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1 JOHDANTO 

 

 

Informaatioteknologia- ja ohjelmistoalalla toimivissa tietoperustaisissa 

asiantuntijaorganisaatioissa sekä toimintaympäristö että toiminnan ja 

osaamisen vaatimukset muuttuvat nopeasti. Yrityksen kyky tuottaa uusia 

tuotteita ja palveluita nopeasti on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. 

Samalla yrityksen kyky päivittää ja uudistaa henkilöstönsä osaamista 

ratkaisee osaltaan sen, miten yritys näissä muutoksissa menestyy (Viitala 

2005, 11). Alan asiantuntijatehtävissä edellytetään paitsi syvää ja ajantasaista 

substanssiosaamista, myös liiketoiminnan, toimintaympäristön ja asiakkaan 

muuttuvien vaatimusten ymmärtämistä. Samalla alan henkilöstön 

keskimääräinen koulutustaso on kuitenkin rajusti noussut, joten työntekijöitä 

voidaan pitää sekä työn tekemisen että oppimisen näkökulmasta aiempaa 

itseohjautuvampina. 

 

Osaamisen johtaminen (Knowledge Management) on kohdannut 2000-

luvulla uudenlaisen haasteen: Miten johtaa ja kehittää ydin- ja 

erikoisosaamisten lisäksi sellaista uutta osaamista, jonka sisältöä ei edes 

tarkoin kyetä määrittelemään? Pelkkiin osaamisluetteloihin perustuvasta, 

yksilöllisestä osaamisen hallinnasta on siirryttävä kokonaisvaltaisempaan 

näkemykseen, joka perustuu liiketoimintastrategian edellyttämään 

organisaation osaamiseen, osaamisen jakamiseen ja yhteisölliseen 

oppimiseen. Perehdyttämistä, koulutusta ja toimintatapoja on lisäksi 

kehitettävä yrityksen eri toimintojen yhteistyönä, koska tarvittava tieto on 
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väistämättä hajallaan tuotekehityksessä, tietohallinnossa, linjajohdossa ja 

henkilöstön kehittämisen asiantuntijoilla. (Viitala 2005, 13; Virkkunen 2001; 

Virkkunen 2007, 18.) 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan yleisesti uuden työntekijän kertaluonteiseksi 

miellettyä sopeuttamista työyhteisöön. Sen päätavoitteina pidetään 

työyhteisöön sitouttamista ja varsinaiseen työhön opastusta; parhaimmillaan 

perehdyttäminen tarjoaa myös tilaisuuden molemminpuoliseen, 

vuorovaikutteiseen oppimiseen. Perinteinen käsitys perehdyttämisestä 

perustuu näkemykseen, jossa organisaation tila on varsin pysyvä: uusi 

työntekijä tarvitsee perehdyttämistä, vanhat työntekijät ovat puolestaan 

pysyvästi perehtyneitä. Muuttumattomassa tai vain hitaasti muuttuvassa 

liiketoiminnassa perehdyttäminen on ollut riittävää, kun uudelle 

työntekijälle on annettu vakiomuotoinen paketti tietoa yrityksen toiminnasta 

ja työntekijän tehtävistä. 

 

Erityisesti tietoaloilla ja tietoperustaisissa asiantuntijaorganisaatioissa 

perehdyttämisprosessin sisältämät tiedot samoin kuin työntekijöiden tiedon 

tarpeet kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, joten perehdyttämistä tarvitsevat 

niin uudet kuin ns. vanhatkin työntekijät. Uuden työntekijän 

perehdyttämisen osa-alueet on siten perusteltua yhdistää organisaation 

muuhun sisäiseen koulutukseen, jotta koko henkilöstöllä on käytössään 

samat, aina ajan tasalla olevat tiedot työsuhteen elinkaaren vaiheesta 

riippumatta. Jotta perehdyttämisprosessi pysyy mukana organisaation 

muutoksissa, sen on myös nivouduttava kiinteäksi osaksi kokonaisvaltaista 

osaamisen johtamista, kompetenssiprosessia. Toimintaympäristön 

muuttuessa strategisia osaamistarpeita ja kehittämisen tavoitteita on 

päivitettävä, jolloin myös perehdyttämisen ja sisäisen koulutuksen sisältöjä ja 

priorisointia on voitava muuttaa. Toimivalla perehdyttämisjärjestelmällä 
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voidaan lisätä sekä tehokkuutta että nopeutta yrityksen muutostilanteissa 

(Ketola 2010, 30). 

 

Perinteinen näkemys perehdyttämisprosessista on varsin kapea ja usein 

irrallaan yrityksen muusta kehittämistoiminnasta. Erityisesti jatkuvassa 

muutoksessa toimivalle pk-yritykselle erillisten perehdyttämiskansioiden 

ylläpito ja perehdyttämisprosessin päivittäminen on usein työlästä, jolloin 

perehdyttämisen sisältö ja laatu jää helposti sattumanvaraiseksi. 

Perehdyttämiseen tarvitaan myös perehdyttäjän aikaa ja työtä, joka on tällöin 

pois välittömästä tuotannosta; oppimisen ja tuotannon vaatimukset ovat 

ainakin lyhytnäköisesti vastakkaisia. Ristiriidan vähentämiseksi 

perehdyttämis- ja koulutusprosesseja on kehitettävä ja tehostettava. 

(Virkkunen 2007, 11.) 

 

Perinteinen näkemys perehdyttämisestä jättää lisäksi kolme erityisesti 

tietoperustaisessa asiantuntijaorganisaatiossa vaikuttavaa tärkeää 

näkökulmaa liian vähälle huomiolle: perehdyttämisen räätälöinnin, 

viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä ns. vanhan työntekijän 

perehdyttämistarpeen. Staattisen tietopaketin eli perehdytyskansion sijaan 

tarvitaan jatkuvaa ja vuorovaikutteista perehdyttämisprosessia, joka 

vahvistaa myös uuden tiedon ja ymmärryksen syntymistä. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja työhypoteesit 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda tutkimuskohteena olevalle yritykselle 

uusi ajattelu- ja toimintamalli: monikulttuurisen työyhteisön, kansainvälisen 

toimintaympäristön ja kokonaisvaltaisen osaamisen johtamisen 

huomioonottava perehdyttämisprosessi. Uudessa prosessissa yhdistyvät 
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perehdyttäminen ja sisäinen koulutus, ja se palvelee sekä uusia työntekijöitä 

että yrityksen olemassa olevaan henkilöstöä. 

 

Kehittämistyön tuloksena syntyvän uuden toimintamallin tavoitteena on 

myös saavuttaa Carnegie Mellon yliopiston ohjelmistoyrityksille kehittämän 

laatujärjestelmän, CMMI-kypsyysmallin taso 3, sekä integroida siihen uutena 

osa-alueena perehdyttämisprosessi. CMMI-kypsyysmalliin sisältyvä 

henkilöstön koulutusprosessi (OT, Organizational Training) ei 

lähtökohtaisesti sisällä perehdyttämisnäkökulmaa lainkaan. Tämä tavoite 

lisättiin kehittämistyön keskivaiheilla, kun yrityksessä päätettiin lähteä 

tavoittelemaan CMMI-sertifikaattia. Tutkimuksen kohdeyrityksessä oli 

konsernitasoisena tavoitteena saavuttaa CMMI:n taso 3 vuoden 2010 aikana, 

mutta projekti on kuitenkin vielä helmikuussa 2011 kesken. CMMI-

kypsyysmallin sisältö, rakenne ja periaatteet esitellään tarkemmin luvussa 2. 

 

Työelämän ja organisaatioiden yhä kiihtyvämmässä muutostahdissa 

perehdyttämistä tarvitaan jatkuvasti myös työntekijän sisääntulovaiheen 

jälkeen. Siten perehdyttämistä ei ole tarvetta erottaa organisaation sisäisestä 

koulutuksesta. Erityisesti ohjelmistoalalla – kuten ylipäätään tietoalalla – 

uusien teknologioiden, liiketoiminnan mallien ja bisnesalueiden syntyminen 

edellyttää työntekijöiltä vankan formaalin koulutuksen lisäksi jatkuvaa 

informaalia opiskelua ja oppimista. Oman osaamisen jakaminen ja työssä 

oppiminen ovat kiinteä osa it-asiantuntijan työtä. Kun 

perehdyttämisprosessiin yhdistetään sisäinen koulutus ja prosessin jatkuva 

päivitys, se palvelee koko henkilöstön tarvitsemaa tiedonpäivitystä ja 

työnkiertoa ja tukee organisaatiota muutostilanteissa. Näin perehdytys-

prosessi on ajan tasalla silloinkin, kun organisaatioon tulee uusi työntekijä. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää vastaus kysymykseen: Minkälaisella 

prosessilla ja perehdyttämisen sekä sisäisen koulutuksen sisällöillä voidaan 
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varmistaa, että työntekijöillä on kaikissa työsuhteen vaiheissa tarvittava tieto 

ja osaaminen tehtäviensä tehokkaaseen ja tuloksekkaaseen hoitamiseen? 

Tutkimuksessa määritellään myös työhypoteeseja, kuten kehittävässä 

työntutkimuksessa on tapana. Tutkimuksen ensimmäisenä työhypoteesina 

oli se, että yhdistämällä organisaation perehdyttämis- ja koulutusprosessit 

yhdeksi kompetenssiprosessiksi ja tehostamalla sisäistä viestintää voidaan 

luoda uusi toimintamalli, joka palvelee aiempaa paremmin koko 

organisaation tiedon ja osaamisen johtamista ja tukee yhteisöllistä oppimista 

ja pyrkimyksiä kohti oppivaa organisaatiota. 

 

Kehittävän työntutkimuksen tutkimusotteen mukaisesti tutkimuksen 

ensimmäinen työhypoteesi tarkentui ja osin muuttuikin tutkimuksen 

edetessä sen kehittämissyklien mukaan. Toisessa työhypoteesissa 

perehdyttämisprosessi integroitiin tiiviimmin osaamisen johtamiseen: 

yhdistämällä jatkuva perehdyttäminen osaksi kokonaisvaltaista osaamisen 

johtamista eli kompetenssiprosessia voidaan luoda uusi toimintamalli, joka 

palvelee aiempaa paremmin koko organisaation tiedon ja osaamisen 

johtamista ja tukee yhteisöllistä oppimista ja pyrkimyksiä kohti oppivaa 

organisaatiota. Tutkimuksen ja kehittämistyön tuloksena syntynyttä uutta 

toimintamallia eli kokonaisvaltaiseen osaamisen johtamiseen (kompetenssi-

prosessiin) integroitua jatkuvaa perehdyttämisprosessia voidaan pitää 

kolmantena työhypoteesina. 

 

Hannu U. Ketola toteaa asiantuntijoiden perehdyttämistä käsittelevässä 

tuoreessa väitöskirjassaan, ettei perehdyttämiseen suoraan liittyviä 

tieteellisiä tutkimuksia tai teorioita ole löydettävissä (Ketola 2010, 24–25, 37, 

154, 156). Ketola on tutkinut tietoalan asiantuntijoiden perehdyttämistä ja 

perehdyttämiskäytäntöjä työyhteisön kehittämisen välineenä suomalaisissa 

tietoalan yrityksissä. Vaikka Ketolakin toteaa, että perehdyttämisen tarve voi 

syntyä myös ns. vanhoille työntekijöille esimerkiksi työtehtävien muutosten 
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yhteydessä, hänen tutkimuksensa kohdistuu nimenomaan uusien 

työntekijöiden perehdyttämiseen (Ketola 2010, 24). Perinteistä uuden 

työntekijän perehdyttämistä on tarkasteltu jonkin verran erityisesti sosiaali- 

ja terveysalan ja oppilaitosten organisaatioita käsittelevissä pro gradu- ja 

opinnäytetöissä. Näissä näkökulma rajautuu uuden työntekijän nopeaan 

sopeuttamisvaiheeseen, eikä vanhojen työntekijöiden oppimis- ja 

perehdyttämistarpeita ei ole yleensä sisällytetty tutkimuksiin mukaan. 

Myöskään viestintää, vuorovaikutusta, perehdyttämisprosessin räätälöintiä 

tai liittämistä kokonaisvaltaiseen osaamisen johtamiseen ei tutkimuksissa 

yleisesti korosteta. 

 

1.2 Tutkimusraportin rakenne 

 

Tämän tutkimusraportti kuvaa lukijalle aidossa ja elävässä työyhteisössä 

toteutetun kehittämisprojektin eri vaiheineen ja taustalla vaikuttavine 

teorioineen.  Samalla se pro gradu -työnä saattaa tutkijan maisteriopinnot 

päätökseen. Raportti ei kaikilta osin noudata perinteisen määrällisen tai 

laadullisen tutkimuksen tutkimusraportin rakennetta, koska tutkimusote 

perustuu kehittävään työntutkimukseen ja sen kehityssykleihin. Raportin 

empiirisessä osuudessa (luvut 5 ja 6) on siten pyritty kronologisesti 

kuvaamaan kehittämistyön etenemistä ja eri vaiheita. Tietoaloille tyypillinen 

tarve pitää monet toimintaan liittyvät tiedot ja toiminnot liikesalaisuuksina 

toi oman haasteensa raportin kirjoittamiselle. 

 

Tutkimusraportin aluksi, luvussa 2, lukijalle avataan tutkimuksen kannalta 

keskeisiä, osaamisen johtamiseen ja perehdyttämiseen liittyviä käsitteitä: 

kompetenssiprosessi, organisaation sisäinen viestintä, perehdyttäminen, 

osaamisen johtaminen ja ekspansiivinen oppiminen. Tässä yhteydessä 

esitellään myös CMMI-kypsyysmalli ja sen tasot sekä perehdyttämiseen 



 

7 

 

liittyvä OT-koulutusprosessi. Luvussa 3 kuvataan käytetyn tutkimusotteen, 

kehittävän työntutkimuksen erityispiirteitä ja sen vaiheet. Luvussa 4 

esitellään tutkimuskohteena toimiva yritys ja sen toimintaympäristö, 

historia, organisaatiorakenne ja liiketoiminta sekä yrityksen perehdyttämisen 

ja sisäisen koulutuksen prosessien lähtötilanne. Luvussa 5 esitellään käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Tutkimusprosessin eli yrityksessä toteutetun 

kehittämistyön vaiheet käydään läpi luvussa 6: nykyinen toimintatapa, 

toiminnan kehityshistorian ja nykyisten ristiriitojen analyysi ja uuden 

toimintamallin suunnittelun vaiheet.  Tässä yhteydessä esitetään ja 

analysoidaan myös kyselyjen, keskustelujen ja osaamiskartoituksen avulla 

saatuja tuloksia, joiden avulla kehittämistyötä jatkettiin kohti uutta 

toimintamallia. Luvussa 7 kuvataan tutkimuksen varsinainen tuotos eli uusi 

toimintamalli, kompetenssiprosessi, ja arvioidaan alustavasti sen tuottamaa 

hyötyä, yleistä toimivuutta ja jatkokehitystarpeita. Luvun 7 lopuksi 

arvioidaan tutkimusta, sen luotettavuutta ja uskottavuutta sekä 

tutkimustuloksen yleistettävyyttä. Luvun 8 pohdinnassa arvioidaan yleisesti 

kehittämistyön tuloksia ja esitetään jatkotutkimusideoita ja -tarpeita. 
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2 OSAAMISEN JOHTAMINEN 

 

2.1 Kompetenssiprosessi käsitteenä 

 

Tutkija käyttää tässä tutkimuksessa, kuten myös työssään tutkimusyrityksen 

henkilöstöpäällikkönä, kokonaisvaltaisesta osaamisen johtamisen prosessista 

termiä kompetenssiprosessi. Termi ei ole yleisesti käytössä: Google-

hakukone löytää vain kaksi lähdettä, joissa kompetenssiprosessi-termiä 

käytetään. Laatu- ja riskienhallintajärjestelmiä toimittava säätiö, Det Norske 

Veritas käyttää kompetenssiprosessi-termiä verkkosivuillaan seuraavasti: 

 

”Koulutus- ja kompetenssiprosessissa käytetään järjestelmää, jossa huomioidaan 

koulutuksen tarpeet, kouluttajien pätevyys ja itse koulutuksen antaminen. Se tutkii 

orientaatio- ja perehdyttämisprosessia johtajille ja henkilöstölle, mukaan lukien 

erityistehtävät; se myös arvioi koulutusjärjestelmiä jatkuvan kehittämisen 

edistämiseksi.” (Det Norske Veritas, 2011). 

 

Pekka Kinnunen (2001) on puolestaan käyttänyt kompetenssiprosessi-termiä 

skenaarioperustaista tulevaisuudenhallinnan toimintamallia käsittelevässä 

pro gradu -työssään. Kinnusen työssä kompetenssiprosessi on yksi yrityksen 

voimavaroja kuvaavista operatiivisista perusprosesseista, joista muut ovat 

teknologia- ja pääomaprosessit. 
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Englanninkielisestä competence-termistä suomennettu kompetenssi 

ymmärretään yleisesti vain osaamiseksi tai hieman laajemmin 

kyvykkyydeksi. Jukka Korpela määrittelee avoimessa Pienehkö 

sivistyssanakirja –sivustossaan kompetenssin ”(asiantuntijan tms.) 

pätevyydeksi”, ja hän myös suosittelee pätevyys-termin käyttöä. Tutkijan 

mielestä kompetenssi-termin luonteen on kuitenkin parhaiten löytänyt Vesa 

Taatila. Väitöskirjassaan Taatila määrittelee organisaation kompetenssin 

”organisaation sisäiseksi kyvykkyydeksi saavuttaa tavoitteita” (Taatila 2004). 

Pelkkä osaaminen (kyvykkyys, pätevyys) ei useinkaan riitä työelämän 

tavoitteiden saavuttamiseen, vaan siihen tarvitaan kompetenssia eli 

osaamista yhdistettynä motivaatioon ja kykyyn soveltaa osaamista 

käytäntöön ja toimintaympäristöön. 

 

Wikipediassa termi prosessi määritellään varsin selkeästi ”sarjaksi 

suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuottavat määritellyn lopputuloksen” 

[http://fi.wikipedia.org/wiki/Prosessi]. Bohn (1994) on määritellyt 

prosessin hieman kattavammin ”toistettavaksi tuotteiden tai palveluiden 

tuottamista varten rakennetuksi systeemiksi, joka sisältää ihmiset, koneet, 

toimintatavat ja ohjelmistot”. Prosessi sisältää panoksia ja tuotoksia, ja se 

määrittelee muuttujia, jotka kuvaavat mitä prosessin sisällä tapahtuu. 

 

Mikäli termi kompetenssiprosessi haluttaisiin korvata täysin suomenkielisillä 

sanoilla, se voisi olla ”toistettava kyvykkyyden hallinnan toimintamalli”. 

Koska termit kompetenssi ja prosessi ovat kuitenkin yleisesti liike-elämän 

käytössä, ainakaan tällainen käännös ei tutkijan mielestä tuottaisi 

kompetenssiprosessi-termiä helpommin ymmärrettävää tulosta. 

 

Tämän tutkimuksen kohdeyrityksessä kokonaisvaltaista osaamisen 

johtamista voidaan kuvata kompetenssiprosessin avulla. Prosessin keskiössä 

sijaitsevat tietoa tuottavat osa-alueet: yritystason strategiset osaamistarpeet, 
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työroolien ja niissä tarvittavien osaamisten kuvaukset, henkilökohtaiset 

osaamisarvioinnit ja kehityskeskustelujen tulokset. Näistä lähteistä tuotetaan 

päivitettyä tietoa ja syötteitä eri henkilöstötoimintoihin, joista osaamisen 

johtaminen käytännössä koostuu: rekrytointiin, perehdyttämiseen, 

koulutukseen, henkilöstösuunnitteluun ja esimerkiksi työnkiertoon, joita 

puolestaan ohjaa omat operatiiviset prosessinsa. (Kuvio 1.) 

 

 

Kuvio 1. Tutkimusyrityksen uusi kompetenssiprosessi (Geier S. 2011). 

 

Tiedon johtaminen läpäisee kompetenssiprosessin kaikki osa-alueet. Vaikka 

keskeisin toimintoihin vaikuttava tieto syntyy prosessin keskiössä olevissa 

lähteissä, uutta tietoa ja ymmärrystä syntyy kaikissa osa-alueissa. 

Operatiivinen informaatio ja tieto liikkuvat ja vaikuttavat vapaasti prosessin 

osa-alueiden välillä. Esimerkiksi työnkierrosta syntyvä uusi tieto vaikuttaa 

henkilöstösuunnitteluun, joka puolestaan voi johtaa uuden työntekijän 

rekrytointitarpeeseen. 
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2.2 Organisaation sisäinen viestintä 

 

Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevat organisaation toiminnan 

osa-alueet: perehdyttäminen, sisäinen koulutus, tiedon ja osaamisen 

johtaminen sekä työssä oppiminen ovat kaikki sekä henkilöstön 

kehittämistyön että sisäisen viestinnän ilmenemismuotoja. Siten on tarpeen 

määritellä sisäisen viestinnän käsitettä näistä näkökulmista. Tutkimuksen 

tavoitteen kannalta on tärkeää havaita myös sisäisen viestinnän ja 

henkilöstötyön kiinteä kytkös: työyhteisön sisäinen viestintä on 

henkilöstötyötä ja henkilöstötyö sisäistä viestintää. Molempien tehtävänä on 

huolehtia siitä, että olennainen tieto organisaation sisäisen toiminnan, 

toimintaympäristön ja stakeholdereitten muutoksista tavoittaa työntekijän, 

jotta esimerkiksi työtehtävien vaatimusten ja työntekijän osaamisen 

vastaavuutta voidaan arvioida. 

 

Organisaation sisäinen viestintä voidaan nähdä yksinkertaisena ihmisistä, 

viesteistä, viestintäkanavista ja -kontekstista rakentuvana kokonaisuutena 

(Frey, Botan & Kreps 2000, 33, 36–37). Tällainen ns. informaation siirtomalli 

kuvaa vain varsin kapeasti organisaation ja erityisesti työyhteisön viestinnän 

todellisuutta: viestintää ja tiedon välitystä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Viestinnän vuorovaikutusmallissa viestintä nähdään sen sijaan jatkuvana, 

dynaamisena ja ennen kaikkea vuorovaikutteisena prosessina, jossa keskeistä 

on se, miten merkitykset syntyvät sanoman siirtyessä ihmisten välillä. 

Merkityksiä sellaisenaan ei voi siirtää, vaan ne muodostuvat 

konstruktivistisen ajattelun mukaisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Vuorovaikutustilanteessa viestintä synnyttää reagointia, palautetta, jonka 

avulla osapuolet voivat sekä tulkita toisen osapuolen suhtautumista että 

kontrolloida ja muokata omaa viestintäänsä. (Huotari, Hurme & Valkonen 

2005, 40–42; Åberg 2006, 92.) Vuorovaikutuksellinen viestintä on ihmiselle ja 

työyhteisölle välttämätöntä sosiaalista ja funktionaalista toimintaa. Sen 
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avulla ei ainoastaan välitetä tietoa ja ylläpidetä organisaation toimintaa, vaan 

myös esimerkiksi vaikutetaan, ratkaistaan ongelmia, luodaan sosiaalisia 

suhteita ja välitetään arvoja, asenteita ja epävirallisia normeja. 

Viestintävälineestä tai -kanavasta riippumatta vuorovaikutuksellinen 

viestintä toteutuu aina sekä fyysisessä että sosiaalisessa kontekstissa, joka voi 

laajasti ajateltuna olla esimerkiksi työyhteisö, organisaatiokulttuuri tai 

viestijöiden välinen suhde. Viestintätyylimme ja -tapamme vaihtelevat usein 

sen mukaan, millaisessa kontekstissa viestimme. (Huotari ym. 2005, 43–46.) 

 

Organisaation viestintä koostuu sekä virallisesta että epävirallisesta 

viestinnästä. Virallinen viestintä on organisaation toimintaan liittyvää ja 

usein vertikaalista ja hierarkian mukaista viestintää. Sen avulla varmistetaan, 

että työntekijöillä on tarvittavat tiedot työn suorittamiseksi ja toisaalta että 

organisaation johto saa palautetta työntekijöiltä. Sisäistä viestintää tapahtuu 

kuitenkin enemmän horisontaalisesti, työntekijöiden välillä. Epävirallisella 

viestinnällä on tärkeä sosiaalinen merkityksensä, mutta sillä on myös 

tunnettu taipumus paikata ja korvata puutteellista virallista viestintää. 

Erityisesti muutostilanteissa epävirallisen viestinnän muodot – huhut, juorut, 

puskaradio – aktivoituvat, mikäli virallinen viestintä ei tuota riittävästi 

työntekijöiden kannalta relevanttia tietoa. (Kreps 1990, 201–208; Åberg 2006, 

111–112.) Aktiivinen epävirallinen viestintä voi tosin olla osoitus myös 

työyhteisön avoimesta ja keskustelevasta ilmapiiristä. Huhut ja juorut ovat 

usein positiivisiakin, ja erityisesti muutostilanteissa yhteisöllisyyden tunnetta 

lisää mahdollisuus spekuloida muutoksista epävirallisesti. 

 

Perehdyttämisprosessiin sisältyvä viestintä koostuu virallisesta ja 

epävirallisesta, vertikaalisesta ja horisontaalisesta, sisäisestä ja ulkoisesta 

viestinnästä. Suurin osa perehdyttämisestä pitäisi olla vuorovaikutteista; 

silloinkin kun perehdytettävä asia on itseopiskeltavissa. Perehdytettävän 

reagointi ja palaute ovat tärkeitä keinoja, joilla kehitetään toimintaa 
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paremmaksi. Perehdyttämisen vuorovaikutuksellisissa viestintätilanteissa 

virallinen ja epävirallinen viestintä usein sekoittuvat toisiinsa. Välittäessään 

virallistakin tietoa työtehtävistä ja organisaatiosta – erityisesti kasvokkain 

viestinnässä – ihmiset välittävät samalla kokemuksiaan, näkemyksiään ja 

mielipiteitään. Samalla välittyvät työyhteisön epäviralliset normit (Åberg 

2006, 104). Myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän välille on yhä vaikeampaa ja 

usein myös tarpeetonta vetää tiukkaa rajaa. Perehdyttämisprosessissa tärkeä 

osa voi olla asiakkaan, alihankkijan tai muun ulkoistetun palveluntarjoajan 

tuottama tieto ja opastus tai kokonaan ulkopuolinen lisäkoulutus. 

 

Downs (1988) esittää sisäiselle viestinnälle viisi eri funktiota: työ- ja 

tehtäväviestintä, sosiaalinen tuki, motivointi, sitouttaminen ja innovaatio. 

Åbergin näkemyksen mukaan organisaatioviestinnän pääasialliset funktiot 

ovat perustoimintojen tuki, sidosryhmien informointi, henkilöstön 

kiinnittäminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja näiden lisäksi työyhteisön 

pitkäjänteinen profilointi. (Downs 1988, 34–35; Åberg 2000, 99–100; Åberg 

2008, 98.) Perehdyttämisessä, sisäisessä koulutuksessa ja ylipäänsä 

henkilöstön kehittämisessä toteutuvat yleensä kaikki edellä mainitut sisäisen 

viestinnän tehtävät. Lisäksi niiden tavoitteena on yksilön ja parhaimmillaan 

työyhteisön oppiminen, jonka tulisi olla myös yksi sisäisen viestinnän 

keskeisistä tavoitteista. 

 

Keskeisin sisäisen viestinnän haaste on tietojen liikkuminen; tiedon puute tai 

vähyys. Tämän lisäksi organisaation sisäisen viestinnän onnistumiseen 

vaikuttaa Åbergin (2006) mukaan kolme muutakin tekijää: tietovarastot ja 

verkot, esimiehet sekä tietotorit ja ahaa-aukiot. Tiedon tuottaminen 

tietovarastoihin ei yksin riitä, vaan tietovarastojen on sisällettävä 

työntekijälle relevanttia, päivitettyä tietoa helposti löydettävässä ja 

ymmärrettävässä muodossa. Esimiehen rooli työntekijöiden ja ylimmän 

johdon välissä velvoittaa hänet toimimaan tiedon välittäjänä, tulkitsijana ja 



 

14 

 

räätälöijänä. Hyvin toimivaan, vuorovaikutteiseen viestintään ja tiedon 

jakamiseen tarvitaan organisaatiossa myös avointa fyysistä tilaa. Spontaaneja 

ja luovia ideoita jaetaan usein satunnaisviestinnällä, jota on vaikea synnyttää 

ilman siihen soveltuvia tiloja kuten tietotoreja tai ns. ahaa-aukioita. (Åberg, 

2006, 111–112.) 

 

Organisaation muutostilanteissa sisäisen viestinnän tärkeys korostuu. Jopa 

70 prosenttia organisaatioiden muutosprosesseista epäonnistuu (Daly, 

Teague & Kitchen 2003). Epäonnistumisen syyt löytyvät usein puutteellisesta 

tai muuten huonosta sisäisestä viestinnästä. Johdon rehellinen ja 

mahdollisimman proaktiivinen sisäinen viestintä edesauttaa merkittävästi 

muutoksen läpiviemistä. Dalyn ym. (2003) muutosjohtamista ja sisäistä 

viestintää koskevassa tutkimuksessa löydettiin kuusi organisaatiomuutoksen 

onnistumiseen vaikuttavaa tekijää: organisaation koko ja rakenne, 

organisaatio- ja maakulttuuri, luottamus, yrityspolitiikka, omistajarakenne 

sekä se, miten sisäinen viestintä ja muutosjohtaminen oli linkitetty toisiinsa. 

Tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden johto oli pyrkinytkin 

vähentämään muutosvastarintaa ensisijaisesti tehostamalla viestintää. 

Toisaalta erityisesti suurissa organisaatioissa oli havaittu myös liiallisen 

viestinnän haitat: henkilöstö oli kokenut liialliseksi tai turhaksi tulkitsemansa 

tiedon hämmentävänä, selittelevänä tai jopa harhaanjohtavana. (Daly ym. 

2003.) 

 

2.3 Perehdyttäminen 

 

Yleisesti perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän alkuvaiheen 

ohjausta ja opastusta. Perehdyttämisen tarkoituksena on paitsi tutustuttaa 

uusi työntekijä työyhteisöön, myös vähentää uuden työntekijän usein 

tuntemaa jännitystä ja opettaa hänelle uuden organisaatiokulttuurin piirteitä. 



 

15 

 

Perehdyttämiseen sisältyvät niin talon tavat, henkilöstökäytännöt, 

työyhteisön pelisäännöt, työkavereihin tutustuminen kuin 

työhönopastuskin. (DeCenzo & Robbins 2010, 186–187.) Kattava 

perehdytysohjelma sisältää siten tiedottamisen ennen työn aloitusta, uuden 

henkilön vastaanottamisen ja yrityksen toimintaan perehdyttämisen sekä 

varsinaisen työnopastuksen. (Viitala 2005, 356–357.) Toimialasta ja tehtävästä 

riippuen perehdyttäminen voi kattaa laajasti myös toimialaan, organisaation 

liiketoimintaan, strategiaan ja asiakkaiden toimintaan perehtymisen. 

Perehdyttämisestä on aina vastuussa lähin esimies, vaikka myös lähimmät 

työtoverit ja esimerkiksi henkilöstöhallinto usein osallistuvat siihen 

aktiivisesti. 

Työnantajan on huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä myös 

lakisääteisesti. Työturvallisuuslain 14 pykälässä työnantaja velvoitetaan 

huolehtimaan siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus 

huomioon ottaen 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. Laissa mainitaan lisäksi, että annettua opetusta ja 

ohjausta on täydennettävä tarvittaessa. (Finlex.) 

Perehdyttäminen alkaa käytännössä jo rekrytointivaiheessa. 

Rekrytointiviestintä – työpaikkailmoittelu, rekrytointisivut verkossa, 

tiedusteluihin vastaamiset, haastattelut – ja koko uuden työntekijän 

valintaprosessi on osa yrityksen ulkoista viestintää ja siten samalla 

organisaatioon tutustuttamista. Huolellisella rekrytointiviestinnällä voidaan 

osaltaan varmistaa, että hakijoiden arvot ja näkemykset sopivat yhteen 

organisaation arvojen ja organisaatiokulttuurin kanssa. (DeCenzo & Robbins 

2010, 134–136.) Jo rekrytointivaiheessa voidaan kuitenkin tehdä myös 
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perehdyttämisen näkökulmasta ratkaiseva virhe: väärät tehtävän- ja 

profiilinmäärittelyt johtavat virheellisiin olettamuksiin, jotka tulevat helposti 

esiin perehdyttämisvaiheessa (Ketola 2010, 146). 

 

Riitta Viitala käyttää termiä vierihoito kuvaamaan perehdyttämisen 

palvelevaa luonnetta. Viitalan mukaan pienissä yrityksissä perehdyttäminen 

voi helposti jäädä vain työhönopastuksen tasolle. (Viitala 2005, 252–253.) 

Tietoperustaisessa asiantuntijaorganisaatiossa voi kuitenkin käydä juuri 

toisin: uusi työntekijä on rekrytoitu tehtävään oman alansa asiantuntijana, ja 

perehdytys kutistuu työympäristöön tutustumiseen ja teknisiin 

yksityiskohtiin. Varsinaiseen työhön saatetaan opastaa tällöin liiankin 

kevyesti. 

 

Organisaation perehdyttämisprosessin tulisi olla ajan tasalla ja jatkuvasti 

ikään kuin valmiustilassa (Viitala 2005, 253). Huolellisen ja tuloksellisen 

perehdytysprosessin ylläpito ja toteuttaminen vaatii kuitenkin paljon 

resursseja. Mikäli organisaatio ei ole voimakkaassa kasvun vaiheessa, 

uusrekrytointeja ei tehdä usein. Vain silloin tällöin organisaatioon tulevalle 

uudelle työntekijälle tarkoitettua perehdyttämistä varten ei yleensä varata 

riittäviä resursseja, ja perehdyttäminen jää yksin lähimmän esimiehen tai 

kollegan vastuulle ja siten helposti vaillinaiseksi. 

 

2.3.1 Perehdyttäminen sosialisaatioprosessina 

 

Kompetenssiprosessia rakennettaessa on hyvä nähdä uuteen työpaikkaan, 

tehtävään tai tiimiin siirtyminen sosiaalistumis- ja sopeutumisprosessina - 

polkuna työyhteisön ulkopuolisesta sisäpuoliseksi, jonka varrella yksilön 

tavoitteena on sopeutua ja oppia työrooleihin liittyvät arvot ja normit. Mitä 

nopeammin työntekijä ymmärtää ja hyväksyy uuteen työtilanteeseen liittyviä 
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toivottuja käyttäytymismalleja, sitä nopeammin hänestä tulee tuottava, 

tavoitteensa saavuttava työntekijä. Sosiaalistuminen vaikuttaa voimakkaasti 

työntekijän suoritukseen ja organisaation tasapainoon, eikä se koskaan 

tapahdu tyhjiössä vaan vuorovaikutuksen seurauksena. Uusilla työntekijöillä 

on helposti taipumusta tuntea ahdistusta uudessa työtilanteessa, ja tätä 

ahdistusta pyritään poistamaan sopeutumalla uuteen tilanteeseen 

mahdollisimman pian. (DeCenzo & Robbins 2010, 184–185.) 

Henkilökohtainen perehdyttäjä, mentori tai tutori, voi helpottaa 

merkittävästi tätä sosiaalista sisäänajoa ja myöhemmin tärkeää 

verkostoitumista (Ketola 2010, 131–132). 

 

Prosessina sosialisaatio etenee ennakoinnin (Prearrival/Anticipatory Stage) 

kautta kohtaamiseen (Encounter Stage) ja lopulta sulautumiseen 

(Metamorphosis Stage). Ennakointivaiheessa on hyvä tiedostaa, että jokainen 

työntekijä saapuu uuteen tilanteeseen omien työhön liittyvien arvojensa, 

asenteidensa, kulttuurikokemustensa ja odotustensa kanssa. Kohtaamisen 

vaiheessa uuden työntekijän ennakko-odotukset ja todellisuus kohtaavat. 

Vakaviakin ristiriitoja voi syntyä, mikäli rekrytointiprosessia tai 

henkilöstösuunnittelua ei ole toteutettu huolellisesti. Sulautumisessa 

työntekijä on selvittänyt mahdolliset vastaanottovaiheessa esiin tulleet 

ristiriidat ja ymmärtänyt ja hyväksynyt uuden työn ja työyhteisön normit, 

käytännöt ja myös kirjoittamattomat, hiljaiset sopimukset. Hän kokee 

osaamisensa riittäväksi ja tuntee itsensä hyväksytyksi ja osaksi työyhteisöä.  

Onnistunut sulautumisvaihe parantaa työntekijän tuottavuutta ja vahvistaa 

sitoutumista organisaatioon. (DeCenzo & Robbins 2010, 185–186.) 

Vuorovaikutteisesta näkökulmasta liian nopea ja tiukasti strukturoitu 

sosialisaatioprosessi johtaa sen sijaan yksipuoliseen sulautumiseen, jossa 

uusi tulija joutuu unohtamaan ne aiemmin omaksumansa näkemykset, 

joiden avulla työyhteisöä ja sen toimintaa voitaisiin kehittää (Cheney, 

Christensen, Zorn & Ganesh 2004, 98–101; Ketola 2010, 76). Onnistunut 
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sulautuminen johtaa parhaimmillaan molemminpuoliseen uudistumiseen ja 

oppimiseen uuden työntekijän ja työyhteisön jäsenten välillä. 

2.3.2 Hyvin toimiva perehdyttämisprosessi 

 

Ketolan (2010) väitöstutkimuksessa kiteytyi kuusi tekijää, joista hyvin 

toimiva perehdytysprosessi koostuu. Osa-alueet soveltuvat hyvin monen 

muunkin työyhteisön toimintaprosessin rungoksi. Ensinnäkin 

perehdyttämisen on oltava tavoitteellista, ja sille on määriteltävä yleisten 

tavoitteiden lisäksi tilannekohtaiset tavoitteet niin organisaation, työyhteisön 

kuin työntekijänkin näkökulmista. Toiseksi perehdyttämisen on oltava 

sisällöllisesti suunniteltua ja aikataulutettua niin, että uusi henkilö on 

tietoinen sen etenemisestä. Kolmanneksi on tärkeää, että perehdyttämisen 

vaiheilla on nimetyt vastuuhenkilöt, joiden roolit on määritelty selkeästi. 

Vaikka lähin esimies on ensisijaisesti vastuussa perehdyttämisestä, eri 

sisällöt ja osa-alueet hajautuvat yleensä niin henkilöstöhallinnon, lähimpien 

kollegoitten kuin mahdollisen tutorin, kummin tai mentorin vastuulle. 

(Ketola 2010, 119–126.) Tietoalan yrityksissä myös harvinaisten erityisalojen 

asiantuntijat vastaavat usein oman substanssialansa perehdyttämisestä. 

 

Neljänneksi hyvän perehdyttämisprosessin osa-alueeksi Ketola mainitsee 

toimivan vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen, joiden avulla uusi henkilö 

luo itselleen ymmärrystä organisaation toimintaympäristöstä, rakenteista ja 

rooleista. Vain vuorovaikutuksessa hänellä on mahdollisuus tuoda myös 

uusia, mahdollisesti parempia ajatuksia, käytäntöjä ja toimintamalleja 

työyhteisön toimintaan. Viides tärkeä perehdyttämisen onnistumiseen 

vaikuttava tekijä on työyhteisöltä tuleva kannustus ja tuki; 

perehdyttämisprosessin eri vaiheissa ainakin lähimmän esimiehen tulisi 

muistaa kuunnella ja tukea uutta henkilöä työssään. Perehdyttämisprosessin 

luonteva viimeinen osa-alue on seuranta, jonka avulla pyritään 
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varmistamaan, että uudella henkilöllä on riittävästi ja oikeaa työhön 

tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä. Seurannan avulla voidaan saada myös 

arvokasta tietoa itse perehdyttämisprosessin ja koko toiminnan mahdollisista 

puutteista tai parannuskohteista. (Ketola 2010, 127–130.) 

 

Hyvin toimiva perehdyttämisprosessi on tavoitteellisuudestaan ja 

suunnitelmallisuudestaan huolimatta sisällöltään joustava ja räätälöitävissä 

tilanteen mukaan. Prosessista täytyy olla helposti erotettavissa kaikille 

yhteiset ja pakolliset sisällöt, jolloin nopeissakin tilanteissa välttämättömin 

perehdyttäminen voidaan toteuttaa tehokkaasti. 

 

2.3.3 Perehdyttämisprosessin haasteet 

 

Vaikka organisaatiossa olisi laadittu suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja 

selkeästi kuvattu perehdyttämisprosessi, perehdyttämiseen sisältyy haasteita 

ja niin sanottuja sudenkuoppia. Ketola (2010, 146–153) löysi 

väitöstutkimuksessaan viisi erilaista epäkohtaa, jotka tulevat esiin kun 

verrataan organisaatioiden perehdyttämissuunnitelmia ja käytännön 

perehdyttämistyötä: virheelliset olettamukset, perehdyttämisen puute tai 

laiminlyönti, väärät asenteet tai esimiesten väsymys, liiallinen kiire ja muut 

eroavaisuudet perehdyttämissuunnitelman ja käytännön välillä, kuten ’katso 

verkosta’ -mentaliteetti ja perehdytettävien omatoimisuuden ja aktiivisuuden 

persoonakohtainen vaihtelu. 

 

 Perehdyttämisprosessia läpäisevänä epäkohtana nousevat esiin väärät 

olettamukset, jotka voivat aiheutua jo rekrytointiprosessissa tapahtuneista 

virheistä. Esimerkiksi työyhteisön ja uuden työntekijän erilaiset käsitykset 

työtehtävien sisällöstä vaikeuttavat luonnollisesti perehdyttämistä. 

Erityisesti johtotason tehtävissä perehdyttäminen saatetaan jättää kokonaan 
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toteuttamatta, tai se toteutetaan hyvin vaillinaisesti. Näissäkin tapauksissa 

kyse on usein vääristä olettamuksista: oletetaan, että johtavaan asemaan 

palkattu henkilö on oma-aloitteisesti täysin perehtynyt sekä tehtävään, 

toimialaan että organisaation toimintaan. (Ketola 2010, 146–148.) 

 

Perehdyttämistä vaikeuttaa myös organisaatioissa tapahtuva jatkuva 

muutos, joka helposti johtaa yleiseen välinpitämättömyyteen, vääriin 

asenteisiin uusia työntekijöitä kohtaan ja esimiesten väsymykseen. Liiallinen 

kiire – usein seurausta jatkuvasta muutoksesta - on puolestaan lähes kaikkea 

organisaation toimintaa heikentävä ilmiö. Perehdyttämisessä kiire näkyy 

toisaalta perehdyttämisen puutteina ja toisaalta kaiken mahdollisen tiedon ja 

uusien asioiden perehdyttämisenä liian nopeasti. Myös kiire tuottaa vääriä 

olettamuksia: yliarviointeja siitä, mitä kaikkea uusi työntekijä jo hallitsee. 

(Ketola 2010, 148–151.) 

 

Organisaatioissa on valtava määrä uuden henkilön tarvitsemaa tietoa. 

Perehdyttämisen ja ylipäätään organisaatiossa työskentelyn kannalta on 

tärkeää, että oikea, ajantasainen ja kulloinkin tarvittava tieto on helposti 

saatavilla. Kattavimmatkaan tietopankit ja interaktiivisimmat intranetit eivät 

kuitenkaan yksin riitä perehdyttäjiksi. Erityisesti tietoaloilla asiantuntijan 

omatoimisuutta ja aktiivisuutta pidetään helposti oletusarvona, vaikka 

todellisuudessa tällaiset luonteenpiirteet vaihtelevat suuresti. 

Perehdyttäminen epäonnistuu tai ainakin hidastuu merkittävästi, jos 

perehdyttäminen jätetään vain intranetin varaan ja yksin perehtyjän omalle 

vastuulle. (Ketola 2010, 152–153.) 

 

Perehdyttäminen ja sisäinen koulutus ovat työntekijälle oppimistilanteita. 

Haasteeksi näissä oppimistilanteissa voi nousta se, että sekä opettaja että 

oppija ovat yleensä jo paljon tietoa, ajatuksia ja asenteita oppineita ja 

omaksuneita aikuisia. Opittava tieto rakentuu konstruktivistisesti aiemmin 
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opittuun. Työntekijän perehdyttämis- tai kehittämissuunnitelmassa ja niiden 

toteutuksissa on siten otettava sekä aikuisen oppimiseen liittyvät 

erikoispiirteet että yksilölliset oppimistyylit huomioon. Itseopiskelu sopii 

monelle, mutta vain vuorovaikutteisessa oppimistilanteessa on molemmilla 

osapuolilla mahdollisuus oppia uutta. 

 

2.4 Osaamisen johtaminen tietoperustaisessa 

asiantuntijaorganisaatiossa 

 

Tietoperustaisessa asiantuntijaorganisaatiossa resurssit ovat pitkälti 

aineettomia, ja informaatio ja tieto ovat sekä toiminnan panoksia että 

tuotoksia. Työ on tietointensiivistä ja sekä tuotteet että palvelut jalostuvat 

informaatiosta, joka on kehitetty tiedoksi ja osaamiseksi. Tietoperustaisessa 

organisaatiossa työtä voidaan tehdä fyysisesti eri paikoissa ja eri aikoina. 

Työn hajautuminen ja tyypillisesti verkottunut toimintamalli edellyttävät 

tieto- ja viestintätekniikan laajaa hyödyntämistä. Toiminnan tavoitteena on 

paitsi taloudellinen voitto, myös lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. 

Verkottuneessa toiminnassa tiivis vuorovaikutus asiakkaan kanssa voi olla 

keskeinen menestystekijä, jolloin myös asiakkaasta tulee parhaimmillaan 

arvontuottaja. (Huotari ym. 2005, 25, 34–35.) 

 

Organisaation ja sen jäsenten tiedon, tietämyksen ja osaamisen johtaminen 

on tietoperustaisen organisaation tärkeä kilpailu- ja menestystekijä. 

Teknologisesta näkökulmasta tiedon ja osaamisen johtamisen tavoitteena on 

varmistaa, että organisaatiossa tarvittava tieto ja osaaminen ovat sitä 

tarvitsevien saatavilla oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan (Ahern, Clouse & 

Turner 2008, 42). Pelkkä informaatioresurssien hallinta ei kuitenkaan riitä, 

vaan yksilöiden tietoa ja osaamista on hyödynnettävä laajemmin, jotta 

voidaan edistää myös uuden tiedon luomista. Tieto on näin ollen 
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ymmärrettävä laajasti luonteeltaan sosiaaliseksi, dynaamiseksi prosessiksi. 

(Huotari ym. 2005, 35, 48–49.) Tieto, osaaminen ja toiminta kytkeytyvät 

työyhteisön toiminnassa toisiinsa niin, että tiedon johtaminen on aina osa 

osaamisen ja koko toiminnan johtamista (Virkkunen & Ahonen 2007, 123). 

 

Sekä tieto- että henkilöstöjohtamisen näkökulmista on tärkeää tiedostaa, että 

yksilön hallitsema tieto ei vielä sinänsä tuota mitään. Tiedosta syntyy 

haluttua ja näkyvää toimintaa vasta, kun sitä osataan, halutaan ja kyetään 

hyödyntämään ja soveltamaan. (Viitala 2005, 126). Tietoperustaisessa 

organisaatiossa työskentely on suurelta osin vuorovaikutusta ja viestintää, 

joten työntekijöiltä vaaditaan laajaa viestintäosaamista ja ylipäätään 

viestinnän ymmärrystä. Tieto, tietämyksen jakaminen ja hallinta ja 

viestintätaidot ovat tärkeitä myös prosessien kehittämisessä. (Huotari ym. 

2005, 82–83, 95; Järvinen 2010, 19.) Esimerkiksi ohjelmistoalan yrityksissä 

vain osa työstä on ns. koodausta eli varsinaista ohjelmistokehitystyötä. 

Suurin osa työstä on kehittämistä ja uusien toimintojen ja palvelujen 

luomista, mikä käytännössä tarkoittaa tiedon, mielipiteiden, kokemusten ja 

osaamisen vaihtoa organisaation sisällä ja asiakkaan tai muiden 

sidosryhmien kanssa. Informaatio yksin ei tuota lisäarvoa; informaatiosta 

jalostettu tieto tuottaa. 

 

2.4.1 Koulutus- ja kehittämistarpeiden määrittely 

 

Henkilöstön koulutus ja kehittäminen on tärkeää sekä organisaatiolle että 

työntekijälle, yksilölle. Organisaation näkökulmasta henkilöstön 

kehittämisellä turvataan tarvittava osaaminen: lisätään tietoja ja taitoja, 

vahvistetaan oikeita asenteita ja motivaatiota ja parannetaan työntekijöiden 

suoritusta. Yksilön näkökulmasta kehittäminen voi paitsi helpottaa 

työtehtävistä suoriutumista, myös lisätä henkilökohtaista motivaatiota 
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parantamalla mahdollisuuksia urakehitykseen. (DeCenzo & Robbins 2010, 

190.) Koulutus voidaan kokea myös palkintona hyvin suoritetusta työstä.  

 

Organisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden määrittelyn on kuitenkin 

lähdettävä organisaation tavoitteista. DeCenzo & Robbins (2010) kuvaavat 

määrittelyn nelivaiheiseksi prosessiksi. Ensinnäkin on tiedettävä 

organisaation tavoitteet. Organisaation ylimmän johdon on määriteltävä ja 

tehtävä näkyviksi organisaation strategiset tavoitteet koko henkilöstölle.  

Toiseksi on kuvattava sellaiset taktiset ja operatiiviset ydintehtävät, jotka 

tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista. Työtehtävien ja -roolien kuvaus 

on tyypillisesti esimiesten ja asiantuntijoiden tehtävä. Kolmanneksi on 

tutkittava, minkälaista osaamista tarvitaan, jotta nämä tehtävät saadaan 

suoritetuiksi. Neljäs vaihe koulutus- ja kehittämistarpeiden määrittelyssä on 

kartoittaa työntekijöiden osaaminen, tiedot, taidot ja kyvyt, jolloin saadaan 

esiin mahdolliset puutteet ja osaamiskapeikot. (DeCenzo & Robbins 2010, 

191). Nopeasti kehittyvässä ja muuttuvassa työympäristössä vaiheita on 

tarkasteltava sekä tämänhetkisessä tilanteessa että tulevaisuuden tarpeita 

ennakoiden. 

 

2.4.2 Osaamisen arviointi ja mittaaminen 

 

Tämän tutkimuksen ensisijaisen kiinnostuksen kohteena ei ole osaamisen tai 

suorituksen arviointi tai mittaaminen. Osaamisen mittaaminen on kuitenkin 

tärkeä osa tutkimukseen liittyvän kehittämistyön tavoitetta, 

kompetenssiprosessia sekä yleensä osaamisen johtamista. Tutkimuksessa 

kompetenssiprosessiin sisällytetään tässä vaiheessa vain osaamisen 

itsearviointi, joka toimii jatkossa tarkemman mittaamisen ja arvioinnin 

lähtökohtana. 
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Tietoperustaisen työyhteisön osaamisen, kyvykkyyden ja suorituksen 

mittaaminen on varsin haastava tehtävä. Ongelmia aiheutuu usein jo siitä, 

että mittarit ja koko prosessi suunnitellaan liian nopeasti. Suurimmat 

ongelmat syntyvät kuitenkin siitä, ettei henkilöstölle ole viestitty riittävän 

ajoissa, kattavasti ja henkilökohtaisesti osaamiskartoituksesta ja sen 

merkityksestä organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Henkilöstön osallistaminen jo suunnitteluvaiheessa helpottaa sekä 

sitoutumista että motivointia. Hyvin suunniteltuna, johdettuna ja viestittynä 

osaamiskartoitus tuottaa kuitenkin arvokasta tietoa organisaation 

osaamisesta ja mahdollisista koulutus- ja kehittämistarpeista. (DeCenzo & 

Robbins 2010, 231; Ukko, Karhu, Pekkola, Rantanen & Tenhunen 2007, 33–

42.) 

 

Teknologioiden osaamistasojen luokittelu, määrittely ja kuvaaminen on 

haastavaa. Esimerkiksi kouluarvosanat eivät toimi monikulttuurisessa 

työyhteisössä lainkaan. Myöskään kokemusvuodet eli se, kuinka monta 

vuotta henkilö on käyttänyt jotain teknologiaa työssään, ei välttämättä kuvaa 

osaamisen tasoa. Sanallisesti kuvatut osaamistasot tuottavat tutkijan 

kokemusten mukaan käyttökelpoisinta tietoa osaamisen johtamiseen. 

Esimerkiksi Bohn (1994) kuvaa teknologiaosaamista kahdeksalla 

ulottuvuudella, jotka hän on otsikoinut seuraavasti: 1. Täydellinen 

tietämättömyys/ymmärtämättömyys (Complete Ignorance), 2. Tietoisuus/ 

hiljainen tieto (Awareness), 3. Kyky mitata muuttujia (Measure), 4. Kyky 

kontrolloida muuttujia (Control of the Mean), 5. Kyky hallita prosesseja 

(Process Capability), 6. Kyky luoda prosesseja (Process Characterization), 7. 

Tieteellinen osaaminen/kyky mallintaa (Know Why) ja 8. Täydellinen tieto ja 

osaaminen, nirvana (Complete Knowledge). (Bohn 1994, 62–64.) 

 



 

25 

 

2.5 Työympäristö oppimisympäristönä 

 

Työpaikan tulisi toimia henkilöstön elävänä oppimisympäristönä ja 

henkilöstön kehittämistoimien nivoutua luontevaksi osaksi organisaation 

toimintaa. Tuloksellinen oppiminen onnistuu vain turvallisessa ja yksilöä 

kunnioittavassa ympäristössä. Henkilöstön kehittämisen lähtökohtana ei 

muutenkaan voi olla irrallinen koulutus, vaan oppiminen ja elinikäisen 

oppimisen sekä oppivan organisaation periaatteet. (Hytönen 2002, 274–275, 

282; Vaherva 1998, 225.) 

 

Informaalin työssäoppimisen merkitys kasvaa koko ajan myös henkilöstön 

kehittämistyössä. Ihminen oppii selvästi eniten uusia asioita epämuodollisis-

sa arkipäivän ja käytännön työtilanteissa, mikä tulisi osata entistä paremmin 

hyödyntää (mm. Vaherva 1998, 214–215). Gerberin ym. työelämän oppimisen 

lähteitä kartoittaneessa tutkimuksessa löydettiin kuusi erilaista luokkaa 

kuvaamaan työntekijöiden näkemyksiä työhön integroituvasta oppimisesta: 

henkilökohtainen kokemuksellinen oppiminen, vuorovaikutuksellinen 

oppiminen, muodollinen koulutus, oppiminen muita kouluttamalla, 

oppiminen osallistumisen kautta ja oppiminen laadun varmistuksen avulla. 

Peräti viisi näistä näkemysluokista perustui siten informaaleihin 

oppimistilanteisiin ja vain yksi muodolliseen koulutukseen. Henkilöstön 

kehittämistyöllä voidaan vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin 

oppimisnäkemyksiin. Ensinnäkin työntekijöitä voidaan kannustaa 

henkilökohtaiseen kokemukselliseen oppimiseen kokeilujen eli yrityksen ja 

erehdyksen kautta tarjoamalla sekä tekemisen vapautta että erilaisia 

tietolähteitä ja muita inspiraation välineitä. Tiimi- ja ryhmätyöskentelynä 

toteutetut kehittämistoimet sekä mahdollisuus seurata asiantuntijan työtä 

vaikkapa perehdytyksessä vahvistavat puolestaan oppimista vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa. Muodollinen koulutus säilynee tärkeänä alueena 

henkilöstön kehittämistoiminnassa, vaikka sen vaikutukset työhön eivät 
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välttämättä kohoakaan informaalin oppimisen tasolle. Oppiminen muita 

kouluttamalla ja opastamalla on sisäisen koulutuksen eräänlainen bonus – 

organisaation sisällä tieto laajenee ja yhteisöllistyy, ja samalla kouluttaja 

jäsentää omaa osaamistaan ja oppii sen avulla. Henkilöstön osallistaminen 

tasavertaiseen kehitystoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen edistää sekä 

henkilöstön oppimista että opitun hyödyntämistä käytännössä. Oppiminen 

laadun varmistuksen yhteydessä vaatii paitsi aktiivista henkilöstön 

kehittämisen seurantaa ja suunnitelmallista, henkilökohtaista palautteen 

antoa, myös siihen kannustavaa työilmapiiriä. (Vaherva 1998, 216–219.) 

 

2.5.1 Tietämyksen jakaminen monikulttuurisissa tiimeissä 

 

Tietämyksen jakaminen tiimeissä on keskeinen osa työssäoppimista ja siten 

myös perehdyttämisprosessia. Uuden työntekijän alkuperehdyttämisen 

jälkeen tai vanhan työntekijän vaihtaessa tiimiä suuri osa formaalista 

tiedosta, epäformaalista tiedosta ja erityisesti hiljaisesta tiedosta syntyy 

tiimin muiden jäsenten tuottamana. Tehokkaimmin tieto ja kokemus 

siirtyvät, kun työtä tehdään yhdessä vanhemman kollegan kanssa ja käytössä 

on tutor- tai mentorijärjestelmä (Ketola 2010, 99–100). 

 

Monikulttuurisissa ja maantieteellisesti hajautetuissa tiimeissä tietämyksen 

jakamiseen kohdistuu monia erityishaasteita. Miikka Lehtonen (2009) on 

tutkinut pro gradu -työssään Nonakan tietämyksen luomisen teorian 

pohjalta tietämyksen jakamista ja viestintää sekä luottamuksen merkitystä 

ohjelmistoalan yrityksessä toimivassa, maantieteellisesti hajautetussa 

suomalais-intialaisessa projektitiimissä. Lehtosen päätelmien mukaan 

tietämyksen jakamiseen vaikuttaa kuusi merkittävää tekijää: kieli, 

henkilökohtainen samanlaisuus, asenne tietämyksen jakamista kohtaan, 

työympäristö, luottamus ja henkilökohtaiset suhteet. Tiedon tehokkaassa 
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jakamisessa on kuitenkin ennen kaikkea kyse kahdesta tekijästä: 

henkilökohtaisesta panoksesta ja suotuisasta toimintaympäristöstä. Ilman 

näitä tiedon jakamista ja uuden tiedon luomista ei tapahdu. (Lehtonen 2009.) 

Tutkijan mielestä ei ole perusteita epäillä, etteivätkö samat tekijät vaikuttaisi 

myös monokulttuurisissa ja samassa työympäristössä työskentelevissä 

tiimeissä. 

 

Intialais-suomalaisissa tiimeissä yhteisenä kielenä käytetään yleensä 

englantia, eikä kieli ole siten merkittävin tiedon jakamisen este tai haaste. 

Tämänkin tutkimuksen kohdeyritykseen rekrytoidaan vain henkilöitä, joilla 

on sujuva englannin kielen taito. Intialaiseen aksenttiin tottuminen voi 

kuitenkin viedä aikaa suomalaisilta – samoin kuin intialaisilta suomalaiseen. 

Video- ja puhelinviestinnässä kielivaikeudet helposti korostuvat entisestään, 

ja asioita on varmistettava esimerkiksi sähköpostitse. Viestintää vaikeuttaa 

myös se, että englannin kieltä käytetään eri tavalla ja samoista asioista 

käytetään eri termejä. Lehtonen havaitsi kuitenkin, että mitä 

monimutkaisempaa teknologista tietämystä vaativasta aiheesta oli kyse, sitä 

vähemmän kielitaidolla tai kulttuurilla oli viestintätilanteen onnistumiselle 

merkitystä (Lehtonen 2009). 

 

Kulttuurieroja ei voi eikä pidä yrittää kokonaan poistaa, mutta viestinnän 

kannalta niitä voi olla syytä lieventää. Vahva organisaatiokulttuuri voi 

osaltaan lieventää sellaisia kulttuurien välisiä eroja, jotka estävät tehokasta 

tiedon jakamista. Yrityksen johdon on varmistettava sellainen yhteinen 

henkinen ja fyysinen toimintaympäristö, joka tukee tiedon jakamista ja myös 

epäformaalia viestintää. Luottamus ja henkilökohtaiset suhteet vaikuttavat 

merkittävästi siihen, miten avoimesti tietoa tiimeissä jaetaan ja ylipäätään 

siihen, minkälainen asenne tiimin jäsenillä on oman tietämyksensä jakamista 

kohtaan. (Lehtonen 2009.) 
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2.6 Ekspansiivinen oppiminen 

 

Tutkimuksen metodologinen perusta, kehittävä työntutkimus arvostelee 

kognitivistisia oppimisnäkemyksiä, aikuiskoulutuksen didaktiikkaa, 

behaviorismia ja ihmissuhdeteorioita aikuis- ja henkilöstökoulutuksen 

oppimisteorioina. Ne perustavat oppimisen oppijan sisäisten mallien ja 

mekanismien varaan, eivätkä ota huomioon yhteistoiminnan rakenteita ja 

käytännön toimintaa. Perinteiset oppimisteoriat painottavat myös 

kokemuksen käsitettä, ja sitä, että opittavat asiat ovat jo olemassa. 

(Engeström 1995, 13–14, 75, 87.) 

 

Engeströmin (2004, 18–19) mukaan Vygotski (1982, 184–187) on kuvannut 

ekspansiivisen oppimisen perustan jo 1930-luvulla määrittelemällä huonon ja 

hyvän oppimisen: huono oppiminen kulkee kehityksen jäljessä täyttämällä 

taito- ja tietopalasilla kehityksen jo saavuttamaa tasannetta, mutta hyvä 

oppiminen kulkee kehityksen edellä; se raivaa tietä uusille kehitystasoille ja 

tuottaa aina jotain ennalta arvaamatonta, mitä ei ollut valmiina olemassa. 

 

Kehittävässä työntutkimuksessa muutoksia ja kehitystä tarkastellaan ja 

tutkitaan pitkäkestoisina kollektiivisina oppimisprosesseina. Tavoitteena on 

ns. ekspansiivinen oppiminen eli tilanne, jossa saman työnkohteen parissa 

työskentelevät työyhteisön jäsenet saavat ratkaistuksi nykytoiminnan 

ristiriitoja, jotka tuottavat työhön häiriöitä ja ongelmia. Ekspansiivisen 

oppimisen edellytyksenä on moniääninen vuoropuhelu, jossa työntekijöiden, 

johdon ja muiden sidosryhmien erilaiset mielipiteet ja intressit törmäävät 

(Engeström 1995, 98). Vaikka organisaatio voi oppia vain yksilöiden 

oppimisen kautta, kehitys on sosiaalinen ja yhteistoiminnallinen prosessi. 

Laadullinen muutos syntyy yhteisiksi muuttuneista ja yhteisesti 

hyväksytyistä yksilöiden teoista ja sanoista. (Em. 2004, 19.) 
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Ekspansiivisen oppimisen kehityssykli käynnistyy, kun nykyisessä 

toiminnassa havaitaan häiriöitä, jotka muodostavat tarvetilan kehittämiselle. 

Kun vanha toimintatapa ei vastaa nykyisiä tarpeita, syntyy ristiriitoja, jotka 

tunnistamalla voidaan käynnistää koko toimintaperiaatteen uudistaminen. 

Innovaatioiden, kehittämisen ja kokeilun kautta edetään lopulta uuden 

toimintamallin vakiinnuttamiseen. 

 

 

Kuva 2. Ekspansiivisen oppimisen kehityssyklin vaiheet (Engeström 1995). 

 

Käytännön työelämässä kehitysvaiheet etenevät vain harvoin selkeästi 

vaiheesta toiseen, tarvetilasta uuden toimintatavan vakiinnuttamiseen. 

Kehityksessä voidaan siirtyä välillä takaisin edelliseen vaiheeseen tai jopa 

kokonaan alkuun. Myöskään toiminnan häiriöt ja kehityksen ristiriidat eivät 

yleensä erotu selkeästi. Tärkeää on kuitenkin erottaa sellaiset häiriöt ja 

ristiriidat, jotka estävät kehityksen. (Virkkunen & Ahonen 2007, 50.) 

 

Chris Argyriksen yksi- ja kaksikehäisen oppimisen malli (Single- and 

Double-loop Learning) kuvaa myös perinteisen ja ekspansiivisen, uudistavan 

oppimiskäsityksen eroa. Yksikehäisellä oppimisella tarkoitetaan välineellistä 

oppimista, jossa toiminnan strategiat tai sen takana vaikuttavat arvot, normit 

tai oletukset eivät muutu. Oppiminen on luonteeltaan sopeutuvaa virheiden 
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korjausta. Kaksikehäisessä oppimisessa kysymys ikään kuin palautetaan 

kysyjälle: kysymyksen takana vaikuttava ongelma kyseenalaistetaan ja 

vastauksen sijaan lähdetään etsimään sen taustalla vaikuttavia syitä ja 

motiiveja. Kaksikehäinen oppiminen johtaa näin sopeutumisen sijaan 

sosiaalisen prosessin avulla tapahtuvaan kulttuurin, arvojen ja 

taustaoletusten muutokseen. Vaikka kaksikehäisen oppimisen kautta 

syntynyt muutos ei väistämättä ole aina positiivinen, se on ainoa tapa, jolla 

organisaatio voi tehdä näkyväksi haluamiaan arvoja ja normeja. (Argyris 

1994; Argyris & Schön 1996, 20–22; Engeström 2004, 46–47; Huotari ym. 2005, 

32–34.) 

 

2.7 CMMI-kypsyysmalli 

 

Tutkimuksen tavoitteena olevan uuden toimintamallin yhtenä 

viitekehyksenä toimii amerikkalaisen Carnegie Mellon yliopiston kehittämä 

prosessien laadunvarmistuksen kypsyysmalli CMMI (Capability Maturity 

Model Integration). CMMI-kypsyysmalli on kehitetty erityisesti 

ohjelmistoalalla toimivan organisaation prosessien systemaattiseen 

kehittämiseen ja arviointiin (Ahern ym. 2008, 36). Tutkimuksen kohteena 

olevan yrityksen ylimmän johdon asettamana tavoitteena on saavuttaa 

vuoden 2010 aikana mahdollisimman monella toiminnan osa-alueella 

CMMI:n taso 3. Kuten laatujärjestelmissä yleensäkin, myös CMMI:ssä 

voidaan saavuttaa auditoinnin kautta virallinen sertifiointi. Toiminnan 

todellisen kehittämistarpeen lisäksi mallin soveltamisen perusteena voi siten 

olla myös sertifikaatin saaminen. Esimerkiksi ohjelmistoalan markkinoilla 

Intiassa sertifikaatin puuttuminen voidaan tulkita osoituksena toiminnan 

puutteista ja kypsymättömyydestä. Ensimmäinen Suomessa toimiva yritys, 

joka on saavuttanut CMMI-luokituksen, tason 3, oli Cap Gemini vuonna 2008 

(Cap Gemini 2008). 
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CMMI-mallin kypsyystasoja voidaan lähteä tavoittelemaan joko jatkuvalla 

soveltamistavalla (Continuous Representation) tai portaittaisella 

soveltamistavalla (Staged Representation). Jatkuvassa soveltamistavassa 

valittuja prosesseja kehitetään eri tahtiin ja eri tasoille, eikä kehittämisen 

järjestystä ole määritelty. (Ahern ym. 2008, 83–86; Software Engineering 

Institute 2010a, 22.) Tutkimuskohteena oleva yritys on lähtenyt toteuttamaan 

CMMI:tä portaittaisella soveltamistavalla, jossa kaikkia yrityksen prosesseja 

kehitetään porras kerrallaan samanaikaisesti, nyt sovitulle tasolle 3. Koska 

CMMI ei ole tämän tutkimuksen keskeinen mielenkiinnon kohde, malli 

esitetään seuraavassa hyvin yleisellä tasolla. 

2.7.1 Prosessien kypsyystasot (Maturity Levels) 

 

CMMI määrittelee ohjelmistotuotannon prosesseille viisi kypsyystasoa, jotka 

ovat: 0. Ei suoritetut prosessit (Incomplete), 1. Suoritetut prosessit 

(Performed), 2. Hallitut prosessit (Managed), 3. Määritellyt prosessit 

(Defined), 4. Määrällisesti johdetut prosessit (Qvantitatively Managed) ja 5. 

Optimoidut prosessit (Optimized) – jatkuva prosessien kehittäminen. 

Viisiportaisen kehityspolun alkutilanteessa prosesseja ei ole lainkaan 

määritelty, vaan tarvittavia tehtäviä suoritetaan jotta työn tavoitteet 

saavutetaan. Ylin viides porras, optimoidun toiminnan taso, edellyttää 

prosessien määrällisiä tavoitteita, mittaamista, arviointia ja jatkuvaa 

optimointia innovaatioiden ja uusien teknologioiden avulla. (Software 

Engineering Institute 2010a, 26–29.) 

 

CMMI:n kypsyystasolla 3 määritellään 18 ohjelmistotuotannolle tyypillistä 

ydinprosessia. Jokaiselle prosessille määritellään sekä tavoitteet (Specific 

Goals) että käytänteet (Specific Practises). Tässä tutkimuksessa keskitytään 
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tarkastelemaan perehdyttämistä ja sisäistä koulutusta suhteessa yhden 

prosessin, OT- eli koulutusprosessin (Organizational Training) vaatimuksiin. 

 

2.7.2 CMMI-kypsyysmallin OT-koulutusprosessi 

 

CMMI-malli sisältää itsessään henkilöstön kehittämisnäkökulman eli 

prosessin prosessinkehittämisen sisällä: OT-koulutusprosessin. OT:n 

näkökulma on varsin koulutuspainotteinen, ja se ohjaa jakamaan henkilöstön 

kehittämisen kahteen eri tasoon, organisaatio- ja projektitasoisiin 

koulutuksiin. Organisaatiotason koulutus eli OT perustuu ylimmän johdon 

määrittelemiin strategisiin tavoitteisiin, joista johdetaan strategiset 

osaamistarpeet. OT:n mukaan yksittäisten projektien koulutustarpeet 

määrittelee projektipäällikkö, jolla on myös kokonaisvastuu projektin 

resursseista. OT-prosessin vaatimuksissa ei oteta kantaa koulutusten 

sisältöihin tai laajuuksiin, eikä näin ollen esimerkiksi uuden henkilön 

perehdyttämistä ole otettu erikseen huomioon. (Ahern ym. 2008, 126–127; 

Software Engineering Institute 2010a, 247–255.) 

 

OT-koulutusprosessin tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön taitoja ja 

tietoja kehitetään niin, että he voivat suoriutua työrooleistaan tehokkaasti ja 

tuottavasti. OT-prosessissa määritellään ne koulutukset, jotka tukevat 

organisaation strategisia liiketoimintatavoitteita sekä sellaiset taktiset 

koulutustarpeet, jotka ovat yhteisiä kaikille projekteille ja ns. tukiryhmille. 

Projektien ja tukiryhmien yksilöimät omat, yksittäiset koulutustarpeet 

määritellään sen sijaan projektien suunnitteluprosesseissa, eikä niitä CMMI:n 

mukaan käsitellä OT-prosessissa. (Software Engineering Institute 2010a, 247–

249.) 
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OT-koulutusprosessin toiminnot koostuvat viidestä eri vaiheesta. Prosessi 

käynnistyy organisaation koulutustarpeiden tunnistamisella ja 

yksilöimisellä. Toinen vaihe on näiden tunnistettujen koulutustarpeiden 

mukaisten koulutusten etsiminen, valitseminen ja niistä tiedottaminen. 

Kolmannessa vaiheessa tarvittavat koulutukset joko tuotetaan itse tai 

hankitaan ulkopuolisilta kouluttajilta. Mikäli koulutukset tuotetaan itse, 

myös niiden järjestely ja ylläpito kuuluvat prosessiin. Neljäs vaihe sisältää 

toteutettuihin koulutuksiin liittyvien tietojen ylläpidon, arkistoinnin ja 

tilastoinnin. Viidentenä vaiheena on luonnollisesti koulutusten tehokkuuden 

ja vaikuttavuuden arviointi, sekä näiden tietojen analysointi, vertailu ja 

arkistointi. (Software Engineering Institute 2010a, 247–256.) OT-

koulutusprosessi on tekninen apuväline, kuten prosessit yleensäkin; se 

kertoo mitä tulee tehdä, mutta ei sitä, miten tulisi tehdä. Esimerkiksi edellä 

luvussa 2.4.1 esitettyihin DeCenzon & Robbinsin (2010) koulutustarpeiden 

määrittelyyn liittyviin kysymyksiin on löydettävä vastaukset, ennen kuin 

OT-prosessin ensimmäistä vaihetta voidaan pitää toteutettuna. 

2.7.3 People CMM -malli 

 

Järvisen (2010) mukaan Ngwenyama ja Nielsen ovat kritisoineet CMMI-

mallia organisaation toiminnan jäykistämisestä, rakenteellisen hierarkian ja 

valvonnan korostamisesta sekä mallin yhteensopimattomuudesta 

ohjelmistoalan ketterien eli ns. scrum-menetelmien kanssa. Tutkijat näkevät 

kuitenkin henkilöstön osaamisen hallintaan tarkoitetun People CMM -mallin 

painottavan tiimien muodostamista ja osallistavaa kulttuuria. Tässä 

tutkimuksessa ei arvioida CMMI:n ominaisuuksia tai soveltuvuutta 

tutkimusyritykseen, vaan pyritään soveltuvin osin rakentamaan sen 

henkilöstön koulutukseen liittyvää OT-prosessia. Kehittämistyössä ei 

myöskään ole varsinaisesti tavoitteena People CMM -mallin toteuttaminen. 

CMMI:n OT-prosessi tarjoaa henkilöstön kehittämisprosessiin varsin kapean 



 

34 

 

ja teknisen koulutusnäkökulman, mutta People CMM -mallin kehityspolun ja 

laatukriteerien avulla näkökulmaa voidaan kuitenkin laajentaa. 

 

People CMM -malli keskittyy henkilöstön kyvykkyyden, osaamisen 

hallinnan ja kehittämisen prosesseihin. Malli koostuu viisiportaisesta 

kehityspolusta, jossa jokainen porras sisältää avainprosesseja. Näiden 

avainprosessien on oltava toteutettuina, ennen kuin seuraavalle portaalle 

voidaan siirtyä. 

 

Alkutasolla (Initial) prosessit eivät ohjaa yksilöitä pyrkimään organisaation 

tavoitteisiin, eikä yksilöiden tai organisaation kyvykkyyden tasoa voida 

määritellä. Toisella, toistettavan toiminnan tasolla (Repeatable) tavoitellaan 

toiminnan perusrakenteita, ja avainprosesseja ovat työympäristö, viestintä, 

henkilöstösuunnittelu, suorituksen johtaminen, koulutus ja palkitseminen. 

Kolmas, määritellyn toiminnan taso (Defined) pyrkii määrittelemään 

organisaation ydinkompetenssit ja linkittämään ihmisten ja osaamisen 

johtamisen niihin. Neljäs, johdetun toiminnan taso (Managed) painottaa 

ihmisten johtamisen organisationaalisen kasvun määrällistä hallitsemista, 

jossa perustetaan kompetenssiperustaisia tiimejä ja analysoidaan 

työsuorituksia. Viidennen, optimoidun toiminnan tason (Optimized) 

tavoitteena on innovaatioiden ja esimerkiksi valmentavan kehittämisen, 

coachingin, avulla parantaa jatkuvasti kompetenssien kehittämisen metodeja 

sekä henkilökohtaisella että organisaation tasolla. (Järvinen 2010; Kuhno H. 

2009; Software Engineering Institute 2010b.) 
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3. TUTKIMUSOTE – KEHITTÄVÄ 

TYÖNTUTKIMUS 

 

 

Tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksena ja kehittävän työntutkimuksen 

menetelmällä. Käytännössä yrityksessä toteutettava kehittämisohjelma lähti 

luontevasti noudattamaan kehittävän työntutkimuksen lähestymistapaa jo 

ennen kuin tutkija oli valinnut varsinaista tutkimusmetodologiaa. Tämän 

luvun tarkoituksena on valottaa lukijalle kehittävän työntutkimuksen 

rakennetta ja erityispiirteitä ja helpottaa siten lukijaa ymmärtämään myös 

tutkimusraportin rakennetta. Tutkimusote mahdollistaa sen, että 

tutkimuskohteessa tapahtuvat muutokset, häiriöt, voidaan ottaa huomioon 

tutkimuksen edetessä. Näin myös tutkimusraportin rakenne poikkeaa 

hieman perinteisestä tutkimusraportista. 

 

Kehittävää työntutkimusta voidaan pitää yhtenä toimintatutkimuksen 

menetelmänä, sillä se noudattaa pitkälti toimintatutkimuksen periaatteita. 

Toimintatutkimus on käytännönläheinen, osallistava ja reflektiivinen 

interventioon perustuva sosiaalinen prosessi, ja sen mielenkiinnon kohde on 

muutos (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 27). Kehittävän työntutkimuksen 

kiinnostuksen kohde on kuitenkin toimintatutkimusta rajatumpi sekä 

inhimillisen toiminnan rakenteen ja luonteen että siihen liittyvien oppimisen 
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mekanismien suhteen. Kehittävän työntutkimuksen keskeisenä tavoitteena 

on nimenomaan työn tehostaminen mm. uudistetulla työnjaolla, 

tarkoituksenmukaisilla työvälineillä ja tehokkailla työprosesseilla. (Em. 62.) 

 

Kehittävä työntutkimus on Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen 

professorin Yrjö Engeströmin kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian 

pohjalta kehittämä tutkimusote. Engeström painottaa, ettei kehittävää 

työntutkimusta tule pitää tiukasti määriteltynä tutkimusmetodologiana, 

vaan tutkimusotteena, mallina ja lähestymistapana työyhteisöjen 

kehittämiseen. Erityisen tärkeää tämän tutkimuksen kannalta on, että 

kehittävää työntutkimusta voidaan pitää myös henkilöstöä aktiivisesti 

osallistavana muutosstrategiana, jossa yhdistyvät tutkimus, käytännön 

kehittämistyö ja koulutus.  (Engeström 1995, 11–12.) 

 

Muutos on työelämän väistämätön ilmiö. Vaikka muutosta ei voida välttää, 

sitä halutaan hallita; siten myös työtä halutaan muuttaa proaktiivisesti ja 

hallitusti. Kun työyhteisöjä ja työprosesseja tutkitaan ja samalla kehitetään, 

pelkkä nykytilanteen kuvaus, olemassa olevan tiedon kerääminen ja 

laboratoriokokeet eivät riitä. Kehittävän työntutkimuksen kaltaisella 

interventiotutkimuksella voidaan saada esiin työhön vaikuttavia ilmiöitä 

aiheuttavia mekanismeja ja uusia kehitysmahdollisuuksia. (Engeström 1995, 

110.) 

 

Kehittävä työntutkimus on siis valittu tutkimusmetodiksi, koska tämän 

tutkimuksen tarkoituksena ei ole ainoastaan tuottaa tietoa nykytilanteesta, 

vaan aktiivisesti kehittää kohdeorganisaation toimintaa ja toimintakykyä.  

Keskeisenä tutkimusmenetelmänä toimii itse kehittämishanke, jonka 

interventioiden odotetaan tuottavan uutta tietoa. Tämän uuden tiedon 

pohjalta kehittämistyötä ohjataan edelleen. Myös tutkimusaiheen tavoitetta 
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ja työhypoteesia täsmennetään ja tarvittaessa muutetaan kehittämisprosessin 

edetessä. 

 

3.1 Kehittävän työntutkimuksen erityispiirteitä 

3.1.1 Osallistaminen 

 

Vaikka työyhteisön kehittämisprojektia johtaisi ulkopuolinen konsultti tai 

nimetty vastuuhenkilö, henkilöstön osallistaminen projektin 

suunnitteluvaiheesta alkaen on onnistuneen kehittämistyön edellytys. 

Työntekijöillä itsellään on aina jokin näkemys työn sisällöstä, sen haasteista 

ja siten kehittämisen kohteista; tietoperusteisissa asiantuntijaorganisaatioissa 

usein paras näkemys. Kehittämistyön tavoitteena on muutos, joka vaikuttaa 

työntekijöiden työhön, eikä ulkoa annettua työn tai toimintajärjestelmän 

muutosta yleensä hyväksytä ilman muutosvastarintaa. 

 

Osallistaminen painottuu kehittävän työntutkimuksen perustassa: 

työntekijää ei nähdä vain tutkimuskohteena tai tutkimusaineiston lähteenä 

vaan toimivana, aktiivisena osallistujana, analyysin ja kehittämistyön 

toteuttajana, uusien toimintamallien kehittäjänä ja toteutuksen raportoijana. 

Tutkija voi myös olla osa työyhteisöä ja toimia yhteistyössä työntekijöiden 

kanssa (Engeström 1995, 36, 124; Heikkinen ym. 2007, 66). Tässä 

tutkimuksessa tutkija työskentelee itse kohdeyrityksessä ja johtaa samalla 

tutkimusta ja käytännön kehittämishanketta. Osallistaminen on myös 

organisaation ja sen jäsenten oppimisen edellytys. Kehittävä työntutkimus 

keskittyy työn ja organisaation laadullisiin muutoksiin, joiden tavoitteena on 

samalla uuden tiedon luominen ja oppiminen (Engeström 1995, 87). 
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3.1.2 Reflektiivisyys 

 

Henkilöstöä osallistava kehittämisprojekti vaatii työntekijöiltä kykyä 

tarkastella ja kuvata omaa työtään, sen ympäristöä ja työprosesseja 

kriittisesti. Kehittävä työntutkimus on reflektiivinen tutkimusote: se asettaa 

työntekijän eteen eräänlaisen peilin, joka heijastaa työn ongelmia ja 

jännitteitä. Peili pakottaa työntekijän arvioimaan myös omaa 

toimintatapaansa, jolloin analyysi voi aiheuttaa hyvin henkilökohtaisiakin 

reaktioita. Peilin tuottamaa aineistoa on kuitenkin tulkittava myös 

teoreettisesti, ja aineiston avulla on muodostettava hypoteettinen malli. Näin 

kriittinen aineisto voidaan nähdä koko toimintajärjestelmän ristiriitojen 

ilmauksena, ei yksilön toiminnan heikkoutena. (Engeström 1995, 124–125.) 

 

Myös tutkijan näkökulmasta reflektiivisyys vaatii kriittistä analyysiä.  On 

tärkeää, että tutkija kykenee tarkastelemaan myös omaa suhdettaan 

tutkimuskohteeseen ja tiedostaa oman tietämisensä mahdollisuudet, 

rajoitukset ja ehdot (Heikkinen ym. 2007, 152). Tutkijalla on kehittävässä 

työntutkimuksessa kolmoisrooli: hän toimii niin aktiivisena interventioiden 

toimeenpanijana, niiden tallentajana ja kriittisenä esittelijänä kuin myös 

oman toimintansa arvioijana. Tutkijan on pystyttävä analysoimaan omaa 

toimintaansa ja erittelemään omaa työskentelyään. Hänen on myös saatava ja 

kyettävä vastaanottamaan työyhteisöltä palautetta tekemistään ratkaisuista. 

(Engeström 1995, 125–126.) 

3.1.3 Tutkimusmenetelmät kehittävässä työntutkimuksessa 

 

Kehittävää työntutkimusta, kuten toimintatutkimusta yleensäkään, ei voida 

luokitella lähtökohtaisesti laadulliseksi tai määrälliseksi (Heikkinen ym. 

2007, 37). Koska kehittävä työntutkimus yhdistää toiminnan teorian 

kehittelyn ja todellisten toimintajärjestelmien kuten työyhteisöjen ja 
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työprosessien tutkimuksen, on käytettävä monia erilaisia 

aineistonkeruumenetelmiä. Tutkimusaineiston on oltava monitasoista ja 

moniäänistä, puheen ja tekstien lisäksi tapahtumien, tekojen ja 

vuorovaikutuksen havainnointia. Tarvittaessa voidaan kuvata ja eritellä 

myös työtilanteissa käytettäviä esineitä ja työvälineitä (Engeström 1995, 73 - 

74). 

 

3.2 Kehittävän työntutkimuksen vaiheet 

 

Kehittävän työntutkimuksen vaiheet noudattavat ekspansiivisen oppimisen 

kehitysvaiheita (kuvio 2). 

 

Kuva 2. Kehittävän työntutkimuksen vaiheet (Engeström 1995, 128) 

 

3.2.1 Nykyinen toimintatapa: ongelmien etnografia 

 

1. Nykyinen toimintatapa: 

ongelmien etnografia 

2. Toiminnan kehityshistorian ja 

nykyisten ristiriitojen analyysi 

4. Uuden toimintamallin 

käyttöönoton tukeminen ja 

analyysi 

3. Uuden toimintamallin suunnittelu, 

tukeminen ja analyysi 

5. Uuden toimintamallin 

arviointi 

KEHITTÄVÄN TYÖNTUTKIMUKSEN VAIHEET 
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Kehittävän työntutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (ongelmien 

etnografia) kartoitetaan kehitettävän toimintajärjestelmän nykyinen 

toimintatapa. Sen tuotoksena syntyy alkutilan ja sen ilmiongelmien kuvaus ja 

samalla tutkimuskohteen rajaus. Aineiston hankintamenetelmät ovat 

moninaisia: työsuorituksia, -välineitä ja -prosesseja havainnoidaan, 

kartoitetaan ja tallennetaan keskustelujen, haastattelujen, kyselyjen, 

kuvausten ja olemassa olevien dokumenttien avulla. Tutkimusaineiston on 

oltava myös moniäänistä: paitsi työntekijöiden myös muiden keskeisten 

sidosryhmien kuten asiakkaiden tai omistajien mielipiteet on hyvä saada 

esiin. Koska tutkimuksen tavoitteena on muutoksen ymmärtäminen ja 

hallinta, kiinnitetään suurempi huomio häiriöihin ja poikkeamiin kuin 

rutiinitoimiin. Lähtötilanteen analyysin laajuus ja tarkkuus ovat 

tilannekohtaisia, sillä vasta syklin seuraavassa vaiheessa edetään teoreettisia 

työvälineitä systemaattisesti käyttävään analyysiin. (Engeström 1995, 130–

134.) 

3.2.2 Toiminnan kehityshistorian ja nykyisten ristiriitojen analyysi 

 

Kehittämissyklin toinen vaihe sisältää toiminnan kehityshistorian ja 

nykyisten ristiriitojen analyysin, jonka tuotoksena syntyy ensimmäinen 

työhypoteesi toiminnan ristiriidoista. Työhypoteesin suhdetta 

nykytoimintaan testataan sen häiriöitä ja innovaatioita koskevalla aineistolla, 

mikä puolestaan synnyttää toisen työhypoteesin, joka sisältää ns. 

lähikehityksen vyöhykkeen. Kyse ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisen 

historiikin kirjoittamisesta, vaan teoreettisten käsitteiden avulla tehtävästä 

analyysistä, joka koostuu kolmesta vaiheesta: 1. historiallinen analyysi, 2. 

nykytoiminnan analyysi ja 3. lähikehityksen vyöhykkeen hahmottelu 

(Engeström 1995, 135). 
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Tutkimuksen kohteena olevan toimintajärjestelmän rakennemalli ratkaisee 

sen, mistä toiminnan piirteistä historiallista aineistoa hankitaan. Toiminnan 

kehitys on jaksotettava laadullisten muutosten sykleiksi, ja siirtymät 

kehitysvaiheesta toiseen jäsennetään ristiriitojen kehkeytymisen ja 

ratkaisujen mukaan, ei suurista käännekohdista tai kriiseistä. Kehittävässä 

työntutkimuksessa kehityssykli on yksi ajanjakso, joka alkaa häiriöistä – ei 

uuden mallin käyttöönotosta tai kriisiytymisestä, jotka sijoittuvat syklin 

keskivaiheille. Kehitysvaiheisiin sisältyneistä oleellisista ristiriidoista eli 

jännitteistä kahden eri suuntiin vetävän toimintajärjestelmän osatekijän 

välillä on esitettävä konkreetteja esimerkkejä. (Engeström 1995, 136.) 

Historiallisen analyysin tuloksena syntyvä kuvaus työn nykyisistä 

ristiriidoista paljastaa usein tilanteen, jossa jokin toiminnan osatekijä on 

muuttunut, jolloin jotkin muut osatekijät joutuvat konfliktiin sen kanssa. 

Ristiriitojen paljastuminen ja usein myös kärjistyminen tuo samalla esiin 

yrityksiä ja ideoita, joilla niitä voidaan ratkaista. (Engeström 1995, 139). 

 

Historiallinen analyysi on usein hyödyllistä tehdä vertaillen 

tutkimusorganisaation ja esimerkiksi toimialan valtakunnallista kehitystä 

koskevalla tasolla. Analyysiä voidaan tehdä myös eri näkökulmista: 

kohdehistoriallinen analyysi jäljittää tutkittavan toiminnan kehitysvaiheita ja 

ristiriitoja sen kohteen kehityksen kautta, teoriahistoriallinen analyysi 

erittelee toiminnassa käytettyjen välineiden eli käsitteiden, mallien ja 

teorioiden kehitystä ja ristiriitoja, sääntöhistoriallinen analyysi paneutuu 

tutkittavan toiminnan säännöspohjan kehitykseen ja yhteisöhistoriallinen 

analyysi alan tai organisaation työyhteisön kehittymiseen. (Engeström 1995, 

137.) 

 

Historiallisen analyysin tutkimusaineistona toimivat parhaiten alkuperäiset 

dokumentit sekä kohdeorganisaatiossa pitkään työskennelleiden 

työntekijöiden suullinen muistitieto. Tietojen luotettavuutta lisää 
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luonnollisesti, jos kahden toisistaan riippumattoman informantin antamat 

tiedot tukevat toisiaan. (Engeström 1995, 138.) 

 

Toiminnan kehityshistoriasta nousevaa ensimmäistä työhypoteesia eli yleistä 

kuvausta työtoiminnan nykyristiriidoista testataan nykytoiminnan 

analyysilla, joka osoittaa miten ristiriidat ilmenevät käytännössä. Analyysissä 

on keskeistä osata rakentaa juuri tutkittaville työkäytännöille soveltuvia, 

monimenetelmäisiä analyysivälineitä, jotta voidaan tunnistaa poikkeamat eli 

ne arkikäytännöt, jotka jatkuvasti rikkovat virallisia ohjeita ja normeja. 

(Engeström 1995, 139–140.) Esimerkiksi teemahaastatteluilla, työtilanteiden 

kuvauksilla ja tutkimuspäiväkirjalla voidaan kerätä aineistoa ja saada esiin 

poikkeamia. Myös laajempia aineistoja on hyvä kerätä, jotta tulkinnasta ei 

tule mielivaltaista. Tärkeää on, että poikkeamia ja häiriöitä voidaan tulkita 

toimintajärjestelmän rakenteellisten ristiriitojen ilmauksina, ei yksilöiden 

vääränä toimintana tai puutteina. Kehittävän työntutkimuksen 

lähestymistavassa aineiston fenomenografisissa analyyseissa käytetään 

tietoisesti hyödyksi tiedettyjä toimintajärjestelmän rakennemalleja ja 

aiemmin löydettyjä historiallisia kehitysvaiheita, eikä pyritä löytämään 

analysoinnin ulottuvuuksia ja luokitteluja vain tutkimusaineistosta. (Em. 

142–144.) 

 

Kun toiminnan nykyiset ristiriidat on tunnistettu, voidaan kuvata 

lähikehityksen vyöhyke, ts. toiminta-alue, jolla ristiriidat tulevat esiin ja jolla 

ne myös ratkaistaan. Jotta vaihtoehtoiset ratkaisutavat saataisiin esiin, on 

hyvä kuvata ensin yleisesti lähikehityksen vyöhyke, ja tämän jälkeen 

määritellä erikseen ne uuden toimintajärjestelmän piirteet ja ominaisuudet, 

jolla nykyiset ristiriidat voidaan välttää. Kuvaustapana voi olla esimerkiksi 

nelikenttä, johon määritellään toimintajärjestelmän laadun kannalta oleelliset 

ulottuvuudet. Tällöin kehityksen suuntaa ei määrätä ennakolta, vaan eri 

vaihtoehdot pysyvät näkyvillä. (Engeström 1995, 144–146.) 
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3.2.3 Uuden toimintamallin suunnittelun tukeminen ja analyysi 

 

Syklin kolmannen vaiheen tuotoksena syntyy kolmas työhypoteesi eli uusi 

toimintamalli ja sen kehittämisprosessin analyysi. Tutkijan rooli voi olla 

hyvin aktiivinen tai hän voi pysyttäytyä kehittämistyötä tekevän työyhteisön 

tukena ja avustajana. Vaiheen käännekohtien raportointi voi olla haastavaa, 

koska prosessi on usein pitkä eikä yleensä voida ennakoida tai tarkkaan 

määritellä, missä vaiheessa uusia oivalluksia ja innovaatioita syntyy. 

Raportointi on erityisen vaikeaa, jos tutkija itse johtaa uuden mallin 

kehittämistä. (Engeström 1995, 146.) 

 

Uuden toimintamallin tarkoituksena on tuoda ratkaisu toiminnan 

ristiriitoihin. Se voi vaatia uudenlaista organisaatiorakennetta, uusia 

työvälineitä, ja se voi luoda kokonaan uusia työn kohteita ja avaintehtäviä. 

Välineinä uuden toimintamallin rakentamiseen ja kokeilemiseen käytetään 

erilaisia simulointien, mallintamisten ja ajatuskokeiden sarjoja. (Engeström 

1995, 147.) 

3.2.4 Uuden toimintamallin käyttöönoton tukeminen ja analyysi 

 

Kehityssyklin neljännessä vaiheessa uusi toimintamalli otetaan käyttöön. 

Vaihe sisältää väistämättä vanhan ja uuden toimintamallin välisiä ristiriitoja, 

joista syntyy häiriöitä, ristiriitoja ja innovaatioita. Samalla syntyy 

kehittämissyklin työhypoteesin kolmas olomuoto. 

 

Uusi toimintamalli sisältää sekä mahdollisuuksia että uhkia. Kun uusi 

toimintamalli vakiintuu ja laajenee, se voi samalla johtaa muutostarpeisiin 

muissa toiminnan osa-alueissa. Tutkimuksen ja analyysin näkökulmasta 

kiinnostavinta ovatkin käyttöönottovaiheessa esiin tulevat häiriöt, 
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innovaatiot ja ekspansio eli ulokkeet, jotka kohdistuvat toiminnan eri 

suuntiin. (Engeström 1995, 149.) 

3.2.5 Uuden toimintamallin arviointi 

 

Viidennen vaiheen tuotoksena syntyy analyysi uuden, vakiintuneen 

toimintatavan vaikutuksista sekä koko kehittämisprosessista. Arvioinnilla on 

kolme päätehtävää: selvittää miten ristiriidat on ratkaistu, miten uusi 

toimintamalli on toteutunut sekä arvioida koko kehittämisprosessin ja 

tutkimuksen laatua.  

 

Arvioinnilla selvitetään, miten uusi toimintamalli on ratkaissut vanhaan 

toimintamalliin sisältyneet ristiriidat. Analyysissä käytetään samantyyppisiä 

aineistoja ja menetelmiä kuin syklin ensimmäisessä, ristiriitoja analysoivassa 

etnografisessa vaiheessa. Toiminnan lähtötilanteessa ja lopputilanteessa 

vallitsevia sääntöjä ja työvälineitä sekä työtehtävien, -suoritusten ja 

yhteistyömuotojen laadullisia piirteitä eritellään ja vertaillaan toisiinsa. 

(Engeström 1995, 149–150.) Arvioinnin avulla selvitetään myös, miten hyvin 

oletettu lähikehityksen vyöhyke eli kehittämistyön kohdealue ja suunniteltu 

uusi toimintamalli ovat toteutuneet ja kuinka niitä tulee jatkossa tarkistaa. 

Samalla mallitetaan koko toimintajärjestelmän muutosta eli eritellään ja 

vertaillaan laadittua uutta mallia ja sen reaalista toteutumista toisiinsa. Malli 

on voinut olla epärealistinen tai kehityssyklejä ei ole viety huolellisesti läpi, 

jolloin uusi toimintamalli voi olla toteutunut puutteellisesti tai eri tavoin 

kuin odotettiin. (Engeström 1996, 149, 153.) Lopuksi arvioidaan koko 

kehittämisprosessia, syklien ja interventioiden läpivientitapaa eli sitä, miten 

hyvin tutkimus on toteutettu. Analyysi voi muistuttaa historiallisen 

analyysin toteuttamista, joskin tutkija voi itse vaikuttaa uusimmasta 

kehityssyklistä saatavan aineiston laatuun. Koska tutkijan itse toteuttama 

oman toiminnan reflektoiva erittely ja arviointi on haasteellista, siihen on 
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syytä pyytää mukaan tutkimukseen osallistuneita työntekijöitä. (Engeström 

1995, 149, 154.) 

 

3.3 Kehittävästä työntutkimuksesta esitettyä kritiikkiä 

 

Vaikka kehittävä työntutkimus on saanut niin kotimaista kuin ulkomaistakin 

tunnustusta 1990-luvulta lähtien, se on saanut osakseen myös arvostelua. 

Lähestymistapaa ovat arvostelleet Engeströmin (1995) mukaan mm. Arnkil 

(1992), Kasvio (1990), Temmes (1991) ja Vartiainen (1989). 

 

Kehittävään työntutkimukseen kohdistettu kritiikki voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään: lähestymistapaa on ensinnäkin pidetty raskaana, toiseksi liian 

oppimestarimaisena ja kolmanneksi liian työprosessikeskeisenä. 

Engeströmin mukaan kritiikit kohdistuvat menetelmän ulkoisiin piirteisiin, 

ja ovat siten ensisijaisesti osoitus uuden lähestymistavan törmäämisestä 

perinteisiin työtä ja organisaatioita koskeviin tutkimusotteisiin. (Engeström 

1995, 126, 228–229). 

 

Matti Vartiainen (1989) on Engeströmin mukaan kritisoinut kehittävän 

työntutkimuksen vaihemallia siitä, että se on käytännössä raskas toteuttaa, 

koska sen pätevyys voidaan testata vain viemällä sykli läpi vaihe vaiheelta, 

alusta loppuun. Engeströmin mukaan syklin osa-alueita voidaan kuitenkin 

priorisoida ja painottaa eri tavoin. Hän toteaa myös, että syklimallin avulla 

voidaan paremmin jäsentää ja hallita syvälle käyviä työn muutoksia, jotka 

yleensä ovat jo itsessään raskaita. (Engeström 1995, 127–129, 229.) 

 

Tutkimusotetta on arvosteltu myös siitä, että siinä ei riittävästi tutkita ja tueta 

työntekijöiden omia voimavaroja, vaan tukeudutaan eräänlaisen 

pätevämmän opastajan rooliin. Engeström vastaa kritiikkiin toteamalla, että 
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pätevä opastaminen ja voimavarojen tukeminen eivät ole vastakkaisia 

lähestymistapoja. Tutkijan on lisäksi oltava pätevä, koska hänen tehtävänsä 

on kehittää toimintaa ja siten hänen on uskallettava puuttua 

toimintajärjestelmään. Engeström toteaa myös, että työyhteisön omat 

voimavarat ja toiminnan liikevoimat ovat kuitenkin pitkällä tähtäyksellä 

vahvempia kuin tutkijan mahdollisesti vääräksi osoittautuvat toimenpiteet ja 

ehdotukset (Engeström 1995, 126–127). Uuden vuosituhannen pätevimmät 

konsultit ovat jo pitkään omaksuneetkin uudenlaisen valmentajaroolin 

organisaatioiden kehittämistyössä. Pitkäjänteinen valmennus ja ns. coaching 

ovat yhä yleistyvämpiä organisaatioiden kehittämisen ja konsulttityön 

muotoja. Vain harvoin konsultin odotetaan tuovan organisaatioon jotain 

aivan uutta tietoa; ennemminkin hänen odotetaan ohjaavan systemaattista 

rakennustyötä, jolla organisaatiossa jo olevaa tietoa ja ymmärrystä avataan ja 

muokataan kohti parempia toimintajärjestelmiä. 

 

Engeströmiä itseään huolestuttaa kehittävän työntutkimuksen avulla 

toteutettujen hankkeiden markkina- ja tulosorientoituneisuudesta aiheutuvat 

ongelmat. Hän kohdistaa oman kritiikkinsä hankkeiden eristäytymiseen ja 

tulosten vähäiseen yleistymiseen. Aidoissa työyhteisössä toteutettavien 

tutkimusten on reagoitava nopeasti markkinoiden vaatimuksiin, jolloin 

hankkeista saattaa tulla lyhyitä ja pinnallisia. Tulokset raportoidaan usein 

vain tilaajayrityksen käyttöön, jolloin yhteistoiminta ja vuoropuhelu jäävät 

vähäisiksi. Hankkeiden välistä yhteistyötä ja viestintää tulisi lisätä myös 

siksi, että yksittäinen tutkija tai ryhmä sokeutuu helposti omalle työlleen. 

(Engeström 1995, 230, 236–237.) Tiukassa markkina- ja kilpailutilanteessa 

yritysten hyvien käytäntöjen levittäminen voi todella olla hidasta. 

Esimerkiksi tietoperustaisissa asiantuntijaorganisaatioissa työyhteisön 

toimivat tiedon ja osaamisen johtamiseen liittyvät sisäiset prosessit ja niihin 

liittyvät innovaatiot voivat olla merkittävä kilpailuetu, jota ei haluta paljastaa 

kilpailijoille. 
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Työelämän kehittyessä ja muuttuessa myös kehittävän työntutkimuksen 

menetelmien on kehityttävä. Analyysivälineeksi ei enää riitä yhtä 

toimintajärjestelmää kuvaava malli, sillä työntutkimuksen kohde on yhä 

useammin useiden toimintajärjestelmien kokonaisuus tai verkko, ei vain yksi 

selkeä työprosessi tai organisaatioyksikkö (Engeström 1995, 229–230.) 

 

3.4 Kehittävän työntutkimuksen yleistettävyys 

 

Toimintatutkimukset eivät tyypillisesti täytä perinteisten tutkimusotteiden 

käsitystä yleistettävyydestä. Kehittävässä työntutkimuksessa ilmiöitä ei 

tutkita jälkikäteen, vaan kiinnostuksen kohteina ovat muutos ja kehitys, jotka 

ilmenevät alkutilanteessa toiminnan häiriöinä ja poikkeamina. Perinteisessä 

tutkimuksessa näitä käsitellään satunnaisvirheinä tai tilastollisina 

poikkeamina. 

 

Kehittävän työntutkimuksen menetelmillä toteutetuissa tutkimuksissa 

tulosten yleistettävyys on käytännöllinen kysymys: mikäli tutkimustulokset 

eli uudet toimintamallit yleistyvät käytännön toiminnassa ja myös muissa 

samantyyppisissä toimintajärjestelmissä, niitä voidaan pitää yleistettävinä.  

Oletuksena on Engeströmin sanoin ”radikaali lokalismi”: vain sisällöllisesti 

pätevät mallit voivat levitä tutkimuskohdetta laajempaan käyttöön. 

(Engeström 1995, 157.) 
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4. TUTKIMUSKOHTEEN KUVAUS 

 

4.1 Kohdeorganisaatio 

 

Tutkimuskohteena toimiva organisaatio on tietoliikenneoperaattoreiden 

laskutusjärjestelmiä ja -palveluita sekä konsulttipalveluita toimittava 

suomalainen, yksityisomisteinen ohjelmistoalan yritys. Yritys työllistää 

tutkimusraportin valmistumishetkellä noin 150 asiantuntijaa, joista 55 

työskentelee Jyväskylän tuotekehitysyksikössä, viisi myyntikonttorissa 

Espoossa, 80 Intian tuotekehitysyksiköissä ja 10 asiakkaan projektitehtävissä 

Ruotsissa ja Norjassa. Yrityksen asiakkaat ovat sekä valtakunnallisia että 

kansainvälisiä kiinteän verkon, matkapuhelinverkon ja laajakaistaverkon 

operaattoreita ja mobiililaitevalmistajia. 

 

4.2 Toiminnan historiaa: kasvua, kansainvälistymistä ja 

muutoksia 

 

Yritys perustettiin Jyväskylässä vuonna 1994. Yritys kasvoi vuosien varrella 

tasaisesti, mutta kasvu on kiihtynyt viimeisinä vuosina merkittävästi. Oma 

ohjelmistotuote on kehittynyt asiakastarpeiden myötä, ja projektitoiminnasta 

ollaan näin ollen siirrytty kohti tuotelähtöistä toimintaa. 
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Sekä yrityksen liiketoiminta että työyhteisö ovat käyneet läpi suuria 

muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Syksyllä 2007 saatu 

ulkomainen uusi suurasiakas käynnisti yrityksen kansainvälistymisen. 

Keväällä 2008 toteutettiin yritysfuusio, jonka seurauksena liiketoiminta-alue 

laajentui ja työyhteisö ja yrityksen johto monikulttuuristui suomalais-

intialaiseksi. Myös kesällä 2008 tapahtunut kuuden ydinosaajan 

irtisanoutuminen sekä syksyllä 2009 tapahtuneet useat johdon vaihdokset 

ovat osaltaan vaikuttaneet yrityksen ja työyhteisön toimintaan merkittävästi. 

Muutokset ovat synnyttäneet sekä mahdollisuuksia että haasteita; 

henkilöstön näkökulmasta ne ovat epäilemättä synnyttäneet myös 

uhkakuvia ja epävarmuutta. 

 

Yrityskaupassa keväällä 2008 yritys yhdistyi nuoren ja itseään huomattavasti 

pienemmän yrityksen kanssa. Yrityksen nimi muutettiin uuden emoyhtiön 

mukaiseksi ja toimitusjohtajasta tuli myös uuden konsernin toimitusjohtaja. 

Yhdistymisen strateginen perusta oli asiakkaiden kasvutarpeissa: Intian 

yksikkö eli intialaisista, korkeasti koulutetuista asiantuntijoista koostuva ns. 

’talent pool’ oli uusasiakkaiden saamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi 

välttämätöntä. Pienenä jyväskyläläisenä yrityksenä yritys ei olisi pystynyt 

kilpailutilanteessa vakuuttamaan potentiaalisia asiakkaita nopeasta 

kasvukyvystä. 

 

Tutkimuksen kohdeyritys ja Intian yksikkö ovat hallinnollisesti omia 

yrityksiään ja sisaryrityksiä. Intialaiset työntekijät ovat yhdistymisen jälkeen 

käyneet Jyväskylän ja Espoon yksiköissä tutustumassa suomalaisiin 

kollegoihinsa ja työkulttuuriin, työskentelemässä osana tiimejä ja oppimassa 

yrityksen tuotteita ja ohjelmistoja. Myös Suomesta on vierailtu usein Intiassa 

asiakas- ja yhteistyöprojektien merkeissä. 
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Uusasiakkuuksien ja yhteisen CMMI-projektin käynnistymisen myötä 

Suomen ja Intian yksiköiden välinen yhteistyö on tiivistynyt merkittävästi. 

Vaikka molemmilla yrityksillä on omat henkilöstöhallintonsa, rekrytointia, 

perehdyttämistä ja osaamisen hallintaa pyritään toteuttamaan ja kehittämään 

yhdessä. Maiden väliset erot sekä työkulttuurissa että lainsäädännössä ovat 

kuitenkin melkoiset, joten varsinaisia konserninlaajuisia yhteisiä käytäntöjä 

on onnistuttu rakentamaan varsin vähän. Vaikka CMMI-kypsyysmallin 

avulla pyritään löytämään selkeitä yhteisiä prosesseja ennen kaikkea 

ohjelmistotuotannon prosesseihin, tavoitteena on selkeyttää sen avulla myös 

henkilöstön kehittämiseen liittyviä ns. HRD-prosesseja (Human Resources 

Development). 

 

4.3 Organisaatiorakenne ja sen haasteet kehittämistyöhön 

 

Kohdeyritys on varsin tyypillinen tietoperustainen asiantuntijaorganisaatio, 

joka rakentuu matriisinomaisesti sekä asiakas- ja projektitiimeistä että 

linjaorganisaatiosta. Ylin johto, toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja ja 

teknologiajohtaja työskentelevät pääasiassa Espoosta ja Malmöstä käsin. 

Asiakas- ja palvelujohtajat työskentelevät Jyväskylässä, ja he toimivat 

asiakas- ja palvelutiimin jäsenten esimiehinä. Henkilöstöasioita ja 

operatiivisia talousasioita hoitavat henkilöstöpäällikkö ja henkilöstö- ja 

talousassistentti.  Osa asiakas- ja projektitiimeistä toimii hajautetusti niin, että 

osa tiimin jäsenistä työskentelee Intiassa ja osa Suomessa. Projektimainen 

toiminta, nopeat muutokset ja vaatimukset ketterien scrum-menetelmien 

omaksumisesta tuottavat aika ajoin omat haasteensa sekä selkeiden 

esimiesroolien säilymiseen että asiantuntijoiden resurssien jakamiseen eri 

projekteissa ja asiakastilanteissa. 
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Työyhteisö on monikulttuurinen, ja se edustaa tutkimusraportin 

kirjoittamisen aikaan kahdeksaa eri kansallisuutta. Työntekijöillä on erittäin 

vahva tietoliikenne- tai ohjelmistoalan koulutus- ja kokemustausta: 

Jyväskylän yksikössä 45:llä on ammattikorkeakoulu- ja/tai 

korkeakoulututkinto ja henkilöstöllä keskimäärin yli kymmenen vuotta 

tietoalan työkokemusta. Yrityksen virallinen kieli on suomi, mutta 

jokapäiväisenä työkielenä käytetään yhä enemmän englantia. Myös sisäistä 

dokumentointia pyritään yhtenäistämään englanninkieliseksi. 

 

4.4 Yrityksen kehittämistarpeet 

 

Jotta yritys pystyy jatkossakin palvelemaan sen nykyisiä kansainvälisiä ja 

kasvavia asiakkaita ja vastaamaan uusasiakkuuksien vaatimuksiin, sen 

täytyy selkeyttää organisaatiorakennetta ja rooleja, vahvistaa esimiestyötä ja 

tiimitoimintaa sekä luoda sellaiset sisäiset toimintamallit, että niillä tehdään 

tulosta ja selviydytään kiristyvässä kilpailutilanteessa eteenpäin. 

 

Tärkeitä kehittämiskohteita ovat esimiestyö, tiimityöskentely ja osaamisen 

johtaminen. Monikulttuuristen ja osin virtuaalisten tiimien johtamisesta ja 

niissä työskentelemisestä on vielä varsin vähän kokemusta. Suomalais-

intialainen yhteistyö vaatii koko henkilöstöltä uudenlaista asennetta ja 

osaamista. Yhteisestä kielestä huolimatta kulttuuri- ja viestintäerot yllättävät, 

eikä monikulttuuristen tiimien ole aina helppo löytää tuloksellista 

toimintatapaa. Erityisesti teknologia- ja ohjelmointiasiantuntijoiden 

työskentely jatkuvasti muuntuvissa tiimeissä ja vaativissa asiakastilanteissa 

vaatii tukea ja työympäristön ja -menetelmien kehittämistä. 
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4.4.1 Uusi toimintamalli kasvun ja muutoksen tukena 

 

Perehdyttämisprosessi on laajennettava kattamaan myös sisäinen koulutus ja 

se on rakennettava uudelleen niin, että jo talossa työskentelevät asiantuntijat 

pystyvät välittämään osaamistaan nopeissa muutostilanteissa sekä uusille 

että vanhoille työntekijöille, kulttuuritaustasta ja maantieteellisestä 

sijainnista riippumatta. 

 

Strategiset ydinkompetenssit on määriteltävä ja osaamisen nykytila 

kartoitettava selkeästi. Kun nämä ovat tiedossa, esimiesten on mahdollista 

hahmottaa tarvittavat perehdyttämiset ja koulutukset. Esimiesten on myös 

voitava hahmottaa helposti, mitä osaamisalueita on mahdollista kouluttaa 

sisäisesti ja mihin on hankittava ulkopuolista koulutusta. 

Perehdyttämisprosessista on voitava myös nopeasti löytää perehdyttämisen 

kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavat osa-alueet ja parhaiten soveltuvat 

toteutustavat. 
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, joka on toteutettu 

kehittävän työtutkimuksen tutkimusotteella. Sekä kehittävälle 

työntutkimukselle että tapaustutkimukselle ja laadulliselle tutkimukselle 

yleisesti on tyypillistä, että yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa hankitaan 

kokonaisvaltaisesti. Aineistoa kerätään aidoista työelämän tilanteista ja 

tarkoituksenmukaisilta ihmisiltä, eikä esimerkiksi satunnaisotannalla. 

Tutkijan omat havainnot ja tiedot, joita saadaan tutkimuskohteeseen 

liittyvien ihmisten kanssa käydyistä keskusteluista, muodostavat 

merkittävän osan tutkimusaineistoa.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1996, 

134–135, 164.) Tutkimuksessa käytettiin siten useita erilaisia 

tiedonkeruumenetelmiä: osallistuvaa havainnointia, kyselyitä, itsearviointiin 

perustuvaa kartoitusta ja haastatteluja. Tutkimuksessa kerätty ja 

hyödynnetty tieto on luonteeltaan laadullista. 

 

5.1 Osallistuva havainnointi 

 

Suuri osa tutkimustiedoista kerättiin osallistuvan havainnoinnin avulla, 

koska tutkija osallistui työnsä puolesta tutkimusaihetta koskeviin 

palavereihin ja suunnittelukokouksiin ja johti samalla kehittämistyötä. 
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Osallistuvaa havainnointia käytetään tyypillisesti aineistonkeruu-

menetelmänä tutkimuksissa, joissa tutkijalla on jokin rooli tutkimuskohteena 

olevassa ryhmässä. Tässä tutkimuksessa tutkijan osallistumisen astetta 

voidaan kuvata täydelliseksi osallistumiseksi, joka voi häiritä 

tutkimustilanteen aitoutta tai aiheuttaa eettisiä ongelmia. (Eskola & Suoranta 

2008, 99–101; Hirsjärvi ym. 1996, 213, 216.) Tässä tutkimuksessa tutkijan rooli 

oli kuitenkin kaikkien osapuolien tiedossa, tutkijaan oli työyhteisössä 

totuttu, eikä havaintojen kohteena ollut niinkään yksilön toiminta vaan 

työprosessit. Tutkijan mielestä ei ollut pelättävissä, että esimerkiksi 

haastateltavat kaunistelisivat perehdyttämisprosessin nykytilaa tutkijan 

läsnäolon vuoksi. 

 

Tutkimuksen aikana tuotetut palaverimuistiot ja -muistiinpanot jäsensivät 

kehittämistyötä, jonka sisältö ja fokus muuttuivat työn edetessä monien 

kohdeyrityksessä tapahtuneiden muutosten myötä. Tietoa kerättiin aluksi 

myös olemassa olevista dokumenteista, sillä osa järjestetyistä 

perehdyttämisistä oli dokumentoitu yrityksen yleiseen intranettiin, mistä 

löytyi myös aihioita aiemmista perehdyttämissuunnitelmista. Ymmärrystä 

kasvatti toisaalta havainto puuttuvista dokumenteista. 

 

Kehittämistiimin palaverien, keskustelujen ja dokumenttien avulla 

kehittämistiimi laati tutkimuksen alkuvaiheessa kattavan listan 

perehdyttämisen ja sisäisen koulutuksen sisällöistä. Kehittämistiimin jäsenet 

oli valittu niin, että he edustivat yrityksen eri toimintoja ja erilaisia 

asiantuntijuuksia, joten listaa voitiin pitää validina. Tätä perehdyttämislistaa 

lähdettiin muiden tiedonkeruumenetelmien avulla täydentämään ja 

täsmentämään. Tutkija suunnitteli aluksi koko henkilöstölle kohdennettua 

kyselyä perehdyttämiskokemuksista, mutta päätyi kuitenkin kohdentamaan 

tiedonkeruun rajatuille ryhmille. Tutkija oli itse käynyt läpi yrityksen 
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perehdyttämisprosessin helmikuussa 2008, eikä ollut syytä epäillä, että 

prosessi olisi ollut aiemmin merkittävästi erilainen tai ainakaan parempi. 

 

5.2 Osaamiskartoitus 

 

Joulukuussa 2009 tutkija toteutti koko konsernin tasoisen, 

teknologiapainotteisen osaamiskartoituksen. Kartoituksen tarkoituksena oli 

tuottaa koko henkilöstöstä kattava osaamismatriisi (Competence Matrix), 

jonka avulla voitaisiin löytää paitsi osaamisvahvuudet ja -kapeikot, myös ne 

asiantuntijat, joiden substanssiosaaminen riittää perehdyttämis- ja 

koulutustyöhön. Osaamiskartoitusta varten yrityksen teknologiajohtaja ja 

teknologia-asiantuntijat sekä Suomesta että Intiasta määrittelivät yrityksen 

ydinosaamisalueet, ts. ne ohjelmointikielet, työkalut ja järjestelmät, jotka ovat 

kriittisiä nykyisen toiminnan kannalta. Samalla määriteltiin todennäköiset 

tulevaisuuden strategiset osaamisalueet. Tutkija lisäsi kartoitettaviksi osa-

alueiksi myös kielitaidon, koulutustaustan ja nykyiseen työtehtävään nähden 

relevanttien työkokemusvuosien määrän. Nämä osa-alueet lisättiin sekä 

kompetenssiprosessin suunnittelun että henkilöstösuunnittelun 

helpottamiseksi. 

 

Osaamiskartoituksesta ja sen tarkoituksesta informoitiin henkilöstöä 

suullisesti etukäteen erilaisissa tiedotustilaisuuksissa ja palavereissa sekä 

Suomessa että Intiassa. Osaamismatriisi muotoiltiin Excel-taulukkoon, ja se 

lähetettiin ohjeistuksineen koko henkilöstölle sähköpostitse (liite 2). 

Sähköpostiviestin saatteessa painotettiin oman arvioinnin tärkeyttä ja omien 

arviointien luottamuksellisuutta. 

 

Kartoitettavia osaamisalueita oli 91, minkä lisäksi avoimella kohdalla 

pyydettiin vastaajia kertomaan erityisosaamisistaan. Osaamistasot 
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määriteltiin sanallisesti niin, että ne ohjaavat arvioimaan tämänhetkistä 

käytännöllistä osaamistasoa, eivätkä osoita esimerkiksi pelkkiä 

kokemusvuosia (arviointiasteikko: 0 = None, 1 = Basics, 2 = Able to work 

with Guidance, 3 = Able to work independently, 4 = Expertise, 5 = Senior 

Expertise + able to teach and develop). Koska osaamisarvioinnissa käytettiin 

työkaluna Excel-taulukkoja, tiedon hallinnan ja sujuvan päivittämisen vuoksi 

Suomen yksikön ja Intian yksikön työntekijöiden itsearvioinnit päätettiin 

pitää kahtena erillisenä osaamismatriisina. 

 

5.3 Asiantuntijoille ja esimiehille kohdennetut kyselyt 

 

Tammikuussa 2010 toteutetussa kyselyssä kartoitettiin kuuden avoimen 

kysymyksen avulla kymmenen työntekijän näkemyksiä oman 

osaamisalueensa perehdyttämisen sisällöistä, käytännöistä, menetelmistä ja 

haasteista sekä heidän halukkuudestaan toimia perehdyttäjinä 

tulevaisuudessakin (liite 1). Kyselyn avulla haluttiin saada näkyviin 

yleiskuva perehdyttämisen nykytilasta. Vastaajat valittiin henkilöstöstä siksi, 

että heidän tiedettiin toteuttaneen yrityksessä sekä perehdyttämistä että 

sisäistä koulutusta jo aiemmin. Myös tutkija vastasi itse tähän kyselyyn. 

Kyselystä tiedotettiin etukäteen eri palavereiden yhteydessä, ja se lähetettiin 

vastaajille sähköpostitse. Kaikki kyselyn saaneet vastasivat siihen, mutta on 

vaikea sanoa, suhtautuivatko kaikki vastaajat tutkimukseen kovin vakavasti. 

Vastaajien mahdollista kevyttä ja huolimatonta asennetta pidetäänkin yhtenä 

kyselytutkimuksen haittana (Hirsjärvi ym. 1996, 195). 

 

Esimiehille kohdennetulla kyselyllä pyrittiin vahvistamaan aiemmin 

syntyneitä näkemyksiä siitä, mitkä ovat kohdeyrityksessä keskeisiä ja 

tärkeitä perehdyttämisen sisältöjä. Esimiehet valittiin kohderyhmäksi siksi, 

että heillä on roolinsa vuoksi oltava kokonaistietämys oman yksikkönsä ja 
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sen työtehtävien sisältämistä osaamistarpeista. Kyselyssä esimiehille 

annettiin kehittämistiimin laatima kattava lista perehdyttämisen ja sisäisen 

koulutuksen osa-alueista ja sisällöistä (liite 3). Esimiehiä pyydettiin 

arvioimaan asteikolla 5 (ehdottoman tärkeä). . . 1 (ei tarpeen) kuinka tärkeitä 

listatut perehdyttämisen osa-alueet ovat sekä lisäämään mahdollisesti 

puuttuvat osa-alueet heidän oman yksikkönsä tai tiiminsä näkökulmasta. 

Tutkija päätyi kyselyssä yksinkertaiseen, strukturoituun ja nopeasti 

vastattavaan muotoon, koska esityötä oli tehty jo varsin paljon ja toisaalta, 

koska esimiesten työhön sisältyy muutoinkin jatkuvaa raportointia ja 

kyselyihin vastaamista. Huolellisella ja tilannekohtaisesti suunnitellulla 

kyselylomakkeella voidaan vaikuttaa positiivisesti tutkimuksen 

onnistumiseen (Hirsjärvi ym. 1996, 198). 

 

Huolimatta tutkijan mielestä yksinkertaisesta ja tilannekohtaisesti mietitystä 

kyselystä, esimiesten osallistaminen tutkimukseen kuitenkin epäonnistui 

tässä vaiheessa. Kyselyssä kävi konkreettisesti esiin perehdyttämiseenkin 

liittyvä vaikeus, esimiesten liiallinen kiire: vain kaksi esimiestä viidestä 

vastasi kyselyyn. Koska perehdyttämisen substanssiin eli varsinaiseen 

työhön liittyvät sisällöt eivät olleet tässä vaiheessa kehittämistyön tärkein 

kohde – eivätkä ne ole myöskään tämän tutkimuksen keskeisenä 

mielenkiinnon kohteena – tulokset päätettiin jättää tässä vaiheessa 

hyödyntämättä. Kysely kuitenkin uusittiin syksyllä 2010, ja tällöin kolmelta 

uudelta esimieheltä saatuja vastauksia käytettiin myöhemmin hyödyksi 

perehdyttämisen ja sisäisen koulutuksen sisältöjen suunnittelussa. 

 

Perehdyttämisen sisältötarpeisiin liittyvää tietoa kerättiin kaikkiaan neljältä 

eri ryhmältä ja siten neljästä eri näkökulmasta. Kehittämistiimiltä saatiin sen 

jäsenten omaan osaamiseen ja keskusteluihin perustuvia näkemyksiä 

perehdyttämisen tärkeimmistä osa-alueista. Perehdytystyötä tehneiltä 

asiantuntijoilta kerättiin tietämystä perehdyttämisen nykytilasta, ja 
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henkilöstöltä arviointia oman osaamisensa nykytilasta. Myös esimiehiltä 

saatiin mielipiteitä ja kokemuksia perehdyttämisen haasteista ja lopulta 

myös tärkeimmistä perehdyttämisen osa-alueista. 
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6. TUTKIMUSPROSESSI: KEHITYSSYKLEJÄ JA 

TULOKSIA 

 

6.1 Nykyinen toimintatapa – ongelmien etnografia 

 

Organisaation perehdyttämisen ja osaamisen johtamiseen liittyvät 

toimintatavat olivat tutkimuksen lähtötilanteessa pääosin peräisin ajalta, 

jolloin yritys työllisti parikymmentä asiantuntijaa ja sen asiakkaat olivat 

suomalaisia. Esimiestyötä oli tehty pitkälti etätyönä, ja yrityksen 

toimitusjohtaja oli vastannut suoraan sekä operatiivisesta että strategisesta 

toiminnasta. 

 

Perehdyttämisprosessin kehittäminen käynnistyi yrityksessä jo keväällä 

2008, kun tutkija aloitti työnsä yrityksen palveluksessa. 

Perehdyttämisprosessia ei tähän mennessä ollut kuvattu lainkaan, joten 

kukin esimies oli hoitanut sen omalla tavallaan. Henkilöstö osallistui 

perehdyttämiseen oma-aloitteisesti niissä tilanteissa, missä sitä 

konkreettisesti tarvittiin. Tiimeissä järjestettiin myös sisäisiä koulutuksia, 

mutta näitäkään ei ollut dokumentoitu tai kuvattu prosessina. Tutkija 

rakensi ja kuvasi tuolloin yritykselle perinteisen uuden työntekijän 

perehdyttämisprosessin eri vaiheineen. Tutkimuksen lähtötilanteessa 

käytössä olevan perehdyttämisprosessin runko koostuu viidestä eri osa-
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alueesta: tekninen perehdytys, tietotekninen perehdytys, työsuhdeasiat, 

sosiaalinen perehdytys ja työhön perehdytys. Tekninen perehdytys sisältää 

mm. avaimen luovutuksen, toimitiloihin tutustumisen ja autopaikat sekä 

puhelimen ja käyntikorttien hankintakäytännöt. Tietoteknisessä 

perehdytyksessä myönnetään käyttöoikeudet ja esitellään yrityksen keskeiset 

tietojärjestelmät ja perehdytetään uusi työntekijä tietoturvakäytäntöihin. 

Työsuhdeasiat-osiossa käydään läpi mm. työsuhteen keskeiset ehdot, 

työterveyshuolto, poissaolo- ja matkustus- ja hankintakäytännöt sekä 

sovellettava työehtosopimus. Sosiaaliseen perehdytykseen kuuluu uuden 

työntekijän esittely työyhteisölle, oman tiimin sekä työyhteisön 

avainhenkilöiden esittely uudelle työntekijälle, virkistys- ja vapaa-ajan 

toiminta ja yrityksen kulttuuriin kuuluvat muut ns. pelisäännöt. Vahvimmin 

esimiesvastuulle kuuluva osa-alue eli varsinainen työhön perehdytys jää 

kuitenkin vain seuraavanlaiselle ohjeelliselle maininnalle ja muistilistalle: 

 

”Varsinainen työhön perehdytys on aina räätälöitävä uuden työn-
tekijän mukaan ja tehtäväkohtaisesti. Paras työhön perehdyttäjä on 
usein esimiehen sijasta tai lisäksi tiiminvetäjä tai työkaveri. Työhön 
perehdyttäminen on kuitenkin aina selkeästi vastuutettava. Työn-
antajalla on myös lakisääteinen velvollisuus opastaa ja perehdyttää 
työntekijää uuteen työhön (työturvallisuuslaki). Lain mukaan työn-
antajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen 
osaaminen huomioidaan perehdyttämisessä. 

 

Uuden työntekijän on tärkeää oppia mahdollisimman nopeasti 
hyödyntämään työkaluja, ohjelmia ja sovelluksia sekä tuntemaan talon 
toiminnot, tuotteet ja sidosryhmät oman työnsä näkökulmasta. Jo 
alkuvaiheessa on myös tärkeä selvittää, miten uuden työntekijän 
tavoitteet asetetaan ja miten suoritusta mahdollisesti mitataan. 
Esimiesasemaan tulevalle uudelle työntekijälle on esiteltävä x:n 
(yrityksen) johtamiskulttuurin keskeiset piirteet ja johtamistyötä 
määrittävät arvot jo rekrytointivaiheessa. 

 

TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN MUISTILISTA 
ESIMIEHELLE: 
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1. Sitouta tiimi ja lähin kollega mukaan perehdyttämiseen. Pohtikaa 
yhdessä etukäteen, mitkä ovat keskeisimmät työhön liittyvät 
perehdytysalueet. 

2. Priorisoi työtehtävään liittyvät perehdytysasiat: A. Pakko tietää tai 
osata – B. Erittäin hyvä tietää tai osata C. Hyvä jos tietää tai osaa D. 
Tietää ja osaa sitten jos tai kun ehtii. 

3. Palaverit ovat tehokas perehdytyskeino – ota uusi työntekijä 
mukaan kaikkiin sisäisiin palavereihin, joista uskot olevan hänelle 
hyötyä. Alkuvaiheessa uuden työntekijän voi olla hyödyllistä 
osallistua myös oman ”tontin” ulkopuolisiin palavereihin, jotta hän 
saa kattavan kuvan yrityksen liiketoiminnasta ja talon tavoista.” 

Mitään konkreettista perehdytysohjelmaa tai prosessia itse työhön 

perehdyttämiseen ei siis ollut esimiehen avuksi laadittu. Liiketoimintaan, 

tuotteeseen, toimintatapoihin ja teknologioihin liittyviä perehdyttämisiä on 

kuitenkin järjestetty ’ad hoc’, tarpeen mukaan. Asiantuntijaorganisaatiolle 

tyypilliseen tapaan myöskään tämän tutkimuksen kohdeyrityksessä 

esimiehet eivät aina tunne työntekijöidensä tehtäviä tai niihin liittyviä 

substanssiosaamisen vaatimuksia yhtä tarkasti kuin työntekijät itse. 

Erityisesti tällaisissa tilanteissa henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman 

laatiminen yhdessä talossa jo työskentelevien asiantuntijoiden kanssa on 

erittäin tärkeää. 

 

6.2 Toiminnan kehityshistorian ja nykyisten ristiriitojen 

analyysi – tiedonkeruuta ja keskustelua 

 

Perinteinen perehdyttämisprosessi ja esimiehen muistilista eivät kuitenkaan 

tuntuneet riittäviltä työkaluilta. Yritykseen rekrytoitiin uusia työntekijöitä, ja 

tutkija sai omassa henkilöstöpäällikön roolissaan palautetta perehdyttämisen 

puutteista sekä uusilta että vanhoilta työntekijöiltä. Perehdyttämisprosessin 

vaatimukset olivat muuttuneet merkittävästi myös yrityskaupan 

seurauksena, kun työyhteisö monikulttuuristui. 
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Perehdyttämisen uudelleensuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2009 osana 

yrityksen kattavaa, Tykes-rahoitteista kehittämisohjelmaa. Kehittämis-

ohjelmaa johtamaan oli nimetty yrityksen ulkopuolinen konsultti, ja 

ohjelman arvioitu kesto oli 1–1,5 vuotta. Kehittämisohjelman 

painopistealueet ja tavoitteet oli päätetty jo aiemmin keväällä yrityksen 

johtoryhmässä konsultin johdolla. Kehittämiskohteiksi oli valittu koko 

henkilöstön liiketoimintaosaaminen, esimies- ja johtamistaidot, 

tuotantoprosessit sekä monikulttuurinen perehdyttäminen ja siihen liittyen 

kulttuuriosaaminen. Tykes-kehittämisohjelmaan kuuluvien muiden osa-

alueiden kehittämistyö rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka ne 

osaltaan osoittautuivatkin tärkeiksi myös osaamisen johtamisen ja 

perehdyttämisen näkökulmista. 

 

Perehdyttämisprosessin kehittämistyöhön perustettiin kehittämistiimi, joka 

koostui neljästä yrityksen asiantuntijasta (joista yksi luottamusmies), em. 

konsultista ja tutkijasta. Työhön käytiin käsiksi keskustelemalla 

vapaamuotoisesti muutamassa peräkkäisessä palaverissa yrityksen 

nykyisistä perehdyttämiskäytännöistä, niiden puutteista ja haasteista sekä 

omista perehdyttämiskokemuksista. Kehittämistyön tavoite tiivistyi 

tutkimuskysymykseen: Minkälaisella prosessilla ja perehdyttämisen sekä 

sisäisen koulutuksen sisällöillä voidaan varmistaa, että työntekijöillä on 

kaikissa työsuhteen vaiheissa tarvittava tieto ja osaaminen tehtäviensä 

tuloksekkaaseen hoitamiseen? 

 

6.2.1 Ajatus jatkuvasta perehdyttämisestä uudessa 

kompetenssiprosessissa 

 

Kehittämistiimin palavereissa havaittiin jo alkuvaiheessa, että pelkästään 

uuden työntekijän perehdyttämisprosessin kehittäminen ei riitä; 
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perehdyttämistä ei voi tarkastella muusta osaamisen johtamisesta irrallisena 

prosessina. Kehittämistiimissä todettiin myös, että perehdyttämiseen 

sisältyviä tietoja ja osa-alueita on usein tarpeen kerrata myös vanhojen 

työntekijöiden kanssa. Samalla kyseenalaistettiin erillisten, vain uusille 

työntekijöille tarkoitettujen perehdytystiedostojen ja -kansioiden ylläpito. 

Tutkijan päässä heräsi tässä vaiheessa ajatus jatkuvan perehdyttämisen ja 

sisäisen koulutuksen yhdistämisestä uuteen, koko henkilöstöä ja osaamisen 

johtamista palvelevaan kompetenssiprosessiin. Tiimissä päätettiin laajentaa 

kehittämistyön kohdetta niin, että perehdyttämiseen liitettiin yrityksen 

sisäinen koulutus ja koko prosessiin osaamistarpeiden määrittely ja 

osaamisen arviointi. 

 

6.2.2 Perehdyttämistyötä tehneiden asiantuntijoiden näkemyksiä 

 

Lähtötilan analysointia jatkettiin kutsumalla kehittämistiimin palavereihin 

muutamia pitkään yrityksessä työskennelleitä avainosaajia, joiden tiedettiin 

jo järjestäneen joko perehdytykseen tai sisäiseen koulutukseen liittyviä 

tapahtumia ja koulutuksia. Näiden asiantuntijoiden kanssa keskusteltiin 

laajasti perehdyttämisen nykytilasta, haasteista ja tarpeista: perehdyttämisen 

sisällöistä, monikulttuurisuuden vaikutuksista ja perehdyttämiseen 

käytettävissä olevista resursseista. Konsultti laati lisäksi asiantuntijoista 

lyhyet perehdyttäjäprofiilit. Samalla muotoiltiin ensimmäinen versio 

perehdyttämisprosessista ja siihen sisällytettävistä liiketoiminnallisista ja 

teknologisista osa-alueista. 

 

Keskustelujen jälkeen asiantuntijoita pyydettiin sähköpostikyselyllä 

kuvaamaan tarkemmin niitä nykyisiä perehdytys- ja koulutuskäytäntöjä ja -

sisältöjä, joita he olivat järjestäneet, sekä niihin liittyviä haasteita ja 

halukkuutta jatkaa sisäisissä koulutustehtävissä (liite 1). Perehdyttämisen 
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sisällöt hajautuivat odotetusti pääasiassa asiantuntijoiden omille 

teknologisille osaamisalueille. Osa-alueista löytyi kuitenkin 

päällekkäisyyksiä: ns. ketterien eli scrum-menetelmien käyttöä, 

operaattoriliiketoimintaa yleisesti sekä yrityksen oman järjestelmän 

käyttökoulutusta oli kutakin järjestänyt kolme yhdeksästä vastaajasta. 

Useampi vastaaja ilmoitti myös kouluttaneensa asiakkaan järjestelmiä ja 

sovelluskehitystä. Kyselyn jälkeen käydyissä keskusteluissa vahvistui 

tutkijan käsitys siitä, ettei perehdyttäjien käytössä ollut – yhteisistä aiheista 

huolimatta – yhteisiä perehdyttämismateriaaleja. 

 

Kyselyn kahdella ensimmäisellä kysymyksellä pyrittiin selvittämään 

toteutettuja perehdyttämisen sisältöjä ja sitä, millaiselle kohderyhmälle 

vastaaja oli perehdyttämistä järjestänyt. Asiantuntijoiden 

perehdyttämistilanteet vaihtelivat, mutta jokainen oli toteuttanut 

perehdyttämistä niin sanottuna vierihoitona eli yhden henkilön 

opastamisena tai kouluttamisena. Neljä asiantuntijaa oli järjestänyt myös 

ryhmäkoulutuksia. Perehdyttämistilanteita koskevien kysymysten 

vastauksista löytyi myös kuvauksia erityisesti ryhmätilanteiden 

onnistumisesta ja tunnelmasta. 

  

”Scrumi-koulutukset on olleet synkkää yksinpuhelua ryhmälle…”  

 

”ryhmäkoulutusta uusille/vanhoille halukkaille X:n työntekijöille – 
jokseenkin saman, olemassa olevan koulutusmateriaalin kera 
poukkoillen asiasta toiseen piirrellen taululle, ja selittäen xxx-ilmiöitä 
mol.  Sekä sisäisesti että ulkoisesti” 

 

Kysymyksillä 3 ja 4 kartoitettiin perehdyttämistilanteen vaatimia käytännön 

järjestelyjä ja ennakkovalmisteluja sekä perehdyttämisessä mahdollisesti 

käytettyä materiaalia. 
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”Valmistelusta on hyötyä, mutta ei ole estettä pitää ex tempore –
perehdytystä. Ilman valmistelua perehdytyksestä tulee sekavampi, 
kun ei voi jäsentää etukäteen asioita sopiviin kokonaisuuksiin.” 
 

”Perehdytyksen pitäminen extempore rajatulla aiheella onnistuu, 
mutta saavutetun tuloksen kannalta olisi hyvä olla selkeitä paketteja. 
Päivittäminen ja valmistelu OK ainakin ajatuksen tasolla. On hyvä 
tietää mistä asiasta tulee puhua ja kenelle ja miksi eli mitä tietoa 
tarvitaan.” 
 

Tutkijalle tuli yllätyksenä, että kaikki vastaajat olivat valmiita järjestämään 

perehdyttämistä ilman suuria etukäteisvalmisteluja. Valmistautumisaikaa 

pidettiin kyllä lopputulosta parantavana asiana, mutta sitä ei kuitenkaan 

nähty välttämättömänä. Tätä valmiutta voi osaltaan selittää varsin vähäinen 

perehdyttämismateriaalien käyttö. 

 

”Ei ole tällä hetkellä, mutta aina saatavilla oleva ratkaisu ei kuulosta 
mahdottomalta ja kenties jopa sen päivityssitoumuskin saattaisi 
joissain olosuhteissa tulla kysymykseen.” 
 

”No tällä hetkellä ne ei taida olla julkisesti esillä. Tai semmosessa 
paikassa ainakaan mistä kukaan sitä osaa etsiä. Joku ohjesivu on 
kuitenkin lunassa.” (luna = yrityksen intranet) 

 

Kaikki vastaukset osoittivat, että ne vähäiset materiaalit joita on olemassa, 

ovat pääasiassa perehdytystä tehneen asiantuntijan omissa tiedostoissa. Vain 

yksi vastaaja ilmoitti, että hänen perehdyttämismateriaalinsa ovat 

intranetissa ja yksi vastaajista oli hieman epävarma. 

 

Perehdytystyötä tehneiltä asiantuntijoilta kysyttiin myös heidän 

halukkuuttaan järjestää tulevaisuudessa vastaavia perehdyttämisiä 

systemaattisesti, jokaiselle sitä tarvitsevalle.  

 

”Rajattuina aihealueina, joissa on määritetty tavoite ja kohderyhmät 
OK” 
 



 

66 

 

”Olen valmis tarjoamaan mahdollisuuden osallistua XXX- konsepti-

koulutus-otsikolla kulkevaan perehdytyssessioon, jonka valtaosa 

vuoden 2008 keväästä lähtien firmaan tulleista työntekijöistä on 

läpikäynyt.” 

 

Kukaan vastaajista ei suoraan kieltäytynyt toteuttamasta perehdyttämistä 

myös tulevaisuudessa, mutta lähes kaikkiin vastauksiin sisältyi jokin ehto 

liittyen esimerkiksi aiherajaukseen ja ajankäyttöön; vain yksi vastaaja vastasi 

yksinkertaisesti ”kyllä”. Kun asiantuntijoilta kysyttiin heidän omia 

perehdyttämistoiveitaan, yhdelle vastaajalle ei tullut mitään mieleen ja yksi 

jäi miettimään. Muiden vastauksissa tulivat esiin mm. uudet teknologiat, 

sovelluskehitys, työlainsäädäntö, ihmisten motivoiminen ja esimiestyö, 

lainsäädäntö liittyen teleoperaattori- ja laskutusliiketoimintaan, 

teleoperaattori-liiketoiminta yleisesti, telekommunikaation trendit, yrityksen 

omat liiketoimintaprosessit, kirjanpito ja verotus. 

 

6.2.3 Kompetenssikartoituksen tuloksia 

 

Kompetenssikartoitus onnistui hyvin, sillä henkilöstö suhtautui kyselyyn 

erittäin asiallisesti ja vastausprosentti oli peräti 100. Itsearvioinneista 

koostettu osaamismatriisi paljasti yrityksen teknologiaosaamisesta sekä 

selkeitä vahvuuksia että kapeikkoja. 

 

Vahvuuksiksi laskettiin kaikki ne osa-alueet, joissa arvion 5 (Senior Expertise 

+ able to teach and develop) tai 4 (Expertise) tai 3 (Able to work 

independently) oli antanut kolme tai useampi vastaaja. Näitä vahvuusalueita 

löytyi yhteensä 20. Asiantuntijoista 19 arvioi vähintään yhden teknologia-

alueen osaamisensa ylimmälle tasolle 5. Lisäksi neljä asiantuntijaa arvioi 

osaamisensa ylimmälle tasolle 5 yli kymmenellä eri teknologia-alueella. 
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Tutkija esitti henkilöstölle koosteen kartoituksen tuloksista, kuten 

henkilöstön koulutustasosta ja kielitaidosta sekä keskeisimmistä 

havainnoista teknologiaosaamisen vahvuuksissa ja heikkouksissa. Koska 

kartoitus sisälsi myös strategisesti tärkeitä tulevaisuuden teknologioita, 

matriisista voitiin päätellä lisäksi osaamiseen liittyviä uhkia ja 

mahdollisuuksia. Henkilöstön osaaminen ja osin myös käytetyt teknologiat 

on yritykselle tärkeitä kilpailuetuja ja liikesalaisuuksia, joten niitä ei voida 

tässä tutkimuksessa yksityiskohtaisemmin esitellä. 

 

6.2.4 Uusi ulottuvuus kehittämisohjelmaan: CMMI 

 

Tutkijalla oli jo tutkimuksen alkuvaiheessa mielessään alustava näkemys 

siitä, millainen uusi toimintamalli – jatkuva perehdyttäminen osana 

kompetenssiprosessia – voisi olla, ja kuinka se voisi poistaa nykyisen 

toiminnan häiriöitä ja ratkaista siihen sisältyviä ristiriitoja. Vanhan 

perehdyttämismallin osa-alueet olisi yhdistetty tärkeimpien sisäisesti 

koulutettavien osaamisalueiden kanssa. Osa-alueille olisi määritelty 

vastuuhenkilöt, ja niiden sisällöt olisi muokattu ja tallennettu 

systemaattisemmin toistettavaan muotoon. 

 

Kehittämistoimintaan tuli kuitenkin uusi ulottuvuus joulukuussa 2009. 

Kehittävän työntutkimuksen termein kehittämistyötä kohtasi häiriö. 

Yrityksen ylin johto ilmoitti tuolloin, että koko vuoden 2010 

organisaatiotasoiseksi kehittämistavoitteeksi asetetaan CMMI-kypsyysmallin 

taso 3. Kaiken yksilöiden, tiimien, työyhteisön ja organisaation 

kehittämistyön tuli tähdätä ensisijaisesti CMMI:n vaatimusten täyttämiseen. 

Tämä uusi kehittämistyön tavoite ei varsinaisesti muuttanut tutkimuksen 

työhypoteesia, jonka mukaan uusi kompetenssiprosessi palvelee 

organisaation tiedon ja osaamisen johtamista ja tukee yhteisöllistä oppimista 
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ja pyrkimyksiä kohti oppivaa organisaatiota. CMMI-kypsyysmalli varsin 

tiukkoine vaatimuksineen synnytti kuitenkin kaksi uutta 

tutkimuskysymystä: Miten CMMI-kypsyysmallin vaatimukset voidaan 

integroida uuteen, joustavaan toimintamalliin? Ja toisaalta: Mitä parannusta 

CMMI:n vaatimusten noudattaminen tuo uuteen toimintamalliin? 

 

CMMI-projektin sisäistä viestintää, koulutusta ja kehittämistyötä johtamaan 

nimettiin yksi kokeneimmista suomalaisista sovelluskehittäjistä. Koska 

hänelläkään ei ollut kypsyysmallista aiempaa tietämystä tai kokemusta, 

kompetenssiprosessin kehittämistyö käytännössä pysähtyi talveksi ja kesäksi 

2010. Kehittämishanketta ja siten myös siihen palkatun konsultin ja tutkijan 

työtä ja tavoitteita suunnattiin uudelleen: perehtymään CMMI:n ja erityisesti 

sen OT-koulutusprosessin sisältöön ja rakentamaan prosessit uudelleen 

näiden vaatimusten mukaan. 

 

6.3 Tulosten analysointia: perehdyttämisen ja sisäisen 

koulutuksen tiedostetut haasteet ja ongelmat 

 

Tutkija kävi läpi sekä yksin että kehittämistiimin kanssa keskustelujen, 

palaverien ja kyselyjen kautta saatuja tietoja, mielipiteitä ja 

kehittämisehdotuksia. Kehittämistiimissä ryhmiteltiin perehdyttämiseen ja 

sisäiseen koulutukseen sisältyvät ongelmat ja haasteet viiteen kategoriaan, 

jotka voidaan tiivistää seuraavasti: prosessi, tiedonhallinta, resurssit, 

monikulttuurisuus ja maantieteellinen etäisyys. 

 

Sekä asiantuntijoiden vastauksissa että esimiesten kanssa käydyissä 

keskusteluissa nousi esiin ongelma perehdyttämisprosessin hajanaisuudesta 

ja epätietoisuus prosessinomistajuudesta. Asiantuntijat olivat vastanneet 

melko sattumanvaraisesti ad hoc -tyyppisiin perehdyttämistarpeisiin kukin 
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omalla tavallaan. Esimiesten oli puolestaan mahdotonta tietää, olivatko he 

hoitaneet perehdyttämisvelvoitteensa hyvin, koska prosessikuvausta tai juuri 

minkäänlaisia vaatimusmäärittelyjä ei ollut olemassa. Kuten aiemmin 

luvussa 6.2 todettiin, esimiesten liiallinen kiire tuli konkreettisesti esiin 

perehdyttämisen sisältöjä koskevassa kyselyssä: muistutuspyynnöstä 

huolimatta vain kaksi viidestä esimiehestä vastasi kyselyyn. 

Vapaamuotoisissa keskusteluissa kävi kuitenkin ilmi, että esimiehet pitivät 

perehdyttämis- ja koulutusprosessin uudistamista: selkiyttämistä ja 

vastuuttamista erittäin tärkeänä kehittämiskohteena. 

 

Toinen selkeästi esiin noussut ongelma oli perehdyttämiseen liittyvän tiedon 

hallinta. Yhteisessä käytössä olevia perehdyttämismateriaaleja on vähän, eikä 

niidenkään sijaintipaikkaa yrityksen tietojärjestelmissä välttämättä tiedetä. 

Monikulttuurisissa virtuaalitiimeissä perehdyttäminen ja sisäinen koulutus 

on vaikeaa myös siksi, että tietoturvasyistä Intian ja Suomen yksiköiden  

työntekijät eivät automaattisesti pääse toistensa tietojärjestelmiin tai edes 

intranetiin. 

 

Henkilöihin, aikaan tai osaamiseen liittyvät resurssivajeet eivät nousseet 

tuloksissa niin suureksi ongelmaksi, kuin tutkija alkuvaiheessa arveli. 

Asiantuntijoiden vastauksissa korostui ennemminkin tarve 

suunnitelmallisuuteen kuin suurempaan ajankäyttöön tai vankempaan 

osaamisen. Osaamisarvioinnin tuloksena syntynyt osaamismatriisi toi esiin 

joitain heikkouksia teknologiaosaamisissa; sisäistä koulutusta ei 

luonnollisestikaan voida järjestää ilman riittävää substanssi- ja 

koulutusosaamista. 

 

Perehdyttämisen monikulttuurisuuteen ja kieli- ja tulkintaongelmiin liittyvät 

haasteet tulivat tutkimuksessa esiin vain keskusteluissa. Koska yhteistyö 

Intian yksikön kanssa on strategisesti tärkeää, ongelmia ei ehkä halutakaan 
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korostaa. Monikulttuuriset ja maantieteellisesti hajautetut tiimit, joissa osa 

tiimin jäsenistä työskentelee Intiassa ja osa Suomessa, ovat yrityksessä melko 

uusi ilmiö. Viestintää hoidetaan sähköpostin, Skype-verkkopuheluiden, 

videoneuvottelujen ja muiden järjestelmien avulla, mutta se ei aina suju 

aivan vaikeuksitta. Jokainen kehittämisryhmän jäsen oli törmännyt 

kulttuurienvälisissä perehdyttämistilanteissa väärinymmärryksiin, vääriin 

olettamuksiin ja tulkintoihin. Useimmiten syynä olivat yksinkertaisesti 

kieliongelmat, joskus myös selkeästi kulttuurierot. 

 

Kehittämistiimissä todettiin Ketolan (2010) väitöstutkimuksessaan 

tunnistamien perehdyttämisen epäkohtien toteutuvan yrityksessä, vaikka ne 

eivät esimerkiksi asiantuntijoiden mielipiteissä nousseetkaan korostetusti 

esiin. Väärät olettamukset, jatkuva muutos ja liiallinen kiire heikentävät 

esimiesten mahdollisuuksia hoitaa sekä uusien että vanhojen työntekijöiden 

perehdyttämistä huolellisesti. Ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi nousivat 

kuitenkin itse prosessin ja työmenetelmien selkeyttäminen, sekä 

perehdyttämisen sisältöjen täsmentäminen ja perehdyttämisen eri osa-

alueista vastaavien henkilöiden tai roolien nimeäminen. 

 

6.3.1 Paluu työhypoteesiin 

 

Tutkimuksen ensimmäisen työhypoteesin mukaan yhdistämällä 

organisaation perehdyttämis- ja koulutusprosessit yhdeksi 

kompetenssiprosessiksi ja tehostamalla sisäistä viestintää voidaan luoda uusi 

toimintamalli, joka palvelee aiempaa paremmin koko organisaation tiedon ja 

osaamisen johtamista ja tukee yhteisöllistä oppimista ja pyrkimyksiä kohti 

oppivaa organisaatiota. Ensimmäinen työhypoteesi muuttui – tai oikeammin 

täydentyi – jo tutkimuksen alkuvaiheessa siltä osin, että perehdyttämisen ja 

sisäisen koulutuksen yhdistämistä ei voitu pitää riittävänä 
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kehittämistoimena. Näkemys kompetenssiprosessista oli lähtötilanteessa 

vajaa, joten uudeksi työhypoteesiksi muodostui seuraavaa: yhdistämällä 

jatkuva perehdyttäminen osaksi kokonaisvaltaista osaamisen johtamista eli 

kompetenssiprosessia voidaan luoda uusi toimintamalli, joka palvelee 

aiempaa paremmin koko organisaation tiedon ja osaamisen johtamista ja 

tukee yhteisöllistä oppimista ja pyrkimyksiä kohti oppivaa organisaatiota. 

CMMI:n OT-koulutusprosessin vaatimukset eivät tutkijan mielestä 

muuttaneet työhypoteesia, vaikka ne tuottivatkin uusia tutkimuskysymyksiä 

ja toivat konkreettiseen kehittämistyöhön lisäulottuvuuksia. 

 

6.4 Uuden toimintamallin suunnittelun vaiheet 

 

CMMI:ssä korostetaan ylimmän johdon sitoutumista, avointa ja aktiivista 

viestintää sekä henkilöstön osallistamista muutosprosessiin. Jo projektin 

alkuvaiheessa projektinjohtaja laati yhdessä yrityksen viestinnästä vastaavan 

henkilön kanssa suunnitelman CMMI-mallin sisällön, sen tuottamien 

hyötyjen ja projektin etenemisen viestimisestä henkilöstölle. Keväästä 2010 

alkaen aiheesta järjestettiin koulutustilaisuuksia, intranettiin perustettiin 

projektin etenemisestä kertova interaktiivinen sivusto ja projektin johtaja 

lähetti työntekijöille säännöllisesti CMMI snapshots -tietoiskuja 

sähköpostitse. Työyhteisön taukotilaan asennettiin lisäksi CMMI-TV, jonka 

ruudulla pyöri tietoja CMMI:stä sekä projektin etenemisestä. 

 

6.4.1 OT-prosessin kehittämisen ensimmäinen vaihe: lomakkeistot 

 

Kesällä 2010 yrityksen Intian yksikköön palkattiin intialainen CMMI-mallin 

tunteva asiantuntija, ja sekä Suomeen että Intiaan perustettiin CMMI:n 

vaatimusten mukaisesti PEG-tiimit (Process Engineering Group) johtamaan 

prosessien rakentamista. CMMI:n prosessien rakentaminen käynnistettiin 
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niin, että Intian yksikössä työskentelevät asiantuntijat laativat jokaiselle 16 

prosessille yksityiskohtaisen prosessikuvauksen sekä lomakkeiston, jonka 

avulla prosessille asetetut 3-tason vaatimukset voidaan täyttää aukottomasti. 

 

Tämän jälkeen Suomen PEG-tiimiä vahvistettiin prosessikohtaisesti 

asianomaisilla asiantuntijoilla eli prosessinomistajilla, jotka kävivät läpi ja 

järkeistivät prosessit: mitä tietoja ja työvaiheita todella tarvitaan ja miksi, 

mitkä on mahdollista toteuttaa, ketkä ovat eri vaiheiden vastuuhenkilöitä, 

miten tieto ja päätöksenteko prosessissa kulkee, mitä lomakkeita, järjestelmiä 

ja välineitä on jo käytössä tai otetaan käyttöön ja mitä uusia tarvitaan. Tässä 

vaiheessa törmättiin ensimmäisen kerran selkeään kulttuurien väliseen eroon 

ajattelutavassa ja työmenetelmissä. Suomalaiset prosessinomistajat olivat 

tyrmistyneitä CMMI:n vaatimusten kirjaimellisesta noudattamisesta: 

kymmeniä lomakkeita sisältäviä prosesseja ei hyväksytty lainkaan. 

 

Keskustelu puhelin- ja videokonferensseissa Suomen ja Intian välillä oli 

erittäin haastavaa, sillä yhteistä ymmärrystä ristiriidasta oli vaikea pukea 

sanoiksi. Suomalaisesta näkökulmasta prosesseja olisi haluttu lähestyä 

yleisestä yksityiseen eli todellisen toiminnan ja tavoitteiden kautta: 

tarkastella miten yrityksessä nyt tehdään ja verrata sitä CMMI:n asettamiin 

vähimmäisvaatimuksiin. Tämän jälkeen pyrittäisiin toteuttamaan 

todellisuudessa tarvittavat ja CMMI:n sanelemat pakolliset osiot, jotta 

lopputulos täyttää laatuvaatimukset. Intialaiset puolestaan lähestyivät 

kehittämistä aivan toisesta suunnasta, yksityisestä yleiseen: kuvaamalla 

ensin ikään kuin täydellisen prosessin kaikkien vaatimusten ja myös ei-

pakollisten määrittelyjen avulla, ja pyrkimällä sitten muokkaamaan todellista 

toimintaa näiden mukaiseksi. 
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6.4.2 OT-prosessin rakentaminen 

 

OT-prosessiin syntyi 12-sivuisen prosessikuvauksen lisäksi 15 erilaista 

Word- ja Excel-muotoista lomaketta. Koska tutkija on itse OT-prosessin 

omistaja, hänen tehtävänään oli käydä lomakkeisto läpi ja järkeistää OT-

prosessia yhdessä PEG-tiimien kanssa. Ajatus 15 eri lomakkeen täyttämisestä 

– osittain jopa tulostamisesta ja allekirjoittamisesta – koulutusprosessin eri 

vaiheissa tuntui myös tutkijasta täysin mahdottomalta ajatukselta. Esitetyt 

prosessin vaiheet eivät myöskään olleet kaikilta osin toteutettavissa 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi vuotuinen henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelma on Suomessa käsiteltävä yt-lain (Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä) mukaisesti yhdessä luottamusmiehen kanssa, 

ja sen on sisällettävä laissa määritellyt asiat. Kahta erillistä 

koulutussuunnitelmaa ei luonnollisestikaan ollut järkevää lähteä 

rakentamaan. 

 

Tässä vaiheessa tutkija esitti sekä PEG-tiimille että yrityksen ylimmälle 

johdolle hankintaehdotuksen globaalista, internet-pohjaisesta osaamisen 

hallinnan HRD-järjestelmästä, jonka avulla työläistä lomakkeista voitaisiin 

luopua kokonaan. Järjestelmä tukisi myös kokonaisvaltaista 

kompetenssiprosessia, sillä siihen voidaan yhdistää kaikki henkilöstön 

osaamiseen, koulutukseen ja kehittymiseen liittyvät tiedot ja suunnitelmat. 

Järjestelmä tuottaa myös vaivattomasti CMMI:n vaatimaa dokumentoitua 

tietoa. Hankintaehdotus on edelleen vireillä. Koska HRD-järjestelmän 

hankinta ja käyttöönotto ei ollut mahdollista CMMI-projektille määrätyssä 

aikataulussa, tutkijalle jäi kaksi vaihtoehtoa: rakentaa väliaikainen oma 

järjestelmä tai tiivistää lomakkeisto mahdollisimman pieneksi niin, että se 

kuitenkin vastaisi OT-prosessin tason 3 vähimmäisvaatimuksia. Tutkija 

päätyi jälkimmäiseen vaihtoehtoon, koska yksinkertaisenkin järjestelmän 

rakentaminen olisi vaatinut aikatauluun nähden liikaa resursseja. 
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Loppusyksyllä 2010 CMMI:n kehittäminen päätettiin keskittää Suomen 

yksikön PEG-tiimille. OT- eli koulutusprosessin tiivistäminen CMMI:n 

vaatimusten mukaiseksi mutta kuitenkin toteuttamiskelpoiseksi prosessiksi 

onnistui lopulta niin, että tutkija ehdotti prosessin ohjaukseen käytettäväksi 

vain kaksi lomaketta: koulutusehdotus-/hyväksymislomake ja palaute-

/arviontilomake. CMMI-projekti jatkuu edelleen keväällä 2011 Intiaan 

palkatun uuden asiantuntijan johdolla. 

 

6.4.3 OT-prosessi osaksi kompetenssiprosessia 

 

CMMI kypsyysmalli tarjoaa vain prosessien teknisen rungon, ilman sisältöä. 

Perehdyttämisen eri osa-alueet ja sisäiset koulutukset muodostavat siten 

koulutussisältöjä, jotka toteutetaan ja joita seurataan sovitun prosessin 

vaiheiden mukaisesti.  Haastetta ja pohdintaa aiheutti kuitenkin CMMI:n 

vaatima kahtiajako organisaatiotasoiseen ja projektitasoiseen koulutukseen, 

joita tulisi käsitellä eri prosesseissa: OT-prosessissa ja 

projektinhallintaprosessissa. Koska tutkija ei nähnyt syytä luopua yhden 

prosessin periaatteesta eli kompetenssiprosessista, hän ryhtyi konsultin, 

CMMI-projektin johtajan ja PEG-tiimin kanssa tutkimaan, miten OT-

prosessin ja projektinhallintaprosessin koulutuksia ohjaava osio voitaisiin 

yhdistää. 

 

Toinen haaste aiheutui siitä, että CMMI-malli on nimenomaan 

ohjelmistoprojektien tuotantoprosessien – ei HR-prosessien – kehittämiseen 

tarkoitettu työkalu. CMMI:n prosesseissa keskeisin henkilörooli on 

projektipäälliköllä, eikä erillistä esimiesroolia edes mainita; projektipäällikkö 

ei kuitenkaan yleensä toimi automaattisesti projektin asiantuntijoiden 

esimiehenä.  Osaamisen johtamisen ja henkilöstötyön näkökulmasta tärkein 
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rooli on kuitenkin esimiehellä, jonka tulisi olla tietoinen jokaisen 

työntekijänsä työtehtävien vaatimuksista ja työntekijän osaamisesta, sekä 

näiden kahden vastaavuudesta. CMMI ei luonnollisesti tunnista myöskään 

luottamusmiehen roolia yrityksen päätöksenteossa ja viestinnässä. 

 

6.4.4 Uusien henkilöiden kuuleminen – nykytilan puutteiden 

havainnointi 

 

Nykyisen toiminnan puutteiden löytämiseksi ja syntyneiden käsitysten 

vahvistamiseksi kehittämistiimi keskusteli myös tutkimuksen tekoaikana 

tiimiä vaihtaneiden, kesällä 2010 sisaryhtiön fuusion kautta yritykseen 

rekrytoitujen työntekijöiden sekä kahden uuden työntekijän kanssa. 

Keskustelujen avulla pyrittiin saamaan esiin mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, 

mitä perehdytysprosessista jäi puuttumaan ja toisaalta mikä oli koettu hyvin 

hoidetuksi. Keskusteluissa esiin tulleet mielipiteet vaihtelivat suuresti: osa 

henkilöistä koki tulleensa varsin hyvin perehdytetyiksi, osa ei muistanut, että 

perehdyttämistä olisi suoritettu lainkaan. 
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7 UUSI TOIMINTAMALLI: JATKUVA PEREHDYTTÄ-

MINEN OSANA KOMPETENSSIPROSESSIA 

 

7.1 Perehdyttäminen valmiissa kompetenssiprosessissa 

 

Onnistuneen perehdyttämisen keskeiseksi lähtökohdaksi kirkastui 

kehittämistyön aikana perehdyttämisen huolellinen räätälöinti, olipa 

kyseessä uusi työntekijä, tiimin- tai tehtävänvaihtaja tai kokonainen tiimi 

uudessa asiakkuusprojektissa. Räätälöintiä ei voida toteuttaa 

kyselylomakkeella tai vain sähköpostitse, vaan se vaatii vuorovaikutusta eli 

rauhallisen keskustelun. Esimiehen tai projektipäällikön ja työntekijän 

välinen keskustelu on siten kaikissa tilanteissa perehdyttämisen 

ensimmäinen askel. Tällaisella keskustelulla on ylipäätään tärkeä merkitys 

erityisesti uudelle työntekijälle, koska se lisää ja siten helpottaa 

vuorovaikutusta ja vähentää uuteen tilanteeseen liittyvää jännitystä. 

 

Räätälöity perehdyttämisohjelma ehkäisee Ketolan (2010) esittämiä 

perehdyttämisen epäkohtia, ja sen avulla voidaan ennen kaikkea vähentää 

osaamiseen liittyviä vääriä olettamuksia. Räätälöinti säästää aikaa ja 

vähentää kiirettä, kun mahdollisesti turhat perehdyttämisen osa-alueet 

voidaan sivuuttaa ja toisaalta tarpeelliset osa-alueet aikatauluttaa järkevästi 
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perehdyttäjien työkuorman ja aikataulun mukaan. Yksilöllisessä 

perehdyttämissuunnitelmassa voidaan mahdollisuuksien mukaan valita 

myös yksilölle sopivimmat oppimismenetelmät: keskustelu, itseopiskelu tai 

vaikkapa tutorin kanssa yhdessä työskentely. Räätälöity ja 

vuorovaikutteisesti toteutettu perehdyttämisprosessi antaa lisäksi 

työntekijälle mahdollisuuden tuoda esiin aiemman osaamisensa, uudet 

ideansa ja tuoreet parhaat käytännöt. 

 

Esimiehen on tunnettava kompetenssiprosessi ja sen tarjoamat sisällöt, jotta 

perehdyttämisen räätälöinti on mahdollista. Tämä vaatimus tuottaa 

puolestaan sisäiseen koulutukseen CMMI:n vaatimustenkin mukaisen uuden 

modulin: kompetenssiprosessin koulutuksen koko henkilöstölle. 

 

7.2 Perehdyttämismodulit 

 

Yrityksen aiemman perehdyttämiskäytännön uusia työntekijöitä 

perehdyttäviin sisältöihin ei ollut tarpeen tehdä suuria muutoksia. Neljä 

ensimmäistä osa-aluetta kuuluvat CMMI:n mukaiseen organisaatiotasoiseen 

koulutukseen ja viides eli itse työhön perehdyttäminen projektitasoiseen 

koulutukseen. Kompetenssiprosessin yleisiksi, OT-tason sisällöksi 

muodostui työntekijän perehdyttämispaketti, jonka esimies räätälöi 

tilanteeseen ja henkilölle sopivaksi. Keskusteltuaan työntekijän kanssa 

esimies valitsee hänen kanssaan tarvittavat sisällöt eri moduleista. 

 

Modulien sisältämät tiedot, materiaalit, linkit ja muu aineisto tallennettiin 

yrityksen intranettiin, joka on avoin tietopankki koko henkilöstölle. 

Moduleiden pääotsikoiden alla sijaitsee useita eri alaotsikoita ja linkkejä 

muihin tiedostoihin. Esimerkiksi Tietotekninen perehdyttäminen linkittyy 
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suoraan tietohallinnon ylläpitämään sivustoon, jossa käsitellään mm. 

tietoturvaan liittyviä vaatimuksia. 

 

Yrityksen intranettia ollaan parhaillaan uusimassa. Jotta uusi 

kompetenssiprosessi auttaisi myös visuaalisesti esimiehiä valitsemaan 

kulloisessakin tilanteessa tarvittavat sisällöt, uuteen intranettiin rakennetaan 

perehdyttämismodulit. Moduleille määritellään värikoodit ja vastuuhenkilöt 

tai -roolit. Uusille työntekijöille kaikki modulit ovat pakollisia, ja väreillä 

osoitetaan tiimin- tai tehtävänvaihtajalle pakolliset modulit (sininen) ja 

maakohtaiset modulit (vihreä).  (Kuvio 3.) 

 

1. Liiketoiminta 

Toimitusjohtaja tai 

operatiivinen johtaja 

2. Sosiaalinen 

perehdyttäminen 

Esimies tai mentori 

3. Henkilöstö- ja 

työsuhdeasiat 

Henkilöstöpäällikkö 

4. Pelisäännöt ja 

käytännöt 

Henkilöstöassistentti 

5. Tietojärjestelmät ja 

tietoturva 

IT-päälllikkö 

6. Tuotteet ja palvelut 

Esimies 

7. Teknologiat 

Esimies tai 

teknologiajohtaja 

8. Tiimikohtainen 

perehdyttäminen 

Esimies 

9. Maakohtainen 

perehdyttäminen 

Henkilöstöpäällikkö 

 

Kuvio 3. Perehdyttämismodulit (Geier S. 2011) 

 

7.3 Muut koulutussisällöt kompetenssiprosessissa 

 

Projektikohtaiset, työhön liittyvät koulutussisällöt moduloitiin samoin kuin 

perehdyttämisen sisällöt. Asiantuntijoille ja esimiehille tehtyjen kyselyiden 

avulla oli kartoitettu tärkeimmät sisäisen koulutuksen osa-alueet, joille 
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määriteltiin vastuukouluttajat ja mahdolliset varakouluttajat. Kouluttajien 

tehtäväksi annettiin koulutuspaketin suunnittelu ja tarvittavien tietojen, 

linkkien ja materiaalin tallentaminen ja päivittäminen intranettiin. 

 

Yrityksessä oli jo talvella 2010 aloitettu myös teknologiapainotteiset sisäiset 

esitelmätilaisuudet. Tilaisuuksien tarkoitus on paitsi jakaa tietoa ja osaamista 

ja herättää keskustelua, myös antaa tilaisuus harjoitella esiintymistä. 

Asiantuntijoiden esiintymisvalmiuksien parantamiseksi esiintymis-

koulutusta pyritään järjestämään kaikille sitä haluaville. 

 

7.4 Viestintäteknologioiden hyödyntäminen uudessa 

toimintamallissa 

 

Perehdytystyötä jo aiemmin tehneille asiantuntijoille suunnatussa kyselyssä 

kävi ilmi, ettei ns. uusia viestintäteknologioita ollut juurikaan hyödynnetty 

sisäisessä koulutuksessa ja perehdyttämisessä. Vierihoito eli 

kasvokkainviestintä ja ryhmäkoulutus perinteisellä Power Point -esityksellä 

olivat suosituimmat käytetyt menetelmät. Perehdyttämistä aiemmin tehneitä 

asiantuntijoita pyydettiin tuottamaan perehdyttämis- ja koulutus-

materiaalinsa yhteiseen, wiki-tyyppiseen intranettiin ja siellä asianomaisiin 

perehdyttämismoduleihin. Samalla pohdittiin yhdessä, mitä vaihtoehtoisia 

viestintätapoja ja -teknologioita perehdyttämisessä voidaan aktiivisemmin 

hyödyntää, jotta myös ihmisten erilaiset oppimistyylit otettaisiin huomioon. 

 

Yrityksen neljään eri toimipisteeseen oli hankittu keväällä 2010 

videokonferenssilaitteistot, joten osa perehdyttämisestä voidaan nyt 

toteuttaa esimerkiksi Intian ja Suomen välillä kasvokkainviestintänä, 

vaikkakin sähköisesti välitettynä. Video- ja puhelinneuvotteluihin ollaan 

tosin usein varsin tyytymättömiä sekä teknisten ongelmien että tilanteessa 
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korostuvien kieliongelmien takia. Yleistä yritys- ja liiketoimintaesittelyä 

varten on tarkoitus videoida toimitusjohtajan tervehdys, ja eri työroolien 

esittelyä varten asiantuntijoiden esittelyjä. Sosiaalisen median 

mahdollisuuksia hyödynnetään yrityksessä vasta varsin vähän. Facebook- ja 

LinkedIn -yhteisöpalveluista löytyy kyllä yrityksen sivut, mutta myös 

esimerkiksi YouTube-videosivustoa voitaisiin käyttää huomattavasti 

aktiivisemmin sekä asiakkaisiin kohdistuvan PR:n että rekrytoinnin ja 

perehdyttämisen tukena. 

 

7.5 Uuden toimintamallin käyttöönoton tukeminen ja analyysi 

 

CMMI-kypsyysmallin käyttöönotto yrityksessä tuottaa uuden toimintamallin 

näkökulmasta merkittävän hyödyn: se pakottaa noudattamaan sovittuja 

prosesseja, ja pakottaa siten samalla toimimaan uudella tavalla. Prosesseissa 

ei voi kiinni jäämättä suuresti oikaista, ja kuten laatujärjestelmissä aina, 

toimintaa auditoidaan säännöllisin välein. CMMI mahdollistaa prosessien 

kehittymisen ja muuttamisen, mutta muutosten on oltava perusteltuja, ja ne 

on toteutettava määriteltyjen vaiheiden kautta hallitusti. 

 

Ennen kuin CMMI on varsinaisesti otettu yrityksessä käyttöön, uuden 

toimintamallin käyttöönottoa ja noudattamista pyritään tukemaan ennen 

kaikkea sisäisellä koulutuksella ja työntekijöiden osallistamisella. Tutkija 

esitteli sekä uuden ajattelumallin – kompetenssiprosessin – että varsinaisen 

perehdyttämisprosessin esimiehille helmikuussa 2011. Tilaisuudessa tutkija 

keräsi esimiehiltä välitöntä palautetta, jonka perusteella prosessia, 

menetelmiä ja perehdyttämisen sisältöjä tulisi parantaa. Esimiehet tarvitsevat 

kuitenkin tukea, joten jatkossa tutkija osallistuu henkilöstöpäällikön 

roolissaan jokaisen uuden työntekijän ja tiiminvaihtajan perehdyttämisen 

suunnittelukeskusteluun. Prosessin toimivuutta analysoidaan jatkossa 
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keräämällä systemaattisesti palautetta sekä perehdyttämisen kohteilta, 

esimiehiltä että perehdyttäjiltä. 

 

Uusi toimintamalli esitellään myös koko henkilöstölle maaliskuussa 2011. 

Samalla vanhoillekin työntekijöille annetaan mahdollisuus osallistua uuden 

toimintamallin käyttöönoton alkuvaiheessa järjestettäviin perehdyttämis-

tilaisuuksiin. On oletettavaa, että vanhoilta työntekijöiltä, joita ei aikoinaan 

ole perehdytetty juuri lainkaan, saadaan parasta palautetta uudesta 

toimintamallista ja sen sisällöistä. Yrityksen Jyväskylän yksikössä aloittaa 

alkutalvesta 2011 kuusi uutta suomalaista ja kolme uutta intialaista 

työntekijää. Lisäksi uuden asiakkuuden myötä syntyy työnkiertoa, joten 

perehdyttämistarpeita on tiedossa paljon. Uuden toimintamallin 

käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että sitä 

päästään käytännössä heti toteuttamaan. 

 

7.6 Uuden toimintamallin arviointi 

 

Tutkimusraportin kirjoittamisvaiheessa on vielä vaikea arvioida, kuinka 

paljon uusi toimintamalli, jatkuva perehdyttäminen kompetenssiprosessissa, 

helpottaa esimiestyötä ja tehostaa perehdyttämistä ja sisäistä koulutusta. Joka 

tapauksessa kehittämistyön avulla on uudistettu ajattelutapaa ja saatu aikaan 

perehdyttämistä kuvaava selkeä prosessi, mietityt ja täsmennetyt sisällöt 

sekä eri vaiheisiin nimetyt vastuuhenkilöt. Kehittämistyön avulla myös 

sisäisten koulutusten sisältöjä ja materiaaleja on muokattu toistettavampaan 

ja helposti hyödynnettävään muotoon. Prosessi täyttää CMMI:n OT-

koulutusprosessin vaatimukset ja samalla People CMMI:n 3-tason 

vaatimukset, eli se määrittelee organisaation ydinkompetenssit ja pyrkii 

linkittämään ihmisten ja osaamisen johtamisen niihin. 
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Perehdyttämisprosessin ja koko kompetenssiprosessin toimivuutta lähdetään 

arvioimaan heti sen käyttöönoton jälkeen. Prosessit kehittyvät ja täydentyvät 

käytännön toiminnan myötä: uusia osioita lisätään muutosten ja tarpeiden 

myötä, ja mahdollisesti tarpeettomat osiot jäävät pois käytöstä. Myös 

vastuualueet, tiedon kulku prosesseissa täsmentyvät. Tärkein 

kehittämistyökalu prosessin käyttöönoton jälkeen on esimiehiltä ja 

henkilöstöltä saatava palaute. Yrityksen Suomen yksikössä aloittaa helmi-

maaliskuussa 2011 useita uusia työntekijöitä, ja myös Intian yksikköä 

vahvistetaan merkittävästi, joten uutta toimintamallia päästään heti 

soveltamaan uuden henkilön perehdyttämiseen. 

 

7.7 Tutkimuksen arviointi 

 

Kehittävän työntutkimuksen menetelmillä toteutettujen hankkeiden 

tuottamat tulokset voidaan jakaa tyypillisesti kolmeen ryhmään. Ensinnäkin 

tulokset osoittavat konkreetteja muutoksia työtoiminnassa kuten 

työvälineissä, työtavoissa, prosesseissa, ajattelumalleissa ja 

organisaatiorakenteissa. Toiseksi hankkeet voivat tuottaa perinteisiä 

tutkimustuloksia eli spesifejä laadullisia ja määrällisiä löydöksiä työn 

ominaispiirteistä ja niiden välisistä riippuvuuksista. Kolmas tulosten muoto 

ovat ns. välitason analyysivälineet eli käsitteet ja mallit, jotka syntyvät 

konkreettisen havaintoaineiston kytkemiseksi työtä koskevaan yleiseen 

historialliseen hypoteesiin. Engeström itse näkee tämän merkityksen 

tärkeänä, koska työntekijät voivat käyttää näitä oman toimintansa erittelyyn 

ja suunnitteluun. Ne myös edesauttavat uusien toimintamallien leviämistä, 

koska niitä voidaan hyödyntää muiden toiminnan osa-alueiden ja 

työprosessien analyyseissä. (Engeström 1995, 155.) Tämän tutkimuksen 

tulokset kuuluvat Engeströmin esittämään ensimmäiseen ryhmään: uusi 
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toimintamalli tuottaa konkreetteja muutoksia työtoimintaan ja -prosesseihin, 

ennen kaikkea se uudistaa ajattelumalleja. 

 

Kehittämistyön käynnistyessä tutkijaa huolestutti tietoisuus ja kokemus sekä 

toimialan että tutkimusyrityksen muutosherkkyydestä. Pitkäjänteistä 

kehittämistyötä on haastavaa toteuttaa toimintaympäristössä, jonka 

perusrakenteetkin saattavat muuttua merkittävästi ja nopeassa aikataulussa. 

Näin kävi myös tässä tutkimuksessa ja siihen liittyvässä 

kehittämisprojektissa. Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita jouduttiin 

tarkastamaan ja muuttamaan matkan varrella useasti, ennen kaikkea 

strategisten tavoitteiden muuttuessa ja uuden johdon ja sen uusien 

näkemysten takia. Kehittävä työntutkimus antoi tähän kuitenkin 

metodologisesti mahdollisuuden. 

 

Tutkimus ja varsinainen kehittämistyö eivät siten edenneet suunnitellussa 

aikataulussa eivätkä kovin systemaattisesti. Aikataulun venyminen, 

keskeytykset ja henkilöstömuutokset vaikuttivat jonkin verran siihen, että 

yrityksen sisällä alun perin tärkeänä pidetty aihe jäi uusien 

kehittämiskohteiden varjoon. Se että tutkija työskenteli samanaikaisesti 

tutkimuskohteena olevassa yrityksessä, osoittautui sekä vahvuudeksi että 

heikkoudeksi. Toisaalta tutkija oli ajan tasalla yrityksessä tapahtuvista 

muutoksista, toisaalta tutkijan henkilöstöpäällikön tehtävään liittyvät 

varsinaiset työtehtävät hidastivat kehittämistyötä ja keskeyttivät sen 

useampaan kertaan. 

 

Tutkijaa mietitytti tutkimuksen edetessä jopa strategiselta vaikuttava 

ristiriita tutkimusmetodin eli kehittävän työntutkimuksen ja CMMI-

kypsyysmallin lähtökohdissa ja perusteissa. Kun kehittävä työntutkimus 

pyrkii jättämään mahdollisimman paljon tilaa luovuudelle ja uuden 

tietämyksen syntymiselle, CMMI-mallin tavoitteena on strukturoitu ja 
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tiukasti koordinoitu prosessi. Vaikuttavat ja pysyvät muutokset 

toimintatavoissa eivät yleensä synny rationaalisen suunnittelun tuloksena, 

vaan ainakin osin ennakoimattomasti ja jopa kaoottisesti. (Engeström 2004, 

64–65.) Vain harvoin työyhteisöissä hyväksytään ylhäältäpäin saneltuja tai 

ikään kuin päälleliimattuja toimintatapojen muutoksia. Kuten Engeström 

(2004) toteaa, organisaation aidot ja todelliset kehitysprosessit kestävät 

pitkään. Niitä on myös mahdotonta rajata ennalta määriteltyyn siistiin 

koeasetelmaan tai laboratorio-olosuhteisiin (Engeström 2004, 19). Tiukasti 

määritelty CMMI:n OT-koulutusprosessi oli kuitenkin sovellettuna 

mahdollista sopeuttaa ja mukauttaa muuttuvaan toimintaympäristöön ja 

joustavuuden vaatimuksiin. Kehittämistyöhön kypsyysmallin tavoittelu toi 

lisätyötä, mutta samalla myös ryhtiä ja selkeyttä. 

 

Tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus 

Tutkimusaineistoa kerättiin eri menetelmillä, mikä lisää tutkimuksen 

luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 1996, 218). Työyhteisön ja sen toiminnan 

kehityshistoriaa ja nykyisiä ristiriitoja pyrittiin selvittämään ensisijaisesti 

palavereissa käydyissä keskusteluissa sekä perehdytystyötä tehneille 

asiantuntijoille suunnatulla kyselyllä. Keskusteluissa esiin tulleet mielipiteet 

ja kyselyjen vastaukset tukivat ja täydensivät monelta osin toisiaan. Lisää 

konkreettisia kehitysehdotuksia olisi kuitenkin saatu, mikäli 

perehdyttämisestä vastuussa olevat esimiehet olisi haastateltu huolellisesti jo 

kehittämistyön alkuvaiheessa. Luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia olisi 

kuitenkin ollut vaikea saada, koska esimieskunnasta vaihtui useampi henkilö 

tutkimuksentekoaikana. 

 

Kehittämisryhmän toiminta ja myös muiden henkilöstön jäsenten 

osallistuminen tutkimukseen ja konkreettiseen kehittämistyöhön lisäsi 

tutkimuksen luotettavuutta. Kehittämistyön vaiheet eivät siten edenneet 

yksinomaan tutkijan omien tulkintojen myötä. Tutkijan omat kokemukset, 
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näkemykset ja mielipiteet painottuvat tosin väistämättä tutkimuksen 

lopputuloksessa eli uudessa toimintamallissa, sillä kehittämistiimin jäsenistä 

ainoastaan tutkija itse työskentelee enää tutkimusyrityksessä. Uusi 

toimintamalli kehittyi vielä raportin kirjoittamisen aikanakin, kun tutkijan oli 

kuvattava tutkimustuloksia. 

 

Tutkimustulosten yleistettävyys 

Koska kyseessä on toimintatutkimus, siitä ei luonnollisestikaan voida tehdä 

samanlaisia, empiirisesti yleistäviä päätelmiä kuin esimerkiksi tilastollisesta 

tutkimuksesta. Kehittävän työntutkimuksen menetelmillä toteutettujen 

tutkimusten tuloksia eli uusia työn toimintamalleja voidaan kuitenkin pitää 

yleistettävinä, mikäli ne ovat sisällöllisesti päteviä ja siten yleistyvät muissa 

samantyyppisissä toimintajärjestelmissä. (Engeström 1995, 157.) Tutkijan 

kokemuksen ja näkemyksen mukaan tämän tutkimuksen tuloksena syntynyt 

uusi toimintamalli ja erityisesti sen taustalla vaikuttava uusi ajattelumalli 

ovat varsin hyvin yleistettävissä ainakin samantyyppisiin ohjelmistoalan 

yrityksiin ja asiantuntijaorganisaatioihin. Perehdyttäminen on haaste 

jokaisessa organisaatiossa, jossa jatkuva kehitys tuottaa sekä yllättäviä, 

nopeita muutostarpeita että kiirettä ja aikataulupaineita. Perehdyttämisen 

kytkeminen osaksi muuta osaamisen johtamista voi nopeuttaa ja helpottaa 

esimiesten työtä, ja siten nopeuttaa perehdyttämistä ja parantaa sen laatua. 
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8 POHDINTA 
 
 
 
Tämän tutkimuksen ja kehittämistyön tuloksena syntyi uusi toimintamalli 

osaamisen johtamiseen: jatkuva perehdyttämisprosessi osaksi 

kokonaisvaltaista kompetenssiprosessia. Tutkimusta ja kehittämistyötä 

tehtiin yli puolentoista vuoden aikana. Perehdyttämisprosessi ei kuitenkaan 

ole valmis ja lopullinen, vaan se muuttuu ja kehittyy jatkossakin 

syklimäisesti, tilanteiden ja muutosten sekä prosessista saatujen palautteiden 

mukaan. 

 

Kehittämistyön merkittävänä aikaansaannoksena voidaan pitää prosessin 

rakentamisen ja kuvaamisen lisäksi ajattelutavan muutosta: perehdyttämistä 

ei nähdä enää irrallisena toimintona, vaan jatkuvana prosessina, joka 

nivoutuu kiinteästi muihin osaamisen johtamisen osa-alueisiin. Prosessia 

muokkaa jatkuvasti uusi tieto, jota saadaan strategisista osaamistarpeista, 

osaamisarvioinneista, tehtävä- ja roolikuvauksista ja henkilökohtaisista 

kehityskeskusteluista. Keskeisin ero lähtötilanteen staattiseen 

toimintamalliin, uuden työntekijän perehdytyskansioon, on siten siinä, että 

jatkuva prosessi reagoi ympäristön muutoksiin ja mahdollistaa muuttumisen 

itsessään. Siinä otetaan huomioon myös vanhan työntekijän 

perehdyttämistarpeet erilaisissa muutostilanteissa. Suhteessa esimerkiksi 

Ketolan (2010, 138) väitöskirjassaan esittämään uuden henkilön 
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perehdyttämisprosessiin, tässä toimintamallissa perehdyttäminen nähdään 

laajempana, dynaamisempana ja työntekijän koko työsuhteen elinkaareen 

liittyvänä toimintana. 

 

Ensimmäiset ideat uuden ajattelutavan pohjaksi syntyivät aivan 

kehittämistyön alkuvaiheessa. Tutkimusotteena käytetyn kehittävän 

työntutkimuksen avulla on mahdollista saada esiin uusia 

kehitysmahdollisuuksia ja mekanismeja, jotka aiheuttavat työhön vaikuttavia 

ilmiöitä (Engeström 1995, 110). Uudessa perehdyttämisprosessissa toteutuu 

mahdollisuus sekä kaksikehäiseen oppimiseen että kehittävän 

työntutkimuksen sisältämä ajatus ekspansiivisesta oppimisesta. 

Tutkimuksen toisen työhypoteesin mukaisesti uusi toimintamalli palvelee 

nyt aiempaa paremmin koko organisaation tiedon ja osaamisen johtamista ja 

tukee yhteisöllistä oppimista ja pyrkimyksiä kohti oppivaa organisaatiota. 

Vaikka esimies edelleen kantaa vastuun perehdyttämisprosessin 

toteutumisesta, operatiivinen vastuu on hajautettu eri toimintojen 

asiantuntijoille. Koska jatkuva perehdyttämisprosessi linkittyy 

kompetenssiprosessin osa-alueisiin, sen sisällöt päivittyvät ja pysyvät siten 

ajan tasalla. 

 

Organisaation sisäisen viestinnän keskeiset tehtävät ja tavoitteet ovat työ- ja 

tehtäväviestintä, sosiaalinen tuki ja vuorovaikutus, motivointi, 

sitouttaminen, työyhteisön pitkäjänteinen profilointi ja innovaatiot (Downs 

1988, 34–35; Åberg 2000, 99–100; Åberg 2006, 98). Uudessa 

perehdyttämisprosessissa pyritään toteuttamaan samat tehtävät ja tavoitteet. 

Jatkuvana ja kehittyvänä toimintona sen avulla tuetaan myös vanhojen 

työntekijöiden motivoitumista ja sitoutumista. Prosessi itsessään vaatii 

vuorovaikutusta esimiesten, eri toimintojen asiantuntijoiden ja 

perehdytettävän välillä. 
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Organisaation ja yksilön oppimisen näkökulmasta perehdyttäminen on 

oppimisprosessi, se on tiedon jakamista ja uuden tiedon luomista. Prosessi 

voidaan nähdä myös oppimisympäristönä. Aktiivisen vuorovaikutuksen ja 

epävirallisen viestinnän avulla varmistetaan tiedon jakaminen, 

mahdollistetaan uuden tiedon syntyminen ja helpotetaan sosialisaatiota, 

sopeutumista uuteen työyhteisöön tai tiimiin. Tutkimusyrityksessä 

perehdyttämisen odotetaan myös lisäävän kulttuurien välistä ymmärrystä 

intialais-suomalaisissa tiimeissä. Tuloksekkaaseen tietämyksen jakamiseen 

monikulttuurisissa tiimeissä vaikuttavat mm. kieli, henkilökohtainen 

samanlaisuus, asenne, työympäristö, luottamus ja henkilökohtaiset suhteet. 

Tiedon jakamista ja uuden tiedon luomista ei kuitenkaan voi tapahtua ilman 

henkilökohtaista panosta ja suotuisaa toimintaympäristöä. (Lehtonen 2009.) 

 

Hyvin toimiva perehdyttämisprosessi on tavoitteellinen, suunnitelmallinen 

ja aikataulutettu. Sillä on nimetyt vastuuhenkilöt ja roolit, selkeät palaute- ja 

seurantakäytännöt, ja se kannustaa vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen.  

(Ketola 2010, 119–126.) Tutkimuksen tuloksena syntynyt uusi toimintamalli 

täyttää melko hyvin nämä vaatimukset. Perehdyttämisen aikataulutusta 

toimintamalli ei kuitenkaan sisällä ja konkreettiset palaute- ja 

seurantakäytännöt ovat vasta kehitteillä. Näihin puutteisiin sisältyy 

toimintamallin käyttöönoton kannalta merkittävä riski. Tutkija on 

henkilöstöpäällikön roolissaan perehdyttämisprosessin omistaja, joten hän 

myös vastaa systemaattisen palaute- ja seurantakäytännön luomisesta 

mahdollisimman pian. Prosessin tiukka aikatauluttaminen etukäteen ei 

kuitenkaan ole välttämätöntä eikä kaikilta osin järkevääkään. 

Perehdyttämistilanteet voivat poiketa toisistaan paljonkin, joten prosessin on 

pysyttävä joustavana. 

 

Ketolan (2010) mukaan käytännön työtilanteissa perehdyttämistä kohtaavat 

monenlaiset haasteet kuten virheelliset olettamukset, perehdyttämisen 
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laiminlyönti, perehdyttäjien väärät asenteet tai väsymys, liiallinen kiire ja 

’katso verkosta’ -asenne. Myöskään perehdytettävien omatoimisuuden ja 

aktiivisuuden persoonakohtaista vaihtelua ei usein oteta huomioon. Näistä 

käytännön sudenkuopista voidaan henkilökohtaisesti räätälöitävän 

perehdyttämisohjelman avulla välttää ainakin perehdyttämisen 

laiminlyöntiä ja vähentää virheellisten olettamusten syntymistä. 

 

Toiminnan määrittely ja kuvaaminen prosessina sisältää helposti kaksi 

ristiriitaista ulottuvuutta: yhtäältä määritelty prosessi voi helpottaa 

päätöksentekoa ja johtaa systemaattiseen toimintaan, toisaalta se saattaa 

vähentää innovatiivisuutta, joustavuutta ja muutosvalmiutta.  Jatkuva kiire 

on yksi perehdyttämisen vaikeimmista haasteista. Mietityinkään prosessi ei 

tuo työpäivään lisätunteja, mutta sen avulla ajankäyttöä voidaan tehostaa ja 

suunnata oikein. Prosessin avulla helpotetaan esimiesten työtä ja 

varmistetaan perehdyttämisen räätälöinti, suunnitelmallisuus ja ylipäätään 

toteutus. Uuden toimintamallin määrittely ja kuvaaminen prosessina lisää 

oletettavasti myös tuottavuutta, sillä se varmistaa ja nopeuttaa 

perehdyttämisvaiheen sosialisaatiota: perehdytettävä pystyy nopeammin 

toimimaan tiimin tuottavana jäsenenä. 

 

Kehittämistyön aikana tutkijalle esitettiin myös idea perehdyttämisen 

ulkoistamisesta. Monissa yrityksissä osa henkilöstötoiminnoista kuten 

rekrytointi, hallinto, henkilöstön kehittäminen ja irtisanomisiin liittyvät 

prosessit ovatkin ulkoistettuja. Jatkuvan perehdyttämisen periaatteen ja 

myös tutkijan oman näkemyksen mukaan perehdyttämistä ei kuitenkaan voi 

ulkoistaa. Perehdyttäminen on keskeinen esimiestyön osa-alue, ja 

parhaimmillaan se lisää vuorovaikutusta ja toimii tärkeänä esimies-

alaissuhteen rakentajana. Perehdyttäminen on lisäksi hyödyllinen 

oppimistilanne myös perehdyttäjälle. 
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Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, minkälaisia vaikutuksia jatkuvan 

perehdyttämisen mallilla on henkilöstön työtyytyväisyyteen ja 

työhyvinvointiin. Henkilöstön suuri vaihtuvuus on yksi ohjelmistoalan 

henkilöstötyön haasteista, erityisesti Intiassa. Siten olisi kiinnostavaa myös 

tietää, voidaanko huolellisesti suunnitellun ja räätälöidyn perehdyttämisen 

avulla parantaa työntekijöiden sitoutumista. Kulttuurienvälisen viestinnän 

näkökulmasta olisi myös kiinnostavaa selvittää, miten esimerkiksi intialaisen 

ja suomalaisen työntekijän tiedon tarpeet eroavat perehdyttämisvaiheessa. 

Vai eroavatko ne? Ovatko yksilölliset erot tiedon tarpeessa ja 

omaksumisessakin suurempia kuin kulttuurienväliset erot? Räätälöity ja 

jatkuva perehdyttämisprosessi ottaa joka tapauksessa yksilöllisen tiedon 

tarpeen huomioon paremmin kuin staattinen perehdytyskansio – 

kulttuuritaustasta riippumatta. 
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LIITTEET 

 
 
LIITE 1. Perehdytyskysely työntekijöille 11.1.2010 (sähköpostitse) 
 
 
1. Mitä/millaisia asioita olet perehdyttänyt/kouluttanut sisäisesti? 
 
2. Miten perehdytit? (Vierihoito yksittäiselle henkilölle, ryhmäkoulutus, ilman 
koulutusmateriaalia, koulutusmateriaalin kera, verkossa tms.) 
  
3. Pystyisitkö vetämään perehdytyksen 'ex tempore' aina tarvittaessa vai 
tarvitseeko perehdytyksesi valmistelua/päivittämistä? 
 
4. Onko perehdytys-/koulutusmateriaalisi aina saatavilla? 
 
5. Olisitko halukas tekemään vastaavaa perehdytystä systemaattisesti 
uusille/vanhoille työntekijöille? 
 
6. Mistä itse haluaisit saada perehdytystä/sisäistä koulutusta? 
 



 

 

LIITE 2. Osaamiskartoitus koko henkilöstölle 16.12.2009 (sähköpostitse) 
 
  
Hi Everybody! 
 
X (yritys) HRMs in India and Finland are now gathering competence information of 
the whole staff of X Oy. Please fill in the yellow line on attached Competence Matrix 
-excel sheet, and send it back by return. 
 
As an example you will find Suvi's line. Note also the comments in some of the cells. 
The evaluation of skills in programming languages and tools is totally subjective; feel 
free to consult your colleagues or supervisor if you are very unsure of your 
competence level. Should you have any questions, don't hesitate to ask!  
 
This competence information will be used: 
- as a personnel and HR Development planning tool for supervisors and HRMs and 
- anonymously for potential customers, in order to demonstrate our competence. 
 
Individuals' self-evaluations will remain confidential. 
 
I would be happy to get feedback: is something important missing? Is something 
impossible or difficult to understand? Are the contents and options unambiguous? 
 
Please send the filled in excel sheet by return to Suvi, by the end of year 2009. 
 
Thank you in advance! 
 



 

 

LIITE 3. Perehdyttämisen sisältöjä koskeva kysely esimiehille 3.2.2010 
(sähköpostitse) 
 
 
Hei! 
 
Perehdytys-/kompetenssiprosessin kehittämistiimi rakentaa X-laajuista, 
systemaattista ja kattavaa ”kompetenssiprosessia”. Tavoitteena on helpottaa uuden 
henkilön tai tiiminvaihtajan perehdyttämistä sekä kehittää ja kartuttaa yhteistä 
tietopääomaamme.  
 
Olemme keränneet tietoja X:n tämän hetkisestä työhön perehdyttämisen ja sisäisen 
koulutuksen tilasta. Pyydämme nyt tähän alkukartoitukseen Sinun aikaasi (vähän) ja 
henkistä panostasi (kohtuudella). Seuraavassa listassa on mainittu perehdyttämisen 
osa-alueita, joita omat asiantuntijamme ovat toteuttaneet meillä tai aiemmissa 
työpaikoissaan, systemaattisesti tai satunnaisesti.  
 
Tehtävä on kaksiosainen:  
 

1. Merkitse perehdyttämisaiheen eteen sen tärkeyttä osoittava numero 
asteikolla 5…1. Pohdi tärkeyttä oman tiimisi/yksikkösi näkökulmasta ja 
olettaen, että perehdytettävällä henkilöllä on oman tehtävänsä kannalta 
oleellinen substanssiosaaminen hallussaan. 

 
2. Täydennä tai täsmennä listaa. Mitä sellaisia osaamisalueita listasta puuttuu, 

joita omassa tiimissäsi tulisi ehdottomasti perehdyttää uudelle tiimin 
jäsenelle? Ei siis vain uudelle työntekijälle, vaan myös tiiminvaihtajalle. 
Olemassa olevaan perehdytysprosessiin voit tutustua Lunassa: [linkki] 

 
Työhön perehdyttäminen ja sisäinen koulutus 
(5=ehdottoman tärkeä, 4=erittäin tärkeä, 3=melko tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 1=ei 
tarpeen) 
 
Projektinhallinta  
Retrospektiivin pitäminen 
CMMI 
Ohjelmointi (eri kielet) 
Softantekemismetodologia 
Testaus, yksikkötestaus 
… (ja 25 muuta osa-aluetta) 
 
 

 


