti  hiljaisen  tiedon  siirtämiseen.  Kaikenikäisten  työntekijöiden 
arvostaminen, positiiviset asenteet ja luottamus työntekijöiden kesken luovat ilmapiirin, 
jossa  henkilöstö  myös  paljastaa  organisaatiolle  merkittävää  hiljaista  tietoaan  ja  ovat 
halukkaita siirtämään sitä toisille. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Hiljaisen  tiedon  siirtämistä  edesauttavia  yhteistyön  muotoja  ovat  tiimi, 
mentorointi,  työkierto,  perehdyttäminen,  työnopastus  ja  työparitoiminta.  Tiimi  on 
itseohjautuva  työryhmä,  joka  vastaa  jonkin  sovitun  kokonaisuuden  hoitamisesta 
yhteistyössä alusta loppuun. Tiimi tarvitsee yhteisen päämäärän, yhteiset tavoitteet ja 
yhteiset toimintatavat. Tietämyksen jakaminen tapahtuu vuoropuhelujen, keskustelujen, 
kokemusten jakamisen ja havainnoimisen kautta. Mentoroinnilla tarkoitetaan sitä, että 
kokeneempi työntekijä ohjaa henkilökohtaisten ja määrätietoisten keskustelujen avulla 
uudempaa,  vasta-aloittanutta  työntekijää  tai  vähäisemmän  työkokemuksen  omaavaa 
henkilöä. Mentoroinnissa yhdistyvät taidot, oppimisen tehostaminen, vastuun ottaminen 
omasta kehittymisestä, kokemuksesta oppiminen, yhdessä oppiminen ja osaamisen ja 
tiedon jakaminen. Mentorointi on tiedon siirtämisessä hyvä keino, koska tieto välittyy 
parhaiten ihmiseltä toiselle juuri henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Mentori antaa 
aikaansa, tietämystään ja vaivannäköään lisätäkseen toisen ihmisen kasvua, tietämystä 
ja  taitoja.  Mentoroinnissa  sekä  mentori  että  mentotoitava  voivat  kehittää  itseään  ja 
osaamistaan.  Työkiertoa  voidaan  toteuttaa  joko  lyhyinä  pätkinä,  esim.  sijaisuuksien 
muodossa,  tai  niin,  että työntekijä  siirtyy aika ajoin kokonaan työtehtävästä  toiseen. 
Tämä estää jatkuvaa oppimista työssä ja estää paikoilleen juuttumista. Perehdyttämisen 
aikana  työntekijällä  on  tilaisuus  oppia  uuden  tehtävänsä  ja  organisaation 
toimintaperiaatteet. Oman hiljaisen tietonsa tunnistava perehdyttäjä voi välittää uudelle 
työntekijälle hiljaista tietoaan eri osa-alueilta. Perehdyttämisen lisäksi hiljaisen tiedon 
siirtäminen tulisi huomioida myös työnopastuksessa. Työnopastus mahdollistaa pitkän 
ajan kuluessa hankitun kokemuksen ja osaamisen siirtämisen toisille työntekijöille ja 
nopeuttaa työtehtävän omaksumista.  Lisäksi eri-ikäisten,  uransa eri  vaiheissa olevien 
työparien kautta mahdollistuu hiljaisen tiedon välittyminen. Ainoastaan omaan työhön 
keskittyminen  ei  edistä  hiljaisen  tiedon  leviämistä,  vaan  osaamiseltaan  erilaisten 
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työntekijöiden pitäisi  luovuttaa  omaa ammattitaitoaan  muiden organisaation jäsenten 
käyttöön. (Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)
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3 PEREHDYTTÄMINEN

3.1 Perehdyttäminen käsitteenä

Perehdyttäminen  on  uuden  työntekijän  opastamista  työhön,  työyhteisöön  ja 
ympäristöön.  Perehdyttäminen  motivoi  ja  kiinnittää  työntekijän  organisaatioon. 
Perehdyttämisen avulla työnantaja voi myös tukea kokemattomia työntekijöitä ja siirtää 
vanhempien työntekijöiden tietoja, taitoja ja kokemuksia eteenpäin. (Rainio 2005.)

Perehdyttäminen  on  tarpeen  myös  sellaisella  työhön  palaajalla,  joka  on  ollut 
välillä pitkään poissa esim. hoitovapaalla, pitkällä sairauslomalla, töissä ulkomailla tai 
opiskelemassa.  Perehdyttäminen  käsittää  tällöin  työpaikalla  tapahtuneet  muutokset. 
Lyhytaikaisten  sijaisten  ja  muiden  tilapäisten  työntekijöiden  perehdyttämiseen  on 
useimmiten käytettävissä vain vähän aikaa, ja siksi perehdyttämisessä on keskityttävä 
työn kannalta kaikkein oleellisimpiin asioihin. (Kangas & Hämäläinen 2007.)

Aloitteleva työntekijä tarvitsee rauhallisia ja turvallisia oloja, jotta hänen taitonsa 
kehittyvät.  Lisäksi  hänellä  pitää  olla  mahdollisuus  keksiä  ja  kehittää  uusia 
työskentelytapoja.  Kokeneelle  työntekijälle  puolestaan  pitää  suoda  mahdollisuuksia 
näkemysten esittämiseen, erikoistumiseen ja muiden opastamiseen. Kokemuksen kautta 
saavutetun  tiedon  ja  viisauden  jakaminen  toteutuu  työyhteisössä  esim.  erilaisten 
opastus-, valmennus- ja mentorointitehtävien kautta. (Manka 2006.)

Perehdyttämisen  tarkoituksena  on  tukea  työntekijän  oppimista,  antaa  tietoa 
organisaatiosta  ja  tuoda  esille  sen  tapoja  toimia,  myös  kirjoittamattomia  sääntöjä  ja 
organisaatiokulttuuria  sekä  auttaa  työntekijää  muodostamaan  kokonaiskuva  omista 
työtehtävistään ja niistä osana työpaikan tai organisaation toimintaa. Perehdyttämisen 
yhteydessä usein käytetyllä käsitteellä työnopastus tarkoitetaan välittömästi työpaikoilla 
annettavaa työtehtävien opetusta. Työnopastuksella pyritään hyvään työsuoritukseen ja 
myönteiseen  asennoitumiseen  työtä  kohtaan,  ja  se  on  tarpeellista  erilaisissa 
muutostilanteissa,  jotka  vaikuttavat  työn  sisältöön  tai  menetelmiin.  Se  on  siten  osa 
perehdytystä,  ja  ajallisesti  työnopastusta  edeltää  yleinen  tutustuminen  työhön  ja 
työympäristöön. (Frisk 2003.)

Perehdyttämisen ja työnopastuksen voidaan katsoa olevan tärkeimpiä työpaikoilla 
olevia  koulutuksia.  Merkitys  työmotivaatioon,  työturvallisuuteen  ja  työyhteisön 
hyvinvointiin  on  kiistaton.  Kyseessä  on  monivaiheinen  oppimistapahtuma,  jossa 
pyritään  työn  tavoitteiden  ja  organisaation  toiminnan  ymmärtämiseen,  omien 
velvollisuuksien  ja  vastuiden  selkiyttämiseen  sekä  sellaisen  työn  kokonaiskuvan, 
sisäisen mallin luomiseen, että sen varassa voi suoriutua työtehtävistä. Sisäinen malli 
tarkoittaa ihmisen ulkoisesta ympäristöstä rakentamaa sisäistä vastinetta, joka sisältää 
käsityksiä  eri  asioiden  keskinäisistä  suhteista  ja  niiden  kehityksestä,  ennusteita, 
toimintatapoja  jne.  Sisäinen  malli  muodostuu  ympäristöä  koskevista  havainnoista  ja 
niiden  tulkinnasta.  Sisäisestä  mallista  tulee  osa  ihmisen  kokemusvarastoa,  jonka 
pohjalta  hän  toimii  vastaavissa  tilanteissa  myöhemmin.  Työnilo  ja  tyytyväisyys 
työsuoritukseen synnyttävät aina erilaisen sisäisen mallin kuin jatkuvat epäonnistumisen 
kokemukset ja pettymykset. (Lepistö 2005.)

Santalahti,  Mäkeläinen  &  Hämäläinen  (2007)  erittelevät  perehdyttämistä  ja 
työnopastusta  seuraavasti:  Perehdyttämisessä  käydään  yleisesti  läpi  työn  tarkoitus, 
yleiset  toimintatavat  ja  ohjeet,  työsuhteen  perusasiat  sekä  tarvittavat  yhteystiedot. 
Perehdyttämiseen  liittyvä  työnopastus  kattaa  tarkemman  työtehtävien  sisällön 
läpikäymisen,  työssä  tarvittavien  koneiden  ja  laitteiden  esittelyn,  työssä  tarvittavien 
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tietojen kartoittamisen, työn seurannasta ja palautteen antamisesta informoimisen, työn 
vaaratekijät  ja  turvallisen  työskentelyn  ohjeistuksen.  Perehdyttämistä  käsittelevässä 
kirjallisuudessa  esitellään  hyviä  perehdyttämisessä  hyödynnettäviä 
perehdyttämissuunnitelmamalleja,  perehdyttäjän  muistilistoja,  perehdyttämisen 
tarkistuslistoja,  perehdyttämis-  ja  työnopastuskortteja  jne.  (Lepistö  2005;  Santalahti, 
Mäkeläinen & Hämäläinen 2007; Kangas & Hämäläinen 2007).

Perehdyttäminen  myötävaikuttaa  uuden  työntekijän  sosiaalistumiseen  uuteen 
työyhteisöön.  Perehdyttämisessä  voidaan  myös  luoda  pohjaa  positiivisen 
organisaatiokulttuurin  ja  työyhteisön  ilmapiirin  luomiseksi  ja  säilyttämiseksi. 
(Moilanen, Tasala & Virtainlahti 2005.)

Hyvin  hoidettuna  perehdyttäminen  vie  aikaa,  ja  se  on  myös  suunniteltava 
etukäteen.  Perehdytyksen  sisältö  vaihtelee  työtehtävän  ja  tilanteen  mukaan. 
Perehdytettäviä henkilöitäkin on monenlaisia. Uudelle työntekijälle voi lähes kaikki olla 
työyhteisössä  uutta.  Tehtäväkohtainen  työnopastus  ja  työpaikan  toiminta  ovat 
perehdytyksen  keskeisin  osa.  Turvallisuusasiat  on  myös  syytä  käydä  läpi. 
Perehdyttämisessä  on  aina  otettava  huomioon ne  tiedot,  joita  uusi  työntekijä  toivoo 
saavansa.  Perehdyttämisen  arviointi  on  myös  tärkeää,  ja  sen  voi  suorittaa  esim. 
ensimmäisessä kehityskeskustelussa. (Rainio 2005.) 

Perehdyttäminen alkaa perehdyttämissuunnitelman laatimisella, josta tulee käydä 
ilmi, kuka ottaa henkilön vastaan ja kuka esittelee hänet lähimmille työtovereille sekä 
laajemmin työyhteisössä. Suunnitelmasta tulee selvitä myös se, miten uusi työntekijä 
saa tietoja organisaation toiminnasta. (Juuti & Vuorela 2002.)

Friskin  (2003)  mukaan  perehdyttäminen  onnistuu,  kun  käydään  läpi  seuraavat 
asiat:  ketä  perehdytetään,  perehdyttämisen  tavoitteet  eli  miksi  perehdytetään,  mitä 
perehdytetään,  miten  perehdytys  hoidetaan  käytännössä,  kuka  tai  ketkä  siihen 
osallistuvat ja miten ohjausvastuu jaetaan sekä miten perehdyttämisprosessia seurataan 
ja arvioidaan.

Ensisijainen  vastuu  perehdyttämisestä  on  esimiehellä.  Parhaimmillaan 
perehdytykseen osallistuu useampikin työyhteisön jäsen,  jolloin kuormitus jakaantuu 
tasaisesti, uusi työntekijä tutustuu nopeammin työtovereihinsa ja saa kattavamman ja 
monipuolisemman  kuvan  työstään  ja  työyhteisöstään.  Perehdyttämissuunnitelma 
sisältää kunkin perehdyttäjän vastuualueen ja toteutustavan. Esimiehen on toivottavaa 
kertoa etukäteen työyhteisölle uuden työntekijän saapumisesta. (Rainio 2005.)

Perehdyttämiseen  voi  kuulua  myös  muun  muassa  lainsäädäntöön  tai  muihin 
kirjallisiin  materiaaleihin  ja  työpaikan  verkkosivuihin  tutustumista.  Kirjallinen 
materiaali  tukee  myös  asioiden  mieleen  painamista.  Lyhytaikaisille  työntekijöille  ei 
usein voida käytännön syistä järjestää laajaa henkilökohtaista perehdyttämistä. Tällöin 
turvaudutaan  hyvin  valmisteltuun  kirjalliseen  perehdytysmateriaaliin.  Vastuuta  ei 
kuitenkaan  voi  siirtää  eli  esimiehen  on,  henkilöiden  kesken  jaetusta 
perehdyttämistehtävästä  huolimatta  tai  kirjalliseen  materiaaliin  turvauduttaessa 
varmistettava, että uusi työntekijä on saanut tarpeelliset tiedot työskentelyyn. (Rainio 
2005.)

Hyvä  perehdyttäminen  tuottaa  tuloksia.  Tuloksellisuutta  voi  mitata  esim. 
työtyytyväisyydellä,  vähäisillä  virheillä  tai  vaaratilanteilla.  Mitä  nopeammin  uusi 
työntekijä  pystyy  itsenäiseen  työskentelyyn,  sitä  vähemmän  hän  joutuu  pyytämään 
muiden apua ja tukea. Täten hyvä perehdytys hyödyntää koko työyhteisöä. Työntekijällä 
itselläänkin  on  vastuu  perehdyttämisen  onnistumisesta.  Nykyään  koulutetuilta 
työntekijöiltä edellytetäänkin kykyä ottaa itsenäisesti asioista selvää. (Rainio 2005.) 
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Aro (2006) painottaa, että uusien työntekijöiden monenlaiset kysymykset voivat 
myös hyödyntää yritystä, koska ne mahdollistavat toiminnan tarkastelemisen uudelleen 
ja kehittämisen. Tulokkaita voidaan jopa rohkaista kysymään mahdollisimman paljon 
ennen kuin he menettävät ulkopuolisuuden tuoman kyvyn tarkastella asioita tuoreesti, 
ilman ennakkoluuloja ja rakentavan kriittisesti.

Lepistö  (2005)  listaa  perehdyttämisen  hyötyjä  työntekijän  näkökulmasta 
seuraavasti:  Epävarmuus  ja  sen  aiheuttama  jännitys  vähenevät,  sopeutuminen 
työyhteisöön helpottuu,  työ on alusta alkaen sujuvampaa (kun työ opitaan tekemään 
oikein),  perehdytettävän  kyvyt  ja  osaaminen  tulevat  paremmin  esille,  työntekijän 
mielenkiinto  ja  vastuuntunto  työtä  kohtaan  kasvavat,  ammattitaidon  kehittyminen ja 
työssä  oppiminen  helpottuvat  ja  nopeutuvat,  laatutavoitteet  saavutetaan  nopeammin 
sekä  normaali  ansiotaso  saavutetaan  nopeammin.   Esimiehen  näkökulmasta 
perehdyttämisen  myötä  tulokas  opitaan  tuntemaan  nopeammin  ja  paremmin, 
työongelmien  ratkaiseminen  helpottuu,  hyvälle  yhteistyöhengelle  ja  yhteistyölle 
muodostuu  perusta  ja  esimiehen  aikaa  säästyy  vastaisuudessa.  Työpaikka 
kokonaisuutena hyötyy perehdyttämisestä, koska työn tulos ja laatu paranevat, asenne 
työpaikkaa  ja  työtä  kohtaan  muodostuu  myönteiseksi,  virheitä,  tapaturmia  ja 
onnettomuuksia sattuu vähemmän, hävikin määrä on vähäisempi, poissaolot vähenevät, 
vaihtuvuus  pienenee,  työvälineiden  ja  kalustojen  huolto  helpottuu  ja  syntyy 
kustannussäästöjä,  raaka-aineita  ja  tarvikkeita  käytetään  järkevästi  ja  hyvin  hoidettu 
perehdyttäminen parantaa yrityskuvaa.  

Henkilökohtaisella,  kasvokkain  tapahtuvalla  ohjauksella  ja  vuorovaikutuksella 
työntekijöiden kesken on keskeinen osa perehdyttämisessä.  Työntekijän oppimista ja 
omaa aktiivisuutta voidaan tukea järjestämällä paikkoja myös itseopiskeluun ja asioiden 
pohtimiseen. Oppimisen tukena voi olla eri muodossa olevaa materiaalia, esim. erikseen 
laadittu  perehtyjän  opas,  muut  henkilöstön  käsikirjat  ja  oppaat,  organisaation 
vuosikertomus,  organisaation  toimintaan  liittyvä  aineisto  (kuten  esitteet,  videot, 
valokuvat),  sisäinen  puhelinluettelo,  www-sivut  (internet  ja  intranet),  työtehtäviin 
liittyvät materiaalit. (Frisk 2003.)

Työpaikkailmoitusta  voidaan  pitää  perehdyttämisen  ensiaskeleena,  koska  siinä 
annetaan jo paljon tietoa työyhteisöstä ja tehtävistä sekä sen edellyttämistä taidoista. 
Työhaastattelu on toinen tärkeä vaihe.  Siinä selvitetään usein työntekijän vastuita ja 
velvoitteita.  Haastattelun  jälkeenkin  ennen  työhön  ottoa  voi  olla  erilaisia 
yhteydenottoja, jotka vaikuttavat mielikuviin tulevasta työnantajasta. (Rainio 2005.)

Mentorointia  on  alettu  hyödyntää  myös  perehdyttämisessä.  Mentorin  ja 
mentoroitavan  välille  syntyy  kehittävä,  huolehtiva,  osallistuva  ja  auttava 
vuorovaikutussuhde,  jossa  toinen  työntekijä  jakaa  aikaansa,  tietämystään  ja 
vaivannäköä lisätäkseen toisen työntekijän kasvua, tietämystä ja taitoja. Mitä enemmän 
mentoroitava  luottaa  osaajiin  ja  haluaa  oppia  heiltä  uutta,  sitä  ohjaavampaa  ja 
aktiivisempaa otetta hän kaipaa. Hän toivoo yhteistyökumppaneita ja asian osaajia ja on 
halukas  saamaan  opastusta  ja  palautetta.  Ikääntyvien  työntekijöiden  motivaatiota  ja 
jaksamista  voi  edesauttaa  mentorina  työskentely.  Täten  niin  sanottu  hiljainen  tieto 
siirtyy  ennen eläkkeelle  jäämistä  nuoremmille  työntekijöille.  (Rainio 2005.;  Juusela, 
Lillia & Rinne 2000.)

13



3.2 Perehdyttäminen opetusalalla

Jokaisella  koululla  on  omat  toimintatapansa,  sääntönsä  ja  erikoisuutensa,  kahta 
samanlaista  koulua  ei  siis  ole.  Uuteen  kouluun  tottuminen,  sen  käytänteisiin  ja 
työkulttuuriin  sopeutuminen,  henkilökuntaan  ja  oppilaisiin  tutustuminen  sekä  oman 
paikan löytäminen vievät aina voimia ja aikaa. Juuri töiden alussa uusi opettaja tarvitsee 
tukea ja  ohjausta,  sillä jo  käytännön asioiden hoitaminen voi  olla  työlästä.  (Förbom 
2003.)

Suomen  kouluissa  ei  ole  yhteistä,  säädöksiin  perustuvaa  uusien  opettajien 
perehdyttämisjärjestelmää.  Koska koulut voivat perehdyttää uudet opettajat  sopivaksi 
katsomallaan  tavalla,  myös  perehdyttämisen  määrä  ja  laatu  vaihtelevat.  Koulujen 
käytännöt  vaihtelevat  lyhyehköstä  keskustelutuokiosta,  avaimet  käteen –periaatteella, 
pitkäaikaiseen  perehdyttämisjaksoon  kummiopettajineen  tai  mentoreineen.  Hyvän 
perehdyttämisen tukena käytetään uudelle työntekijälle tarkoitettuja esittelymateriaaleja. 
Perehdyttäminen on parhaimmillaan niin koulun toimintakulttuurin siirtämistä uudelle 
opettajalle  kuin  opettajan  henkilökohtaisen  hyvinvoinnin  ja  ammatillisen  kasvun 
tukemista.  Jos  perehdyttämistä  ei  ole  riittävästi,  opettaja  saattaa  päätyä  pohtimaan 
kysymyksiä  itsekseen  ja  uupuu  työhönsä.  Förbomin  (2003)  mukaan  epätietoisuus 
sopivista toimintatavoista ja koulun käytänteistä voi heijastua myös epävarmuutena ja 
auktoriteetin puutteena luokassa.

Suuremmissa kouluissa on usein olemassa vakiintuneet toimintatavat, joilla uutta 
työntekijää  autetaan  työyhteisöön  sopeutumisessa.  Pienemmissä  kouluissa  saatetaan 
työhön tutustuttamista pitää vähemmän tärkeänä, koska ajatellaan,  että ”pian meidän 
tavat oppii”. Pieniin ryhmiin sisälle pääseminen ei kuitenkaan ole sen helpompaa kuin 
tulla  suuren  yhteisön  jäseneksi.  Jos  uusi  työntekijä  on  aktiivinen,  hän  perehtyy 
työpaikkansa rutiineihin  kyselemällä.  Arempi  yrittää  tarkkailemalla  erottaa,  mikä  on 
olennaista ja mikä vähemmän tärkeää. Arempi myös saattaa viihtyä huonosti työssään ja 
ryhmässä, joka on osoittanut liian vähäistä kiinnostusta häntä kohtaan. Tällaiset tunteet 
voivat jäädä osittain pysyviksi ja haitata työntekoa pitkään. (Himberg 1996.)

Kuten  muillakin  aloilla,  myös  opetusalalla  jo  työpaikkahaastattelu  voi  sisältää 
paljonkin  perehdytystä,  varsinkin  jos  haastattelijoiden  joukossa  on  rehtori,  jolla  on 
ensikäden  tietoa  koulun  toiminnasta.  Kun  hakija  tulee  valituksi,  hän  hakeutuu  tai 
kutsutaan  yleensä  ennen  työnsä  alkamista  koululle  tutustumaan  koulun  tiloihin, 
tehtävänkuvaansa  ja  materiaaleihin.  Pääsääntöisesti  rehtori  ja/tai  apulaisrehtori  ja 
mahdollisesti  toimen  edellinen  haltija  vastaavat  uuden  opettajan  perehdytyksestä. 
Hyvänä apuna ovat muut opettajat ja koulusihteeri. Perusteellinen perehdytys vie aikaa, 
mutta siitä on mittava hyöty uudelle opettajalle ja hänen kauttaan koko koululle. 

Jos uusi työ alkaa lukuvuoden alussa elokuussa, pidetään kouluissa yleensä ennen 
lukuvuoden alkua suunnittelupäivä, veso-päivä, jolloin oppilaat eivät vielä ole koulussa. 
Tällöin  uudella  opettajalla  on  mahdollisuus  tutustua  henkilökuntaan  ja  helpottaa 
epätietoisuuttaan vallitsevista käytännöistä esittämällä kollegoilleen kysymyksiä.

Koulussa on tarpeen määritellä, mitä asioita perehdyttämiseen kuuluu, ketkä siitä 
huolehtivat  ja  millä  tavoin.  Vaikka  henkilökohtainen  perehdyttäminen,  ihmisen 
kohtaaminen ja  yhteisöllisyys  on aina ensisijaista,  on hyvänä apuna usealla  koululla 
käytössä  oleva  kunkin  koulun  oma  perehdytysaineisto  tai  perehdyttämiskansio, 
kirjallinen tai sähköinen intranet-versio. Uusi opettaja voi ongelman ilmetessä tarkistaa 
esim. koulun menettelytapoja kirjallisista ohjeista. Kansio voi sisältää esim. perustietoa 
koulusta  ja  sen  toiminnasta,  vastuut  ja  yhteiset  pelisäännöt  sekä  opetusta  koskevaa 
lainsäädäntöä  aihepiireittäin  pilkottuna.  Lainsäädännön,  mm.  opettajan  oikeuksien  ja 
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velvollisuuksien  tunteminen,  lisää  opettajan  turvallisuudentunnetta.  Kansion 
koostaminen  ei  kuitenkaan  riitä,  vaan  myös  sen  päivittämisestä  tulee  huolehtia. 
Perehdyttämiskansion  vierellä  kannattaa  säilyttää  koulun  opetussuunnitelmat, 
turvallisuus- ja kriisisuunnitelma ym. koulutyötä säätelevät asiakirjat. Ihanteellista olisi, 
jos  opettajien  sijaisia  varten  olisi  lisäksi  oma  sijaiskansio  pikaisempaa  perehdytystä 
varten.
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4 SISÄINEN VIESTINTÄ

Viestinnän  voi  katsoa  olevan  kaiken  inhimillisen  vuorovaikutuksen  ja  ryhmän 
toiminnan perusta. Ihmisten välinen vuorovaikutus ja viestintä on sitä, että yksi ihminen 
lähettää  viestin  toiselle  tavoitteenaan  vaikuttaa  vastaanottajan  käyttäytymiseen. 
Viestintä  on  tehokasta  silloin,  kun viestin  vastaanottaja  ymmärtää  viestin  juuri  sillä 
tavalla, jolla viestin lähettäjä on se tarkoittanut. (Vartiainen & Kujala 1999.)

Viestintä  on  parhaimmillaan  sitä,  että  ihmiset  puhuvat  keskenään.  Sisäisellä 
viestinnällä  tarkoitetaan  työyhteisön  tai  minkä  tahansa  organisaation  sisäistä 
tiedonkulkua  ja  vuorovaikutusta.  Sisäinen  viestintä  vaikuttaa  kaikkialla  yhteisön 
toiminnassa.  Kyseessä  on  toisaalta  tiedon  ja  informaation  vaihdosta  ja  toisaalta 
yhteisyydestä,  kokemusten  jakamisesta  ja  kulttuurista.  Sisäinen  viestintä  on  myös 
johtamisen  ja  esimiestyön  välttämätön  osa-alue.  Sisäisen  viestinnän  vaikuttavuutta 
ratkaisevasti myös yhteisön ulkoiseen kuvaan eli imagoon ei sovi vähätellä, koska se 
vaikuttaa  yhteisön  olemassaoloon  ja  menestykseen.  Sisäisen  viestinnän  tehtävät 
jakautuvat  kolmeen  pääluokkaan:  ensinnäkin  tiedonkulkuun  eli  siihen,  että  ihmiset 
saavat  tarvitsemansa  tiedon  tai  se  on  helposti  saatavilla  ja  etsittävissä,  toiseksi 
vuoropuheluun  ja  vaikuttamiseen  henkilöiden,  henkilöstöryhmien,  tiimien,  osastojen 
kesken  siten,  että  jokainen  voi  ilmaista  mielipiteitään  ja  häntä  kuunnellaan  ja 
kolmanneksi keskeisten tietosisältöjen, kuten vision, strategian ja arvojen käsittelyyn. 
(Juholin 1999.)

Viestinnän  kanavien  määrä  nykyisissä  organisaatioissa  on  suuri.  Kanavat 
jakautuvat  kolmeen  luokkaan:  kasvokkais-  eli  suullisiin  kanaviin,  painettuihin  eli 
kirjallisiin ja sähköisiin, joita edustavat mm. sähköposti, internet, intranet, puhelin, tv ja 
radio. Kun kasvokkaisviestintä on ilmaisuvoimaltaan vahvin ja vaikuttavin kanava, sitä 
tulisikin käyttää kaikkein tärkeimpien asioiden käsittelyyn. Välilliset  eli  kirjalliset  ja 
sähköiset  kanavat  eivät  luo  samanlaisia  edellytyksiä  vuorovaikutukselle.  Siksi  ne 
kannattaa  yleensä  varata  rutiininomaisille  tai  taustoittaville  asioille  sekä  toimimaan 
kasvokkaisen viestinnän rinnalla. (Juholin 1999.)

Sisäistä viestintää on jaoteltu myös seuraavasti: kasvokkaisviestintä (muodolliset 
tai  määrämuotoiset  kokoukset,  kahdenkeskiset  palaverit,  tiimikokoukset,  työhön 
perehdyttäminen ja ohjaaminen, kulkeminen ja keskustelu (walking the talk), yhteiset 
ateriat ja muut vapaamuotoiset tilaisuudet, tapahtumat (kokoukset ja konferenssit, puhe- 
ja esittelytilaisuudet, teematilaisuudet, workshopit ja seminaarit), graafinen eli painettu 
viestintä  (lehdet  ja  julkaisut,  tiedotteet  ja  kiertokirjeet,  ilmoitustaulu,  manuaalit, 
ohjekirjat,  käsikirjat,  esitteet,  raportit,  perehdyttämisaineistot),  sähköinen  viestintä 
(puhelin,  faksi,  radio,  tv,  videokokous),  tietokonepohjainen  viestintä  (sähköposti, 
intranet, internet, multimedia) ja organisaatiotason kokonaisviestintä, joka luo puitteet 
edellisille  (organisaatiokulttuuri,  työympäristö  ja  –kulttuuri,  palkitseminen, 
viestintäverkostot, ”puskaradio”, mainonta). (Juholin 1999.) 

Kun  työyhteisöt  pohtivat  vahvuuksiaan  ja  heikkouksiaan,  heikko  tiedonkulku 
nimetään usein ongelmien aiheuttajaksi. Heikko tiedonkulku voi jopa joskus heijastaa 
myös  työyhteisön  epävirallisia  valtasuhteita:  jotkut  työyhteisön  jäsenet  otetaan 
suuremmassa määrin huomioon kuin jotkut toiset. (Himberg 1996.)

Tyypillisimpiä viestinnän apuvälineitä työpaikoilla ovat ilmoitustaulut sähköisistä 
viestintävälineistä huolimatta. Ilmoitustaulujen viestintäarvo katoaa, jos niihin kasataan 
epämääräisesti  papereita.  Tällöin  varsinkin  uuden  työntekijän,  joka  ei  ole  tottunut 
ilmoitustauluja  lukemaan,  on  hankala  löytää  sieltä  haluamaansa  tietoa.  Siksi 
ilmoitustaulut  tulisikin järjestää  lohkoittain.  Taulut  tulisi  myös siivota  säännöllisesti. 
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Sovitun  esilläoloajan  jälkeen  paperit  siirretään  ilmoitustaulun  läheisyydessä  olevaan 
kansioon, josta ne ovat tarvittaessa saatavissa aihealueittain. Ilmoitustaululle laitetaan 
tällöin tieto siitä, mistä taululta poistetut paperit löytyvät. Ilmoitustaulua hoitamaan ja 
päivittämään valitaan vastuuhenkilö, joka olisi hyvä olla joku muu kuin esimies. Näin 
vastuuta saadaan jaetuksi. (Vartiainen & Kujala 1999.)

Tiedon  siirtämistä  kannustava  työyhteisön  ilmapiiri  vähentää  välittömiä  ja 
välillisiä tiedonkulun ongelmia. Välitön tiedonkulun ongelma tarkoittaa sitä, että tiedon 
hallussapitäjät  eivät  jaa  tietoa  eteenpäin.  Tietoa  voidaan  pantata  tahallisesti  tai 
tahattomasti.  Tiedon  panttaaja  voi  pitää  tietoa  vallankäytön  välineenä  tai 
henkilökohtaisena  ominaisuutenaan.  Tällainen  valta  jarruttaa  ja  vaikeuttaa  aina 
työyhteisön  toimintaa.  Välillinen  tiedonkulun  ongelma  syntyy,  jos  luullaan,  että  on 
olemassa  sellaista  tietoa,  jota  ei  todellisuudessa  olekaan.  Välillisestä  tiedonkulun 
ongelmasta  muodostuu  helposti  huhuille  ja  väärinkäsityksille  altis  työympäristö. 
(Moilanen, Tasala, Virtainlahti 2005.)

Perehdyttämistilaisuus,  -päivä  tai  –päivät  ovat  jatkoa  rekrytoinnille.  Kun 
valintaprosessin aikana työntekijä on saanut tietoa yleisellä tasolla, on perehdyttämisen 
tarkoitus  johdattaa  hänet  syvemmälle  yhteisön  kulttuuriin  ja  tavoitteisiin. 
Perehdyttäminen  on  aina  kaksisuuntaista  viestintää,  parhaimmillaan  henkilökohtaista 
viestintää perehtyjän ja perehdyttäjän välillä. Perehdyttäminen sisältää esim. luentoja, 
keskusteluja  ja  tutustumista  organisaatioon.  Myös  perehdyttämiselle  pitäisi  asettaa 
tavoitteet tai minimitaso, jonka uusi työntekijä hallitsee jakson jälkeen. Tämä kaikki on 
tärkeää myös yhteisökuvan kannalta, koska uusi tulokas voi olla omassa lähipiirissään 
yhteisön  parhaita  kellokkaita:  kaikkihan  ovat  kiinnostuneita  tietämään,  millaisessa 
yhteisössä  hän  työskentelee.  Perehdyttämiseen  liittyy  yleensä  myös  aineisto,  joka 
sisältää  keskeiset  asiat  yhteisöstä.  ”Tervetuloa  taloon”  –oppaiden  päivityksestä  on 
jonkun otettava vastuu. (Juholin 1999.)
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5 TYÖHYVINVOINTI

5.1 Työhyvinvoinnin perusteita

Työhyvinvoinnin rakentamiseen ja ylläpitoon vaikuttaa jokainen työntekijä ja esimies 
omalta  osaltaan.  Mielenterveysseura  on  määritellyt  kyllin  hyvän  työyhteisön:  Se 
kohtelee kaikkia jäseniään tasapuolisesti ja toimii reiluilla pelisäännöillä. Työyhteisössä 
osataan  sovittaa  yhteen  yksilön  kyvyt  ja  työn  vaatimukset.  Työssä  onnistumisesta 
iloitaan  yhdessä  ja  annetaan  tukea,  jos  ilmenee  vaikeuksia.  Erilaista  osaamista 
kunnioitetaan,  mikä  mahdollistaa  sen,  että  työntekijä  saa  päteä  osaamisalueellaan  ja 
kehittyä  siinä.  Hyvässä  työyhteisössä  myös  pystytään  käsittelemään  ristiriitoja  ja 
antamaan rehellistä palautetta. Ihmiset ovat sitoutuneita työhönsä ja työpaikkaansa, ja 
suhteet  johdon  ja  työntekijöitten  välillä  ovat  hyvät.  Poissaolot,  vaihtuvuus  ja 
tapaturmatilastot ovat alhaisia. Työntekijät tuntevat työsuhteensa jatkumisen turvatuksi. 
(Heiskanen, Salonen & Sassi 2007.)

Työhyvinvoinnin  toteutuminen  edellyttää,  että  hyvinvointinäkökulma  otetaan 
huomioon  kaikessa  työyhteisöä  koskevassa  suunnittelussa  ja  päätöksenteossa. 
Työhyvinvointi  perustuu  etupäässä  johdon,  esimiesten  ja  työntekijöiden  jatkuvaan 
yhteistyöhön työpaikan arjessa. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi työtä ja 
työyhteisöjä voidaan kehittää myös erilaisten hankkeiden avulla. Työterveyshuolto ja 
muut asiantuntijat, henkilöstöhallinto, työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet tukevat 
työyhteisöjen työhyvinvointityötä. (Ahola, Kivistö & Vartia, 2006.)

Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerejä ovat: oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 
ja niiden toteutuminen, yhteiset arvot ja yrityskulttuuri, hyvä työilmapiiri, yhteisöllisyys 
ja yhteishenki, hyvät esimies-alaissuhteet, yhteiset tavoitteet ja oman työn merkityksen 
ymmärtäminen, ura- ja kehitysmahdollisuudet, vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, 
oikeudenmukainen  palkka-  ja  palkitsemispolitiikka,  tiedonkulku  ja  –saanti, 
optimaalinen  työkuormitus,  työn  virikkeellisyys,  työn  ja  yksityiselämän 
yhteensovittaminen. (Rauramo 2004.)

Työntekijän  henkinen  kuormittuminen  vähenee,  kun  työnjako  on 
oikeudenmukaista  ja  suhteessa  ammattitaitoon,  kokemukseen  sekä  voimavaroihin, 
vastuualueet ovat selkeät ja työtehtävät muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden, 
työkuormitusta säädellään vaihtelemalla työtehtäviä, työtä tauotetaan riittävästi, vastuu 
on  oikeassa  suhteessa  päätöksentekomahdollisuuksiin,  työ  on  monipuolista  ja 
vaihtelevaa,  yksintyöskentelevällä  on  yhteydenpitojärjestelmä  hätätilanteita  varten, 
perehdytys  ja  työn  opastus  toteutetaan  asianmukaisesti  uusille  ja  uusiin  tehtäviin 
siirtyville  työntekijöille  sekä  työntekijät  koulutetaan  toimimaan  oikein  uhka-  ja 
väkivaltatilanteissa. (Rauramo 2004.)

Kyllin hyvällä työntekijällä on taito tunnustaa oman rajallisuutensa ja hyväksyä 
sen myös muissa. Hän tuntee arvonsa ja huolehtii osaamisestaan. Hän uskaltaa kysyä ja 
oppii erehdyksistään.  Hän arvostaa muiden ammattitaitoa ja puhaltaa yhteen hiileen. 
(Heiskanen, Salonen & Sassi 2007.) 

Työntekijä voi hyvin, kun hän hallitsee työnsä. Hyvä perehdyttäminen luo pohjan 
uuden  työntekijän  työhyvinvoinnille.   Työhyvinvointiin  ja  työhön  sitoutumiseen  on 
edellytyksenä,  että  kunta-alalla  tehtävän palvelutyön arvot  ja  työn yhteiskunnallinen 
merkitys  on  tiedossa.  Työhyvinvointiin  vaikuttaa  työn  kokeminen merkityksellisenä. 
Työntekijä voi hyvin, kun hän hallitsee työnsä, osaa ja oppii sekä pääsee näyttämään 
taitonsa. (Rainio 2005.)
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Työtyytyväisyyttä  on lähestytty  usein tutkimalla ihmisten odotuksia  omaa työtään ja 
työyhteisöään  kohtaan  ja  sitä,  miten  hyvin  työyhteisö  pystyy  vastaamaan  niihin. 
Työtyytyväisyyden tekijöihin on lisätty myös esimiesten ja alaisten välisen viestinnän 
toimivuus.  Työtyytyväisyyttä  on  lisäksi  kuvattu  emotionaaliseksi  tilaksi,  joka  on 
seurausta  oman  työn  arvostuksesta  ja  ylipäänsä  työstä  saaduista  positiivisista 
kokemuksista. (Juholin 1999.)

Lepistön (2005) mukaan useimmat ihmiset menevät uuteen ryhmään epävarmoina, 
jännittyneinä,  jopa ahdistuneina.  Työyhteisön jäseneksi ei  aina pääse helpolla,  koska 
kauan  yhdessä  työskennelleistä  on  muodostunut  kiinteä,  omat  norminsa  ja 
toimintatapansa tiukasti sisäistänyt ryhmä, jonka rakennetta uusi yhteisön jäsen rikkoo. 
Työyhteisö  voi  monin  tavoin  tukea  uuden  jäsenen  sopeutumista  ja  oppimista. 
Työyhteisö perehdyttää tulokasta niin tietoisesti kuin tiedostamattaankin, ja aluksi uusi 
jäsen on hyvin riippuvainen työtovereistaan. Vähitellen hän sisäistää mm. sen, mitä saa 
tehdä ja mikä on ehdottomasti kiellettyä.

Viestintä kietoutuu työyhteisön kaikkeen toimintaan, ja siten se vaikuttaa myös 
yhteisön  jäsenten  tuntemuksiin  omaa  yhteisöään  kohtaan.  Tyytyväisyys  työhön  ja 
työyhteisöön  sekä  koettuun  viestintään  eli  tiedonkulkuun  ja  vuorovaikutukseen  on 
tutkimusten mukaan todettu olevan lähellä toisiaan olevia käsitteitä. Kun ihminen on 
tyytyväinen  työhönsä  ja  työyhteisöönsä,  hän  on  tyytyväinen  myös  viestintään  ja 
päinvastoin.  (Juholin 1999.)

5.2 Työsuojelu

Työturvallisuuslain  (738/2002)  tarkoituksena  on  parantaa  työympäristöä  ja 
työolosuhteita  työntekijöiden  työkyvyn  turvaamiseksi  ja  ylläpitämiseksi  sekä 
ennaltaehkäistä  ja  torjua  työtapaturmia,  ammattitauteja  ja  muita  työstä  ja 
työympäristöstä  johtuvia  työntekijöiden  fyysisen  ja  henkisen  terveyden  haittoja 
(Työturvallisuuslaki 1§). Työturvallisuuslain 14§ velvoittaa työnantajaa perehdyttämään 
työntekijä  työhön:  ”Työnantajan  on  annettava  työntekijälle  riittävät  tiedot  työpaikan 
haitta-  ja  vaaratekijöistä  sekä  huolehdittava  siitä,  että  työntekijän  ammatillinen 
osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:

1) työntekijä  perehdytetään 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;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi 
sekä työstä  aiheutuvan turvallisuutta  tai  terveyttä  uhkaavan haitan  tai  vaaran 
vähentämiseksi;

3) työntekijälle  annetaan  opetusta  ja  ohjausta  säätö-,  puhdistus-,  huolto-  ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.” 

Työturvallisuuslain  18§  sisältää  puolestaan  työntekijän  velvollisuuksia  mm. 
seuraavasti: ”Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia 
määräyksiä  ja  ohjeita.  Työntekijän  on  muutoinkin  noudatettava  työnsä  ja 
työolosuhteiden  edellyttämää  turvallisuuden  ja  terveellisyyden  ylläpitämiseksi 
tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on 
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myös  kokemuksensa,  työnantajalta  saamansa  opetuksen  ja  ohjauksen  sekä 
ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin 
omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.”

Työsuojelu on oma kokonaisuutensa perehdyttämisessä työtehtävästä riippumatta. 
Työsuojelun  laajuus  vaihtelee  työn  riskien  ja  mahdollisten  vaaratilanteiden  mukaan. 
Työpaikalla tulee olla toimintaohje vaara- tai onnettomuustilanteissa. Toimintaohjeisiin 
kuuluvat mm. kiinteistön paloturvallisuusasiat ja ensiapuvälineiden paikka. Turvalliset 
työolosuhteet viestittävät myös toimivasta johtamisjärjestelmästä. (Rainio 2005.)

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 25/2002 mukaan työnantajan tulee 
huolehtia työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä 
vaaroilta. Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimuksen mukaan työnantajan 
ja  henkilöstön  yhteistoiminnan  avulla  kehitetään  suunnitelmallisesti  työympäristöä, 
työyhteisöjen henkistä hyvinvointia sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. Samalla 
edistetään  tuloksellisuutta  ja  parannetaan  työelämän  laatua  osana  kunnan 
palvelutoimintaa, henkilöstöpolitiikkaa ja johtamiskäytäntöjä. (Rainio 2005.)

Työterveyshuoltolain  (1383/2001)  17§:n  nojalla  ”työterveyshuollon  palvelujen 
tuottajan  on  annettava  työntekijöille  ja  työnantajalle  tarpeellisia  tietoja  työssä  ja 
työpaikan  olosuhteissa  esiintyvistä  terveyden  vaaroista  ja  haitoista  sekä  niiden 
torjuntakeinoista.  Työntekijälle  on  annettava  tietoja  työterveyshuollon  työntekijälle 
suorittamista terveystarkastuksista, niiden tarkoituksesta, tuloksista ja tulkinnoista sekä 
muusta työterveyshuollon sisällöstä.”
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6 LOPUKSI

Opinto-ohjaajakoulutuksen  kehittämishankkeena  laatimani  perehdyttämiskansio  on 
tarkoitettu uusien opettajien perehdyttämisen tueksi sekä uusille ja jo pidempään talossa 
olleille opettajille tietopaketiksi.

Perehdyttämiskansion sisältöä suunnitellessani  ja kootessani huomasin,  kuinka laajaa 
tietämystä opettajan työn aloitus uudessa työyhteisössä vaatii, kuinka lukuisia asioita 
tulee  ottaa  huomioon.  Vaikka  opettajan  perustyö  onkin  melko  samanlaista  kaikissa 
saman kouluasteen oppilaitoksissa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja 
lainsäädännön  sanellessa  työn  perusrakenteet  ja  reunaehdot,  tuo  oman  haasteensa 
työhön koulujen vaihtelevat toimintakulttuurit ja niihin sisältyvät vallitsevat käytänteet. 

Kohtuullisen usein vaihtuvat määräaikaiset työsuhteet voivat esim. vastavalmistuneella 
opettajalla olla jossakin määrin loistava mahdollisuus päästä näkemään ja vertaamaan 
monen  eri  työyhteisön  toimintaa  ja  kenties  viemään mukanaankin  hyviä  käytänteitä 
paikasta toiseen. Vaihtuvat työsuhteet ovat usein myös kuormittava tekijä, varsinkin jos 
uuden  työpaikan  käytänteitä  ei  sopivalla  tavalla  välitetä  tulokkaalle.  Lausahdus 
”toimitaan  niin  kuin  ennenkin”  ei  luonnollisesti  ole  riittävä  ohjeistus  uudelle 
työntekijälle.

Hiljaisen tiedon tunnistaminen, säilyttäminen ja siirtäminen ovat työpaikan strategisen 
tiedon  jakamista  usean  työntekijän  käyttöön  ja  yleisen  työilmapiirin  kehittämistä 
avoimempaan  ja  tiedonvaihtoa  arvostavampaan  suuntaan.  Tiedon  siirtämisen  myötä 
työntekijät myös osaavat ja jaksavat enemmän. Perehdyttäminen motivoi ja kiinnittää 
uuden työntekijän työpaikkaan antamalla tietoa työpaikasta, sen toimintatavoista ja –
ohjeista  sekä  kokonaiskuvan  tulokkaan  työtehtävistä.  Perehdyttämisessä  voidaan 
hyödyntää  viestinnän  eri  kanavia.  Perehdyttäminen  on  parhaimmillaan  sekä  koulun 
toimintakulttuurin  siirtämistä  uudelle  opettajalle  että  opettajan  henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun tukemista.
 
Jatkossa  voitaisiin  perehdyttämiskansion  yhteyteen  laatia  lisäksi 
perehdyttämissuunnitelma, jossa määriteltäisiin perehdyttämisen tarkoitus ja tavoitteet, 
perehdyttämisen  sisältö  ja  ajankohdat,  perehdyttämisen  seuranta  ja  perehdyttäjän 
muistilista.  Perehdyttämiskansion  sisällysluetteloa  voisi  käyttää  perehdyttämisen 
sisällön  runkona.  Samalla  voitaisiin  määritellä  perehdyttämisvastuun  jakoa 
koulussamme. Perehdyttämisaineiston muuttaminen sähköiseksi intranet-versioksi voisi 
olla  paikallaan  varsinkin  isommassa  työyhteisössä,  jossa  opettajien  työtiloja  ja 
toimipisteitä on useita.
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Liite 2. 

SAATTEEKSI KANSION KÄYTTÄJÄLLE

Kädessäsi  olevan  perehdyttämiskansion  tarkoitus  on  helpottaa  uuden  opettajan  työn 
aloittamista  ja  toimintaa  koulussamme.  Kansio  toimii  siten  henkilökohtaisen 
perehdyttämisen tukena.  Myös kouluumme aiemmin tulleet  opettajat  voivat tarkistaa 
kansiosta  koulun käytänteitä,   lukuvuosittaisia  aikatauluja,  lomakkeiden sisältöä ym. 
Yhtenäinen  linja  toimijoiden  kesken  mahdollistaa  koulutyön  arjen  sujumisen. 
Lukuvuosittain  vaihtuvia  aikatauluja  sisältävät  sivut  sekä  lomakkeet  on  oheistettu 
kunkin asiakokonaisuuden pääluvun loppuun.

Perehdyttämiskansion  sisältöä  täydennetään  tarvittaessa.  Kansion  sivuja  ei  ole 
varustettu sivunumeroilla, jotta aihekokonaisuuksien yhteyteen voi rehtori, koulusihteeri 
tai  kuka  tahansa  opettajakunnasta  tai  oppilashuoltoryhmästä  helposti  lisätä 
perehdyttämiskansioon  soveltuvaa  ja  tärkeäksi  katsomaansa  materiaalia.  Kansion 
päivittämisen  päävastuu  on  koulun  opinto-ohjaajalla.  Perehdyttämiskansion  sisällön 
lisäysehdotukset ovat tervetulleita.

Perehdyttämiskansio  on  ei-julkinen  (vain  oman  työyhteisömme  rehtorin,  opettajien, 
oppilashuoltoryhmän, koulusihteerin ja koulunkäyntiohjaajan käyttöön).

Lavian  kuntaan  on  valmisteilla  oppilashuollon  kehittämishankkeen  tuloksena  esi-  ja 
perusopetuksen yhteinen ´Oppilashuollon käsikirja`,  jonka sisältö tulee täydentämään 
perehdyttämiskansiota.

Perehdyttämiskansion viimeinen luku ´Tutustu myös` sisältää listan koulun ja kunnan 
asiakirjoista ja ohjeistuksista, joista opettaja saa lisätietoa. Tutustu myös –ohjeistukset 
säilytetään tämän kansion vieressä olevassa mapissa opettajienhuoneessa.
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Liite 3. Kuva perehdyttämiskansiosta

28


	Pääotsikko: TERVETULOA SUOMELAN KOULUUN JA LAVIAN LUKIOON
	Text2: 
	Alaotsikko: Uuden opettajan perehdyttämiskansio
	Tekijän nimi: Ulla-Mari Huida
	Vuosiluku: 2008


