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1 Johdanto 

 

Lastensuojelu alana on sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta vaativa ja vastuullinen. 

Tämä on yksi syy sen taustalla, että lastensuojelussa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on 

verrattain suurta. Lasten kanssa työskentelevien rekrytointia tutkinut Saku Tihveräinen 

on esittänyt sosiaalityöntekijöiden pysyvyyden lisäämisen keinoiksi riittävän tuen, pereh-

dytyksen ja arvostuksen tarjoamisen. Uudelle työntekijälle tarjottava riittävä tuki ja pe-

rehdytys vahvistavat työn hallinnan ja osaamisen tunnetta. (Aalto 2017). Median otsi-

koista välittyvän lastensuojelun tämän hetkisen tilanteen keskellä voitaneen todeta työn 

hallinnan ja osaamisen taidoille olevan todellista tarvetta. Lastensuojelu ei pärjää ilman 

osaavia työntekijöitä, mutta osaavia työntekijöitä ei synny ilman riittävää, toimivaa ja 

asianmukaista lastensuojelutyöhön perehdyttämistä. 

Perehdyttämisen voidaan katsoa olevan teoreettisesti yhteydessä johtamisen teorioihin. 

Sosiaalityön arjen tasolla uuden työntekijän perehdyttämisen organisointi tai ainakin or-

ganisoinnin vastuusta huolehtiminen on usein tiimissä johtavassa asemassa olevan toimi-

henkilön vastuulla. On mielenkiintoista pohtia esimerkiksi Frederick Taylorin tieteellisen 

liikkeenjohdon tai johtamisen innovaatioteorioiden ajatuksellisia yhteyksiä nykyajan las-

tensuojelutyön perehdyttämiseen. Tietysti näitä edellä mainittuja vielä modernimpia joh-

tamisen teorioita tai perehtymiseen kytkeytyviä ajatuksellisia oppeja unohtamatta. Työn-

tekijöiden näkökulmasta perehtymistä voidaan puolestaan tarkastella erityisesti erilaisten 

perehtymiseen liittyvien teoriapintojen kautta, joita esittelemme tutkimuksen edetessä 

vielä tarkemmin. 

Perehdyttämiseen ja perehtymiseen liittyvät kysymykset ovat varmasti varsinkin juuri nyt 

pinnalla liki jokaisessa lastensuojelutyötä toteuttavassa kunnassa, jossa työntekijävaih-

dokset ovat ajankohtaisia esimerkiksi uuden sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskevan 

lain säädösten vuoksi. Kyseisen lain 7§ on asettanut uusia rajoituksia sille, kuka saa toi-

mia vakituisesti tai määräaikaisesti sosiaalityöntekijän virassa. (L817/2015.) Vaikeim-

maksi uusien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi erityisesti lastensuojelun sosiaalityönte-

kijän virkoihin on koettu pääkaupunkiseudulla (Koivisto 2016). Pääkaupunkiseudun kun-

nat ovat tässä asiassa juuri nyt melkoisen haasteen edessä, kun jo entisestään kuormittu-

neessa lastensuojelussa on pystyttävä löytämään yhä enemmän aikaa ja resursseja uusien 

työntekijöiden kunnolliseen perehdyttämiseen. 
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Tässä käytäntötutkimuksessa tarkoituksemme on tutkia lastensuojelun perehdytyksen ny-

kytilannetta ja kehittämisen tarpeita erityisesti espoolaisen lastensuojelun kontekstissa. 

Tarkoituksenamme on kartoittaa Espoon lastensuojelun perehdytyksen nykytilaa ja ke-

hittämisen tarpeita. Vastaamme tutkimuksessamme seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Millaista perehdytystä uusi lastensuojelun sosiaalityöntekijä tarvitsee? 

2. Millaisia esteitä tai haasteita on lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin perehdyt- 

tämisessä? 

3. Miten perehdytystä voi kehittää Espoon lastensuojelussa tehokkaammaksi ja yhtenäi-

semmäksi? 

 

Lähdemme tässä tutkimusraportissa liikkeelle perehdytyksen tarkastelusta sekä tutkimuk-

semme toimintaympäristön, tutkimusprosessin ja käytäntötutkimuksellisen otteen esitte-

lystä. Seuraavaksi esittelemme tutkimuksemme aineiston tuloksia kahdessa erillisessä lu-

vussa. Ensimmäinen näistä paikantuu enemmän sosiaalityöntekijöiden perehtymisen ko-

kemuksiin ja perehtymisen teoriaan. Toisessa luvussa tarkastelemme perehdyttämistä eri-

tyisesti johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemysten ja johtamisen teorioiden valossa. 

Päätämme tutkimusraporttimme tutkimusprosessin ja tutkimuksen eettisyyden tarkaste-

luun sekä pohdintaan. 

  

2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

 

2.1 Perehdytyksen käsite ja tavoitteet 

Käsitteellisesti perehdytys on työtehtäviin opastamista, ja sillä tarkoitetaan kaikkia niitä 

toimintoja, joiden avulla uutta työntekijää tuetaan uudessa työtehtävässä ja saadaan hänet 

toimimaan työyhteisön tasavertaisena jäsenenä. Perehdyttämistä voidaan kuvata proses-

sina, jonka pituus voi vaihdella päivistä viikkoihin ja joka alkaa heti ensimmäisistä kon-

takteista työntekijän ja työyhteisön välillä. (Kjelin & Kuusisto 2003, 14.) Onnistunut pe-

rehdytys aloitetaan mahdollisimman pian ja perusteellisesti uuden työntekijän aloittaessa 

uusissa työtehtävissään. Perehdytyksen tarkoitus on auttaa uutta työntekijää sopeutumaan 

uuteen työyhteisöön ja uusiin työtehtäviinsä mahdollisimman nopeasti. Perehdyttäminen 

voidaan nähdä yhtenä tärkeänä elementtinä uuden henkilöstön kehittämisessä. (Kauhanen 

2003, 87, 146.)  
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Työhönopastus on käsitteellisesti lähellä perehdytystä ja sen voidaan katsoa olevan on-

nistuneen perehdytyksen yksi sisältöalue. Työhönopastuksella tarkoitetaan sellaisia toi-

menpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä saa tiedollisesti, taidollisesti ja asenteellisesti 

valmiudet uusiin työtehtäviin. Työnopastusta tarvitaan perehdytyksen lisäksi esimerkiksi 

työtehtävien ja -menetelmien muuttuessa kuten uusien tietojärjestelmien ja tietokoneoh-

jelmien käytössä. (Heinonen & Järvinen 1997, 145.) Perehdytyksen hyötyjen lisäksi 

lainsäädäntö velvoittaa työyhteisöjä perehdyttämään uusi työntekijä uuteen 

työtehtäväänsä. Työturvallisuuslain (L738/2002) mukaan työnantajan on huolehdittava 

siitä, että työntekijä perehdytetään työhön ja hänelle annetaan kaikki tarpeelliset tiedot 

uusiin työtehtäviinsä liittyen. (L738/2002) Perehdyttäminen on siis paitsi työntekijän etu 

niin myös hänen oikeutensa. 

Perehdyttämisellä on merkittävä vaikutus uuden työntekijän sitoutumisessa uuteen 

työtehtävään. Koko työyhteisön on tärkeää auttaa ja opastaa uusia työntekijöitä sopeutu-

maan uuteen työyhteisöön niin, että he tietävät mitä tehdä ja omaksuvat oman roolinsa 

mahdollisimman nopeasti. Työntekijän omaan motivaatioon ja työssä viihtyvyyteen vai-

kuttaa merkittävävsti hänen sopeutumisensa työkulttuuriin ja tietoisuus työyhteisön yh-

teisistä toimintatavoista. Riittävä ja onnistunut perehdyttäminen luo paremman ja tyy-

tyväisemmän pohjan työuralle. On havaittu, että henkilöstön vaihtuvuus on huomattavasti 

pienempi organisaatioissa, joissa perehdytys on suunnitelmallista ja siihen on panostettu. 

Onnistunut perehdyttäminen siis osaltaan lisää henkilöstön pysyvyyttä ja siten vähentää 

muun työyhteisön kuormitusta sekä rekrytoinnista aiheutuvaa lisätyötä ja kustannuksia. 

(Heinonen & Järvinen 1997, 146.)  

 

2.2 Perehdytys johtamisen teorioiden näkökulmasta 

 

Teoreettisesti perehdytyksen voidaan ajatella olevan kytköksissä johtamisen teorioihin. 

Perehdyttämisen vastuu ja sen järjestäminen paikantuvat yleisesti työnantajalle, jolloin se 

on automaattisesti jollakin tasolla osa myös johtamista. Esimerkiksi alun johdannossa 

mainitun Frederick Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon teorian mallinnuksessa perehdy-

tys pohjautuu vahvasti tieteeseen perustuvaan tietoon sen sijaan, että työntekijöiden an-

nettaisiin itse päättää asioista ja kehittyä työssään sattumanvaraisesti (Seeck 2013, 57). 
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Liki vastakkainen näkemys tieteelliseen liikkeenjohtoon nähden olisi sen sijaan johtami-

sen innovaatioteorian mukainen perehdytys, joka puolestaan näkee hyödyn työntekijöi-

den itsensä luovan potentiaalin sekä kehittämis- ja uudistustarpeiden hyödyntämisessä 

(Seeck 2013, 249). 

Näistä kumpikaan tuskin sellaisenaan soveltuu nykyajassa toteutettavaan lastensuojelun 

perehdyttämiseen ja usein on niin, että työyhteisöstä riippumatta johtaminen ja perehdyt-

täminen ylipäätään eivät tiukasti ja täysivaltaisesti mallinna mitään tiettyä johtamisen teo-

riaa. Yhteyksiä lastensuojelussa toteutettavasta perehdyttämisestä voi olla löydettävissä 

molempiin, ja organisaatiokulttuuriteorioiden mukaan onkin niin, että jokaisella organi-

saatiolla on muodostunut oma kulttuurinsa sen toimintojen ja ajattelutapojen suhteen 

(Seeck 2013, 207). Esimerkiksi lastensuojelun organisaatiota kuntakohtaisesti ajatellessa 

on tämän pohjalta siis todettavissa, että tietyssä kunnassa toteutettavasta lastensuojelun 

johtamisesta ja sen mukaisesta perehdyttämisestä voi olla löydettävissä monenlaisia joh-

tamisen teorioiden viitteitä ja suuntauksia. 

Tutkimusraporttimme edetessä tulemme siis esittämään aineiston analyysin yhteydessä 

perehtymiseen liittyvien ajatusten lisäksi myös johtamisen teorioiden suuntauksia ja nä-

kökulmia siltä osin, kuin niissä voidaan ajatella olevan kytköksiä esiteltyyn aineistoon. 

Johtamisen teorioiden lisäksi on hyvä tiedostaa myös nykyajassa valloillaan olevien jul-

kishallinnollisten oppien – kuten New Public Managementin ja managerialismin – vaiku-

tukset sosiaalityössä toteuttavan perehdyttämisen rakentumiseen. Näiden oppien käytän-

nöntasoinen toteuttaminen pitää sisällään yksityisen sektorin johtamisperiaatteiden sovel-

tamisen, jolloin myös perehdyttämisen voidaan katsoa joutuvan tehokkuusvaatimusten, 

seurantamittareiden ja saavutettujen tulosten palkitsemisen alaiseksi toiminnaksi (Juhila 

2006, 72). Tosin perehdyttämiseen voidaan olennaisena osana katsoa ylipäätään kuulua 

sen edistymisen seuraaminen ja odotukset sen edistymistä koskien, jolloin ne eivät si-

nänsä perehdytyksen olennaisena osana ilmentäisi suoranaisesti näiden oppien läsnäoloa, 

vaan pikemminkin perehdytyksen perimmäistä luonnetta ylipäätään. 
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3 Tutkimuksen toimintaympäristö, tutkimusmenetelmät ja käytäntötutkimus 

 

3.1 Tutkimuksen toimintaympäristö ja tutkimusmenetelmät 

 

Käytäntötutkimuksemme paikantuu Espoon kaupungin neljään lastensuojelun aluetoi- 

mistoon. Espoon lastensuojelun aluetoimistoja ovat Espoon keskuksen lastensuojelu, Es-

poonlahden lastensuojelu, Leppävaaran lastensuojelu sekä̈ Matinkylä-Olarin ja Tapiolan 

lastensuojelu. Lastensuojelun aluetoimistojen tiimit koostuvat johtavista sosiaalityönte-

kijöistä, sosiaalityöntekijöistä, sosiaaliohjaajista ja toimistohenkilökunnasta. Espoon las-

tensuojelun sosiaalityöntekijät työskentelevät pääasiassa avohuollon lastensuojeluproses-

sin kaikkien vaiheiden parissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Espoossa ei ole erillisiä tiimejä 

lastensuojelutarpeiden selvitysten kanssa työskenteleville ja suunnitelmallisen puolen 

osaajille. Tässä lastensuojeluprosessissa lastensuojelun työskentely on sen kaikissa vai-

heissa lakisääteistä toimintaa, jota määrittää lastensuojelulaki.  

 

Lastensuojelulain tarkoituksena turvata kaikkien lasten oikeus turvalliseen kasvu-

ympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. 

Lain tehtävä on laaja, sillä sen tarkoitus on huolehtia yleisistä̈ oloista ja ennaltaehkäistä̈ 

ongelmia sekä tehdä̈ korjaavaa työtä̈ yksilöiden ja perheiden parissa. Lastensuojelu pe-

rustuu lapsikeskeiseen perhelähtöisyyteen, jossa perhe on ensisijainen lapsen kasvu-

ympäristö. Lastensuojelutarpeen taustalla saattaa olla monenlaisia tilanteita elämänkrii-

seistä poikkeuksellisen koetteleviin oloihin tai vaativiin tilanteisiin. Lastensuojelun asi-

akkuuteen johtavat syyt ovat moninaisia ja perheiden hyvinvoinnin kokonaisuuden krii-

siytyminen on monisyistä. Lastensuojelussa toimitaan perheen ja yhteiskunnan välisten 

suhteiden rajapinnoilla ja siksi sen tehtäväkenttä on laaja. (Bardy 2013, 73–75.)  

 

Laajan tehtäväkentän keskellä lastensuojelun sosiaalityöntekijän työnkuva koostuu esi-

merkiksi lastensuojeluilmoitusten käsittelystä, sosiaalihuoltolain (L1301/2014) mukais-

ten palvelutarpeen arviointien ja lastensuojelulain (L417/2007) mukaisten lastensuojelu-

tarpeen selvitysten tekemisestä, suunnitelmallisen lastensuojeluasiakkuuden toteuttami-

sesta, kiireellisten avohuollon tukitoimien järjestämisestä sekä kiireellisten sijoitusten ja 

huostaanottojen valmistelusta ja toteuttamisesta. Työhön kuuluu lasten, vanhempien ja 

perheiden tapaamisia, verkostokokouksia, neuvotteluja, yhteistyötä eri viranomaisten 

kanssa, kirjallista dokumentointia ja päätösten valmistelua ja tekemistä. Työtä tehdään 
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sekä yksin, parityönä että erinäisten toimijoiden kesken yhteistyössä. Lastensuojelun so-

siaalityöntekijät ovat virkavastuussa tekemiensä tai tekemättömiensä toimien suhteen, 

mikä yhdistettynä lastensuojelutyön vaativuuteen luo aivan erityisiä odotuksia perehdyt-

tämisen toimivuudelle. 

 

Edellä on esitelty se lastensuojelun toimintaympäristö, jonka sisällä toimivan uusien 

työntekijöiden perehdyttämisen tilasta ja toimivuudesta olemme kiinnostuneita. Tutki-

muksen tekemiseksi haastattelimme Espoon kolmesta eri aluetoimistosta yhteensä neljää 

eri sosiaalityöntekijää kolmessa erillisessä haastattelussa, sekä viittä johtavaa sosiaali-

työntekijää yhdessä ryhmähaastattelussa. Haastattelutilanteissa käytimme puolistruktu-

roitua haastattelua, jossa olimme jo valmiiksi etukäteen pohtineet tietyt keskustelun alai-

siksi saatettavat teemat ja keskustelua johdattelevat kysymykset. Nauhoitimme haastatte-

lut äänityslaitteilla, litteroimme ne, ja analysoimme litteroidun haastatteluaineiston sisäl-

lönanalyysin keinoin. Tutkimusraporttimme on teorialähtöisyyden sijaan teoriasidonnai-

nen, jossa esitetty teoria on rakentunut aineiston tuottaman tiedon ympärille. 

 

Tutkimuksessamme haastatteluissa tuotettu aineisto on aivan erityisen keskeisessä osassa 

teoriaan nähden myös sen takia, että tutkimusprosessissa on ollut vahvasti läsnä myös 

käytäntötutkimuksellinen ote. Sosiaalityön käytäntötutkimuksen periaatteiden mukaisesti 

tutkimuksessamme kehittämisen lähtökohtavana ovat työntekijöiden ja käytännön toimi-

joiden tiedontarpeet ja huolenaiheet (Satka, Julkunen, Kääriäinen, Poikela, Yliruka & 

Muurinen 2016, 9). Tarkoituksenamme on tekemistämme haastatteluista poimia näitä 

haastateltujen tuottamia tiedontarpeita ja huolenaiheita yhdistäen ne teoriaan sen sijaan, 

että tarkastelisimme haastattelujen aineistoa jo ennalta valmiiksi ryhmitellyn teorian vä-

lityksellä. Koemme, että näin annamme käytännön ammattilaisten äänelle ja kokemuk-

sille vapaamman ja suuremman arvon ja tilan. 

 

3.2 Käytäntötutkimus tutkimuksellisena otteena 

 

Käytäntötutkimus saa tutkimisen kohteensa yleensä käytännössä toimivilta asiantunti-

joilta. Tutkimisen kohde on usein jokin käytännön tasolla problemaattiseksi koettu asia. 

(Satka ym. 2016, 22.) Tutkimuksemme linkittyy olennaisella tavalla yliopiston käytäntö-

tutkimuksen jaksolle, jossa yhtenä tutkimusaiheena oli valitsemamme Espoon kaupungin 
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lastensuojelun perehdytysmallin kehittäminen. Tärkeä ja aina – mutta varsinkin nyt – 

ajankohtainen aihe kumpuaa Espoon kaupungin halusta löytää nykyiseen lastensuojelun 

perehdytysmalliinsa liittyvät käytännön toimijoiden esittämät pulmakohdat ja kehittää 

perehdytystä toimivammaksi ja yhtenäisemmäksi koko Espoon tasolla. Käytäntötutki-

muksen tehtävänkuvan mukaisesti tavoitteenamme on suuressa mittakaavassa omalta 

osaltamme pyrkiä tarjoamaan käytännön sosiaalityöntekijöille välineitä paremman yh-

teiskunnan luomiseen (Satka ym. 2016, 21).  

Paremman yhteiskunnan luominen on tavoitteena suuri, mutta lastensuojelun perehdytyk-

sen kehittäminen on yksi askel lähemmäs tätä tavoitetta. Lastensuojelun perehdytyksen 

kehittäminen tuottaa osaavimpia ja nopeammin työhön kiinni pääseviä lastensuojelualan 

ammattilaisia, mikä on ennen kaikkea lastensuojelun asiakkaiden ja yhteiskunnan etu. 

Käytäntötutkimuksen luonteen mukaisesti olemme suunnitelleet tutkimustamme alusta 

asti yhdessä käytännön toimijoiden kanssa. Ensimmäistä kertaa kokoonnuimme vuoden 

2016 syyskuun loppupuolella yhdessä Matinkylä-Olarin ja Tapiolan toimipisteen johta-

van sosiaalityöntekijän ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Tässä tapaamisessa 

kävimme pääpiirteittäin läpi tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelman. Samoin tutki-

muksemme käytäntötutkimuksellinen ote näkyi siten, että tutkimuskysymykset ja tutki-

muksen toteutustavat olivat jatkossakin avoimia neuvotteluille (Satka ym. 2016, 11).  

Jatkoimme yhteydenpitoa ja vuoropuhelua käytäntötutkimuspaikan kanssa koko käytän-

tötutkimuksen jakson ajan aina tarvittaessa. Toisaalta on todettava, että ensimmäisen ta-

paamisemme jälkeen emme käytäntötutkimuspaikan kanssa käyneet tutkimuksen toteut-

tamistapoihin tai tutkimuskysymyksiin liittyen minkäänlaisia merkittävästi suunniteltuja 

toimintatapojamme muuttavia neuvotteluja. Tämä johtui siitä, että saimme mielestämme 

jo ensimmäisessä tapaamisessa sovittua tutkimuksen rakenteesta siten, että sitä ei ollut 

jälkikäteen enää tarpeen saattaa kyseenalaiseksi kummaltakaan puolelta. Käytäntötutki-

muspaikan kanssa tutkimusprosessin edetessä käymämme keskustelut liittyivätkin enem-

män käytännön asioihin, kuten mistä löydämme tutkimusmateriaalia ja miten olemme 

saaneet haastatteluja jo sovittua. 

Kaiken kaikkiaan näemme tutkimuksemme käytäntötutkimuksellisen luonteen tulevan 

ilmi sen parhaassa tapauksessa alulle laittamissa positiivisissa toiminnan muutos- ja ke-

hittämisprosesseissa. On hyvä huomioida myös, että käytäntötutkimus ei rajaudu vain 
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yhdenlaiseksi tutkimustavaksi tai lähestymismalliksi, vaan tutkittavasta kohteesta riip-

puen se voi orientoitua ja rakentua monella eri tavalla. Yhtenevä päämäärä on kuitenkin 

käytäntötutkimuksen tuottaman tiedon hyödyntäminen parempien sosiaalityön käytäntö-

jen rakentamisessa. (Satka ym. 2016, 9.) Oman tutkimuksemme osalta näemme sen käy-

täntötutkimuksellisuuden realisoituvan erityisesti siinä ja silloin, kun sillä on positiivista 

vaikutusta niin esimiesten, työntekijöiden kuin asiakkaidenkin elämään.  

 

Siirrymme seuraavaksi esittelemään haastatteluiden kautta keräämämme aineiston tulok-

sia ensin työntekijöiden ja tämän jälkeen johtavien sosiaalityöntekijöiden näkökulmista. 

Aineiston esittelemisen ohella viittaamme ja etsimme yhteyksiä myös oppimisen ja joh-

tamisen teorioista. Varsinaisen lopullisen pohdinnan ja tekemämme kehittämisehdotukset 

esittelemme tutkimusraportin viimeisessä kappaleessa. Olemme aineiston esittelyn kes-

kelle nostaneet joitakin suoria lainauksia litteroimistamme haastatteluista, joiden toi-

vomme omalta osaltaan tuovan lisäarvoa ja käytännönläheisyyttä aineiston tarkasteluun 

ja tulkintaan. Näemme tärkeäksi sen, että saamme myös tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden äänen kuuluviin sellaisenaan ja aitona myös tutkimusraportissa. Erityisesti 

siksi, että koko tutkimusraporttimme on vahvasti aineistolähtöinen. 

 

4 Työntekijöiden perehtymiskokemukset 

 

4.1 Perehdytyksen merkitys uudelle työntekijälle 

 

“Perehdyttäminen lisää sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, että minä kuu-

lun tähän yhteisöön ja ne haluavat, että minä jään tänne.” 

 

Tutkimuksessa korostui perehdytyksen merkitys uuden työntekijän sitoutumisessa uuteen 

työyhteisöön.  Perehdytykseen panostaminen koettiin kädenojennuksena sitä kohden, että 

toivotettiin uusi työntekijä tervetulleeksi työyhteisöön. Hyvinvoinnin näkökulmasta kun-

nollisen perehdyttämisen koettiin vähentävän uuden työntekijän stressiä. Se, että perehdy-

tetään uusiin työtehtäviin niin, että uusi työntekijä tietää mitä tekee ja hänellä on olo, että 

tekee asioita oikein, vahvistaa tutkimuksen haastateltavien mukaan työntekijän omaa am-
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matti-identiteettiä. Onnistunut perehdyttäminen nähtiin myös laajemmin asiakkaiden oi-

keutena. Se, että työntekijällä, joka hoitaa asiakkaiden asioita, on kaikki työn hoitamiseksi 

tarvittava tieto ja taito on myös asiakkaiden etu.  

 

Haettaessa uutta työpaikkaa nähtiin jo työhaastatteluvaiheessa tärkeäksi, että perehdyttä-

minen uuteen työyhteisöön ja uusiin työtehtäviin on huomioitu rekrytoinnissa. Tämänhet-

kisen sosiaalityöntekijöiden työtilanteen salliessa työntekijöiden on helppo valita useam-

pien työpaikkojen väliltä. Yksi kriteeri työpaikan valintaan oli työpaikan mahdollisuus ja 

halukkuus panostaa uuden työntekijän perehdyttämiseen. Tätä havainnollistaa seuraava 

katkelma haastattelusta: 

 

“Mä valitsin tän paikan siksi kun täällä työhaastattelussa kerrottiin, että täällä 

huomioidaan nää aloittelevat työntekijät ja että täällä on hyvä perehdytys.”    

 

Uutena työntekijänä koettiin työyhteisön ilmapiirin ja asenteen olevan tärkeä työhön kiin-

nittymisen osalta. Työyhteisön toivottiin ottavan uusi työntekijä hyvin vastaan ja antavan 

tukea uuden työntekijän perehdyttämiseen. Kollegoilta toivottiin, että he olisivat helposti 

lähestyttäviä ja heiltä pystyisi kysymään tarvittaessa neuvoja ilman, että itselle tulisi vä-

heksytty tunne tai olo, että häiritsee muiden työntekoa. Ilmapiirin tärkeyttä korostettiin use-

assa haastattelussa, kuten esimerkiksi seuraavasti voidaan havaita: 

 

“Ensin pitää olla tosi tarkkana ja tulee kutsua ne työntekijät niin, että niille 

tulee sellainen olo et ne haluu jäädä. Eli sillee ilmapiirillä on tosi iso merkitys, 

se on kaiken a ja o.” 

 

Perehdyttämisessä koettiin myös tärkeäksi, että työntekijän oma työhistoria tunnistetaan ja 

tunnustetaan. Työntekijät toivoivat, että heidän omia tarpeitaan perehdytykseen kuunnel-

taisiin ja perehdyttäminen lähtisi aina yhteisestä keskustelusta työntekijän omat tarpeet 

huomioiden. Työntekijät ajattelivat uuden työuraansa aloittavan lastensuojelun sosiaali-

työntekijän perehdytyksen kaipaavan perehdytystä laajemmin lastensuojelun työproses-

seista, mutta myös kokivat, että jo aiemmin samaa työtä tehneet työntekijät tarvitsevat kun-

nollisen perehdytyksen uuteen toimipisteeseen ja sen työkäytäntöihin. Nähtiin tärkeäksi, 
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että kaikki, myös kaupungin sisältä vastaavista työtehtävistä siirtyneet työntekijät, pereh-

dytetään yhtäläisesti uuteen toimintakulttuuriin. Ajatuksista perehdyttämiseen havainnoi-

vat seuraavat katkelmat: 

 

“Jos ei oo kokemusta nii lastensuojelun sosiaalityöstä nii tottakai sitä pitäis 

olla vielä pitempää sitä perehdytystä ja rinnalla kulkemista, mahdollisuutta 

kysyä. Sit täytyis lähteä ihan sieltä perusteista.” 

 

“Muahan ei oo tänne perehdytetty varsinaisesti ollenkaan vaan tota oletettu, 

että kun tälleen tuun Espoon sisältä. Eli näin ajateltu, että Espoon toiminta-

mallit on hallinnassa, ettei ole tarvetta. Tuli sellainen sekava olo siinä kohtaa, 

kun tänne siirryin, kun ei oikein ketään tunne vielä ees niin on vähän et tosi 

sellaista hektistä.” 

 

Onnistuneella perehdytyksellä on kauskantoisesti hyviä seurauksia. Ismo Lumijärven ja 

Kirsi Ratilaisen (2004) mukaan onnistunut perehdytys luo hyvää imagoa työnantajalle ja 

siten edistää kilpailukykyä työmarkkinoilla, joka on tällä hetkellä myös sosiaalialalla työ-

voimapulasta johtuen valttia. Onnistuneessa ja oikein suunnitellussa perehdytyksessä 

uusi työntekijä perehtyy ja oppii tehtävänsä nopeammin, koko työyhteisö voi paremmin 

ja asiakkaat saavat laadukkaampaa ja asiantuntevampaa palvelua. (Lumijärvi & Ratilai-

nen 2004, 10,72). Onnistunut perehdytys hyödyttää kaikkia osapuolia. 

 

4.2 Perehdytysmallien käyttäminen 

 

Perehdytyksessä on ensiarvoisen tärkeää se, miten perehdytys toteutetaan. Onnistunut pe-

rehdytys tarvitsee suunnitelman ja työyhteisössä auki puhuttuja yhteisiä käytäntöjä. Uu-

delle työntekijälle ei riitä, että annetaan muutama ohje suullisesti ja tarjotaan perehdytys-

kansio käyttöön. Perehdytyksen tulee antaa uudelle työntekijälle riittävän vahvat perus-

tiedot työtehtäviin kuuluvista asioista, jotta hänellä on mahdollisuus selviytyä työstään 

mahdollisimman sujuvasti. Työyhteisön tulee yhdessä miettiä, mikä on heille sopiva tyyli 

perehdyttää uutta työntekijää, onko perehdytys yhden vain useamman henkilön vastuulla 

ja kuka ohjaa uutta työntekijää hänen ensimmäisinä työpäivinään. Perehdytyskansion 

rooli on enemmän olla tietolähde mistä uusi työntekijä voi kerrata asioita tarvittaessa 
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vasta, kun hänet on jo otettu vastaan, opastettu ja perehdytetty työpaikalla uusiin 

työtehtäviinsä. 

Perehdyttämisen käytännöt poikkesivat toisistaan paljolti eri työntekijöiden kokemuksen 

mukaan. Onnistunut perehdytys koettiin sellaisessa työyhteisössä, jossa perehdyttäminen 

oli suunnitelmallista ja säännöllisiä tapaamisia perehdyttäjän kanssa oli alussa useamman 

kerran viikossa. Muun työyhteisön kiinnostus uutta työntekijää kohtaan ja neuvominen pul-

matilanteissa nähtiin myös ensiarvoisen tärkeäksi. 

 

Perehdytyskansion käyttö poikkesi myös eri työntekijöiden kokemuksen mukaan paljolti. 

Onnistuneimman kokemuksen tuotti perehdytyskansion suunnitelmallinen läpikäyminen 

perehdyttäjän kanssa, jota tukivat yhteiset keskustelut. Espoon kaupungin omat koulutukset 

uusille työntekijöille sekä Espoon omasta intrasta löytyvä perehdytys-info koettiin muuta 

perehdytystä tukevaksi sisällöksi. Perehdytyskansio ei itsessään riitä tuottamaan sisältöä 

perehdytykseen, jota havainnoi seuraava katkelma: 

 

”Ei oikein auta paljoo, jos sitä kansiota vähän vaa kattoo, jos sitä ei käydä 

käytännössä mitenkää läpi. Et ainakaan mulle se ei toiminut mitenkään. Mä-

kin yritin vähän lukea sieltä meiän intrasta, mut ei sekään jää minnekää kiinni 

nii, että ku sit se pitää tietää käytännössä miten toimii. Ja sit kun sitä ei käyty 

läpi mitenkään strukturoidusta vaan et tyylii täs on tätä ja tätä ja tätä nii se oli 

vähän huono.” 

 

Se miten perehdytys oli toteutettu, vaihteli haastattelujen mukaan suuresti eri työntekijöi-

den näkökulmista katsoen. Päivi Rainio (2010) korostaa, että päävastuu uuden työntekijän 

perehdytyksestä, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta on esimiehellä. Esi-

miehen vastuulla on varmistaa, että uusi työntekijä saa riittävästi ja oikeassa ajassa kaiken 

välttämättömän tiedon työstään, jotta hän pystyy aloittamaan työnteon turvallisesti ja vas-

tuullisesti. Esimiehen tehtävänä on myös valmistella muuta työyhteisöä uuden työnte-

kijän tuloon ja hän voi sovitusti nimetä tulokkaalle perehdyttäjän. Yhtenä perehdyttämis-

mallina työpaikoilla ollaan ryhdytty käyttämään tutor-mallia, jolloin kokeneempi työnte-

kijä toimii oppaana uudelle tulokkaalle. Samalla kokeneempi työntekijä voi siirtää niin 
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sanottua työyhteisön ”hiljaista tietoa” tulokkaalle ja uusi työntekijä voi seurata koke-

neemman henkilön työskentelyä. (Rainio 2010,12 & 21.)  

Haastatelluilla sosiaalityöntekijöillä oli vaihdellen käytössä tutor-perehdyttämismalli, 

jonka ideana oli uudella työntekijällä oleva tutor-kollega, joka vastasi omalta osaltaan uu-

den työntekijän perehdytyksestä. Malli koettiin idealtaan toimivaksi, mutta käytännössä 

sen raamittaminen kaipasi työyhteisön yhteisiä pelisääntöjä ja struktuuria. Työntekijät ko-

kivat, että perehdyttäminen tulisi olla esimiehen päävastuulla ja vastuun jakaminen pereh-

dyttämisestä tutorin kanssa tulisi olla selkeästi sovittuna yhteisesti työyhteisössä niin, että 

kaikki ovat asiasta tietoisia. Haasteita mallissa oltiin koettu juuri epäselvien perehdyttämi-

sen rakenteiden ja pirstaloituneen perehdytyksen kanssa usean henkilön perehdyttäessä. 

Yhtenä mallin toimimisen esteenä oli se, että tutorvastaavasta ei oltu selkeästi työyhteisöstä 

sovittu. Tutormalli nähtiin kuitenkin hyödyllisenä vaihtoehtona strukturoidulle perehdy-

tykselle, kuten seuraavasta katkelmasta voidaan päätellä: 

 

“Kyllähän se toimintamalli toimis paremmin, kun mä taas juoksentelin vähän 

joka paikassa ja se tuntui vähän siltä et juoksentelee joka paikassa koko ajan, 

et ei oikein tiennyt kuka sit tietäis tai ehtis ja tällee.” 

 

Työparimenetelmä nähtiin etenkin alkuvaiheessa voimavarana uudelle työntekijälle. Pe-

rehdytysvaiheessa työskentely kokeneemman työntekijän kanssa yhdessä antoi itsessään 

hyvää mallia ja perehdytystä työtehtävien hoitoon. Vertaistuki sekä vastuun jakaminen toi-

sen sosiaalityöntekijän kanssa koettiin hyödylliseksi. Työparimenettelyssä katsottiin hyö-

dyn tulevan juuri toisen sosiaalityöntekijän työpariudesta eikä sosiaaliohjaajan kanssa teh-

tävästä työstä, kuten seuraavasta voidaan päätellä: 

 

“Minä itse ajattelen, että vertaistuen jakaminen toisen sosiaalityöntekijän 

kanssa olisi ollut mulle arvokkaampaa.  Koska tavallaan niitä asioitahan mä 

teen - päätöksistä mä en voi kysyä sosiaaliohjaajalta mitään.” 

 

Valmiita perehdytysmalleja tärkeämmäksi koettiin keskustelu. Avointa keskustelua toivot-

tiin yleisesti työyhteisön sisällä yhteisistä käytännöistä ja työyhteisön työmalleista sekä 

keskustelua yhdessä esimiehen kanssa. Omilta tiimeiltä toivottiin, että uudella työntekijällä 
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on mahdollisuuksia kysyä ja pohtia tilanteita yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Tär-

keäksi koettiin uraansa aloittelevien työntekijöiden kohdalla, että etenkin päätöksiin oli 

saatavilla esimiehen tuki ja haasteellisimpien asiakastapausten kohdalla on saatavilla työ-

pari. Uutena työntekijänä koettiin tarvittavan vahvistusta oman ammatti-identiteetin muo-

dostamiseen sekä vahvistusta siihen, että tekee työtään mahdollisimman oikein.  

 

Virheiden tai väärien päätösten mahdollisuus koettiin pelottavaksi, koska työntekijät koki-

vat itsensä vastuullisiksi henkilöiksi asiakkaidensa asioissa. Kun uusi työntekijä saa tarvit-

semaansa perehdytystä työtehtäviinsä, koettiin sen laskevan omaa epävarmuutta ja jänni-

tystä uusien työtehtävien edessä. Myös Irma Lepistön (2004) mukaan hyvä perehdyttämi-

nen vähentää virheitä ja muita haitallisia seikkoja, jotka voivat olla mahdollisia ilman opas-

tusta ja neuvontaa. Selkeästi yhtenä perehdytyksen hyötynä nähtiin jännityksen ja epävar-

muuden väheneminen, jolloin myös työn sujuvuus lisääntyy, kun työ opitaan tekemään oi-

kein. Tällöin myös uuden työntekijän sopeutuminen uuteen työyhteisöön helpottuu, kun 

uuden työntekijän kyvyt ja osaaminen tulevat paremmin esille. (Lepistö 2004, 56–58.) 

Työntekijöiden kokemuksen mukaan perehdyttäminen tulee olla suunnitelmallista ja struk-

turoitua, mutta lähteä uuden työntekijän omista tarpeista käsin.  

 

4.3 Uusien työntekijöiden toiveet ja tarpeet alkuvaiheessa 

Onnistunut ja ennalta suunniteltu perehdyttäminen on yksi keskeisimmistä asioista, joka 

auttaa uutta työntekijää sitoutumaan mahdollisimman nopeasti uusiin työtehtäviinsä. 

Koko työyhteisön motivoituminen vastaanottamaan uusi työntekijä ja perehdyttämään 

häntä osaksi uutta työyhteisöä vaatii tarpeeksi kattavan, yhteisesti sovitun sekä ennalta 

suunnitellun perehdyttämisen. Kun koko työyhteisö on mukana uuden työntekijän vas-

taanottamisessa, pystyy uusi työntekijä nopeammin tuntemaan itsensä osaksi uutta työyh-

teisöä eikä vastaavasti tunne itseään ulkopuoliseksi. (Kupias & Peltola 2009, 109.) Pe-

rehdyttämisen merkitys nähtiin tärkeänä ajanjaksona, jolloin olisi mahdollisuus ottaa rau-

hassa uudet työtehtävät vastaan, kuten seuraavasta katkelmasta voidaan havaita: 

“Perehdytys sitouttaa työntekijöitä, kun siinä alussa heihin niin kuin tavallaan 

panostetaan enemmän ja annetaan laskeutua siihen työhön sillä tavoin.” 
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Haastatteluista kävi ilmi, että työhön laskeutumiseen toivotaan aikaa. Lastensuojelun 

kenttä nähtiin laajana, jossa tarvitaan osaamista ja tietoa monelta eri osa-alueelta. Työpai-

kan työkulttuurin tutustumisen lisäksi tarvittiin tietoa yhteistyökumppaneista ja palvelun-

tuottajista sekä selkeitä ohjeita toimintatavoista. Toiveena oli, että työntekijä saa rauhassa 

perehtyä uusiin tehtäviin ja uudet työntekijät huomioidaan myös työmäärällisesti alkuvai-

heessa. Varsinkin työuraansa aloittelevat sosiaalityöntekijät kokivat hyödylliseksi, että 

heille ei heti alkuun tule täysiä asiakasmääriä ja myös heidän ensimmäiset asiakastapaukset 

katsotaan niin, etteivät ne heti alkuun olisi kaikista vaativampia. Omien asiakastapausten 

kanssa työskentely heti alkuun johtaa helposti siihen, että jo sovittuja perehdytysaikoja pi-

tää niiden vuoksi joissakin tilanteissa perua, kuten eräs työntekijä kuvasi: 

 

”Jos sulle annetaan heti paljon asiakkaita, sul tulee kaikenlaisia asiakkaisii   

liittyviä asioita, et ei me pystytty niistä (perehdytys) ajoista mitä oltiin sovittu 

niin pitää kiinni.” 

 

Yhden työntekijän mielestä sopiva aika ilman omia asiakastapauksia olisi alussa esimer-

kiksi yksi viikko. Tällöin olisi rauhassa aikaa tutustua hieman työyhteisöön sekä tavata tu-

torin ja johtavan sosiaalityöntekijän kanssa. Alussa koettiin hyödylliseksi myös ainoastaan 

muiden sosiaalityöntekijöiden työskentelyn seuraaminen, Effica-tietojärjestelmän käyttöön 

liittyvä opastus ja asioiden opetteleminen esimerkiksi erilaisia ohjeistuksia ja Intra-sivuja 

lukemalla, joskin perehtyminen ei voi nojata pelkästään kirjallisten ohjeistusten lukemiseen 

heti alusta alkaen. Samoin kaupunkitasoiset koulutukset koettiin hyödyllisinä sekä pereh-

dytyksen alussa, että myös myöhemmin. Erityisesti alussa ollut kaupunkitasoinen perehdy-

tyspäivä koettiin mukavaksi ja tarpeelliseksi. Kaiken kaikkiaan alkuun toivottiin tiivistä 

tukea sekä esimieheltä että nimetyltä tutorilta.  

 

Perehtymisen alkuun toivottiin myös ajantasaista ja hyvin koottua mallikansiota erilaisia 

päätöksiä ja ohjeistuksia koskien. Tämän nähtiin olevan tärkeää etenkin siinä vaiheessa, 

kun työntekijä alkaa jo itse tehdä varsinaisia omia päätöksiä. Valmis malli tietystä päätök-

sestä nähtiin hyvänä apuna oman työn tueksi. Toisaalta työntekijät kuvasivat saavansa apua 

päätösten ja erilaisten asiakirjojen valmisteluun jo ilman tällaista kansiota, mutta esimer-

kiksi erilaiset perehdytysajat voivat helposti kiireen vuoksi peruuntua. Tällöin valmis asia-

kirjamalli työskentelyn tukena voisi auttaa siinä, että uusi työntekijä kykenisi itsenäisem-

pään työskentelyyn tarvittaessa myös ilman perehdyttäjää, ja voisi esimerkiksi valmistella 
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päätöksen esimiehen kanssa vielä yhdessä tarkistettavaksi sen sijaan, että koko prosessi 

tehtäisiin perehdyttäjän kanssa alusta alkaen aina vieretysten. 

 

4.4 Perehdytyksen kulmakivet 

 

Työyhteisön työtilanteen tunnistettiin vaikuttavan suuresti siihen, miten uusi työntekijä 

pystytään ottamaan vastaan. Mikäli työyhteisössä on vajetta, uuteen työntekijään koettiin 

kohdistuvan heti paineita ottaa työ haltuun, jotta muiden kuormittunut työtaakka helpottuu. 

Perehdyttäminen nähtiin tärkeänä osana työhön kiinnittymistä, mutta samalla koettiin 

suurta ristiriitaa sen kanssa, miten perehdytykseen pystyttiin varaamaan aikaa työyhtei-

sössä. Haastatteluissa nousi esiin myös ilmiö, jossa perehdyttämiseen liitettiin turhautu-

mista johtuen sosiaalityöntekijöiden uudesta työtilanteesta. Tällä hetkellä, kun työntekijän 

on helppo vaihtaa työpaikkaa työtilanteen niin salliessa työntekijät ovat myös kokeneet 

raskaaksi, kun uudet työntekijät käyvät “kokeilemassa” eri paikoissa, mutta eivät hyvästä 

perehdytyksestä huolimatta jää kuten seuraavassa katkelmassa kuvaillaan: 

 

“On kuitenkin tavallaan sitä kokemusta myös et työntekijä tulee ja kokee ettei 

ehkä ole hänen juttunsa ja lähtee. Et aina sekään ei ole siitä perehdytyksestä-

kään kiinni. Se lisää sitä kuormitusta, kun on muutenkin niinku todella kuor-

mittava tilanne.”   

 

Monissa kunnissa on ollut vaikeuksia löytää riittävästi sosiaalityöntekijöitä töihin. Erityi-

sesti lastensuojelun virkoja on hankala täyttää. Nyt rekrytointi näyttää vaikeutuvan entises-

tään, kun tilapäisesti sosiaalityöntekijänä toimivien pätevyysehdot kiristyvät. Ylen artikke-

lissa ”Miten käy lastensuojelun?” sosiaalityön professori Anneli Pohjola pohtii sosiaali-

työntilaa ja kertoo työvoimapulan olevan kunnissa todellinen ongelma. Monessa kunnassa 

rekrytointiongelmat painottuvat juuri lastensuojeluun, jossa työntekijävaje on tiedostettu jo 

pitkään. (Koivisto 2016). Pysyvyyden osalta yhteinen keskustelu ja avoin ilmapiiri työyh-

teisössä koettiin uuden työntekijän perehdytyksen osalta tärkeäksi. Työyhteisössä vallalla 

oleva struktuuri ja pysyvät käytännöt, kuten säännölliset kokousrakenteet, tukivat uutta 

työntekijää työhön asettumisessa. Yhteisten foorumeiden kautta koettiin yhteisöllisyyden 

lisääntyvän sekä sen antavan mahdollisuuden oman työn reflektoinnille. Työyhteisössä ar-

vostettiin rakennetta, jossa yhteistä keskustelukulttuuria vaalittiin.  
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Työnantajan ja työyhteisön on yhdessä sitouduttava uuden työntekijänperehdytysproses-

siin, vaikkakin päävastuu perehdyttämisestä on työnantajalla. Työnantajan sitoutuminen 

näkyy muun muassa siinä, että perehdytykseen on myönnetään riittävät resurssit. Perehdy-

tykselle on varattava aikaa, perehdytysmateriaalin sisaltö on mietittävä tarkkaan ja pereh-

dytyksen on oltava työyksikkölähtöistä. Perehdytykseen vaadittavasta ajallisesta resurssista 

koettiin paljon huolta ja tarvittavan ajan järjestäminen koettiin erityisesti haasteena, kuten 

seuraavissa katkelmissa kuvataan: 

 

“Jos miettii sitä perehdytystä, mä luulen et se on siinä kiireesssä, tavallaan 

niin kuin jatkuvassa kiireessä niin kuin jotenkin jäänyt kaiken muun alle.” 

 

“Se voi olla sit kun ihmisillä on kiire niin ne ajattelee et katso sieltä tai et 

Efficasta löytyy. Et se voi tuntua et anteeksi, että olen edes olemassa.” 

 

Koska uuden sosiaalityöntekijän rekrytointi on tällä hetkellä haastavaa, työnantajan tulisi 

olla kiinnostunut perehdytyksestä ja sen onnistumisesta. Perehdytys kuuluu hyvän työyh-

teisön piirteisiin ja perehdytyksen onnistuminen edistää henkilöstön sitoutumista työyhtei-

söön. Haastatteluissa keskustelut johtavan sosiaalityöntekijän kanssa koettiin perehdyttä-

misvaiheessa tärkeiksi ja niiden puuttuminen esteeksi perehdyttäminen onnistumiselle. 

Työntekijät kokivat, että vastuu perehdyttämisestä kuuluu johtavalle sosiaalityöntekijälle. 

Erilaisten perehdyttämismallien läpivientiin kaivattiin johtavan sosiaalityöntekijän selkeää 

delegointia sekä yhteistä keskustelua työyhteisössä. 

 

4.5 Työntekijöiden kokemuksia perehdytyksen haasteista ja kehittämisestä 

 

Työkentällä tapahtuneet muutokset sekä työntekijät vaihdokset ovat joidenkin kokemusten 

mukaan tuoneet myös negatiivisia sävyjä uuden työntekijän vastaanottoon. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että kiireisessä työtilanteessa olevien kollegoiden perehdytyksen pelkona oli 

juuri se, ettei aikaa löytyisi riittävällä perehdytykselle ja uusia työntekijöitä ei saada jää-

mään. Samalla keskusteltiin vaihtuvuuden ollessa suurta sijaisten ja opiskelijoiden pereh-

dyttämisen olevan valitettavasti heikommalla tasolla. koska katsottiin ettei heihin tarvitse 

samalla tavalla panostaa, koska he eivät kuitenkaan taloon jää. Harmillisesti ei nähty puolta, 
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jossa näistäkin voisi tulla tulevaisuuden työntekijöitä kyseiseen paikkaan. Kuormitus ja 

työtehtävissä tietämättömänä ajelehtiminen koettiin varjopuolena riittävän perehdytyksen 

puuttuessa, kuten seuraavasti voidaan havainnoida:  

 

“Haasteena voi olla, et jos ihmisillä ei riitä aikaa perehdyttää. Et se on niinku 

nimenomaan, kun täällä on kiirettä ja näin et se on yksi syy miksi ihmiset ei 

opi tekemään töitä niin kuin oletetaan vaan siitä voi tulla sellainen hirveä 

kuormitus, jos ei tiedä mitä pitää tehdä vaan annetaan tavallaan vaan ajelehtia 

täällä yksinään.” 

 

Yksi uusi ilmiö, joka nähtiin myös perehdyttämisen esteenä, on sosiaalityöntekijöiden pä-

tevyysvaatimuksiin liittyvä muutos. Se on ilmaannuttanut myös työyhteisön sisällä tapah-

tuvaa syrjimistä, joka helposti kohdistuu uuteen nuoreen työntekijään, joka aloittelee työ-

uraansa. Muodollisesti pätevät nuoret työntekijät syrjäyttävät pätevöitymättömiä pitkääkin 

uraa tehneitä sosiaalityöntekijänä toimineita työntekijöitä, mikä aiheuttaa työyhteisössä eri-

puraa. Jo sosiaalityöntekijän paikkaa haettaessa työnhakija voi olla kiinnostunut siitä, miksi 

työpaikka on haussa ja kenen paikka ollaan mahdollisesti viemässä välttääkseen mahdolli-

sia ristiriitoja uudessa työyhteisössä. Tätä kuvaa seuraava katkelma: 

 

“Esteitä voisi olla tietysti työyhteisössä tapahtuvat syrjimiset. Joku ihminen 

joka on tehnyt yli kymmenen vuotta sosiaalityötä voi olla hyvinkin katkera, 

että joku tällainen joka ei tiedä mitään sosiaalityöstä, mutta on muodollisesti 

pätevä niin hän saa sen viran. Meidän alalla on muutenkin väheksyntää ulko-

puolelta, jos sisältäkin käsin väheksytään, niin se on huono.”  

 

Muodollisesti epäpätevien pitkään sosiaalityötä tehneiden kollegoiden lähteminen työyh-

teisöstä toi myös tietotaidollisesti työyhteisöön säröjä. Henkilöstömuutosten koettiin vai-

kuttavan koko työyhteisöön ja vaihdosten kuormittavan työtilannetta. Työyhteisön sisällä 

tapahtuva vaihtuvuus koettiin muulle työyhteisölle kuormittavaksi tekijäksi, kuten seuraa-

vasta voidaan havainnoida: 

 

“Kuormittuminen joo. Ymmärrän et niille jotka on ollut monta vuotta täällä 

se voi olla niin sanotusti vähän ärsyttää, jos joutuu niin sanotusti korjaamaan 
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ja tekemään ylimääräistä työtä sen takia että joku toinen lähtee. Mutta eihän 

uusia ihmisiä siitä tarvitse rankaista. Et se ei oo niinku niiden syy.” 

 

Sosiaalityöntekijöiden tiuha vaihtuvuus yksiköissä on aiheuttanut myös muiden työnteki-

jöiden kuormitusta raskaassa työtilanteessa. Uusien työntekijöiden vastaanottamiseen ol-

laan kylläännytty ja myönnetään, ettei kuormittavassa työtilanteessa aina itseltä löydy re-

sursseja vaihtuvien työntekijöiden vastaanottamiseen. Koetaan, että kollegoiden vaihtu-

vuus lisää omaa työtaakkaa erityisesti yhteisten asiakkaiden osalta. 

 

Näiden haasteiden ratkominen ja perehdyttämisen kehittäminen vaatisi resursseja pereh-

dyttämiseen. Työntekijät kokivat, että perehdyttäminen on tärkeä kehittämiskohde ja siihen 

tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomioita. Samoin työntekijät toivoivat selkeää pereh-

dytysstruktuurin sopimista työyhteisössä niin, että kaikki ovat toimintatavasta tietoisia. 

Täysin yhtenäistä perehdyttämismallia ei nähty mahdolliseksi vaan koettiin, että perehdyt-

tämisen tulee lähteä työntekijöiden omista tarpeista käsin. Myös perehdyttäjällä nähtiin ole-

van vaikutusta siihen, millaiseksi perehdytys lopulta muodostuu. Yhteisenä linjana voitiin 

ajatella selkeää perehdytyskansiota, joka on ajan tasalla ja jota käydään suunnitellusti läpi. 

Perehdyttämisessä nähtiin kuitenkin perehdytyskansioita tärkeämmäksi elementiksi yhteis-

ten keskusteluiden määrä, jossa on tilaa kysyä ja kuunnella. 

 

5 Perehdyttäminen johtamisen näkökulmasta 

 

5.1 Perehdyttämisen nykytila ja tavoitteet 

 

Johtavien sosiaalityöntekijöiden haastattelun myötä Espoon lastensuojelun perehdytyk-

sen tila tällä hetkellä näyttää sisältävän samoja perusajatuksia, mutta myös vaihtelevan 

toimistoittain. Kaikissa toimistoissa ei ole tällä hetkellä käytössä esimerkiksi tutorin ni-

meämistä uudelle työntekijälle, kahden viikon asiakasvapaata jaksoa heti aloittamisen jäl-

keen kaikille uusille työntekijöille tai toimistokohtaista perehdyttämislomaketta. Sen si-

jaan perehdyttämisen tavoitteet ja perehdyttämisen pääpiirteittäinen rakentuminen vai-

kuttivat olevan kaikissa Espoon lastensuojelun toimistoissa melko samalla fokustasolla. 

Kaikissa toimistoissa on käytössä esimerkiksi kaupunkitasoinen perehtymislomake, ja 
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perehdyttämisprosessi vaikutti olevan struktuuriltaan melko samanlainen eri toimistojen 

kesken. 

Samanlainen perehdyttämisprosessin struktuuri on tietysti asia, joka usein luontaisesti on 

osa uuden työntekijän työssä aloittamista. Se sisältää työntekijän vastaanottamisen, pe-

rehdyttämissuunnitelman ja aikataulujen sopimisen, perehdyttämissuunnitelman toteutta-

misen ja seurannan. Tärkeäksi haastattelun myötä nähtiin kuitenkin myös uuden työnte-

kijän työyhteisöön tutustuttaminen ja se, että uusi työntekijä kokisi pääsevänsä osaksi 

työyhteisöä ja olevansa tervetullut uuteen työpaikkaan. Osaltaan on mielenkiintoista poh-

tia tätä esimerkiksi organisaatiokulttuuriteorian kautta, jonka mukaan palvelusektorin 

aloilla työntekijöiden lojaalius työpaikkaa kohtaan on vaikeammin hallittavissa kuin esi-

merkiksi teollisuudenaloilla. Sosiaalisen yhtenäisyyden on todettu olevan yksi tekijä sen 

taustalla, että työntekijän identiteetti on ammattialan lisäksi sidoksissa myös tiettyyn or-

ganisaatioon. (Seeck 2013, 210.) 

Tiettyyn organisaatioon ja työyhteisöön sitoutuminen on lastensuojelualalla nykyajassa 

tärkeää etenkin siksi, että työntekijöiden vaihtuvuus ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin 

vaikeus on ollut alalla jo pitkään tunnustettu haaste. Tältä kannalta katsoen työyhteisöön 

tutustumiseen satsaaminen on perehdytysvaiheessa työskentelyä myös sen eteen, että uusi 

työntekijä viihtyisi työyhteisössä mahdollisimman pitkään. Eräs johtava sosiaalityönte-

kijä kuvasi asiaa seuraavasti: 

”Nii ja kyl mä aattelen et jos uus työntekijä saa hyvän perehdytyksen ja 

jotenki just se työn sisältö, mut yhtä tärkee se et pääsee siihen työyhteisöön 

mukaan. Jotenki et hänet otetaan siihen porukkaan ja tuntee et kuuluu siihen 

porukkaan ni on varmast merkitystä sille että kuinka pitkään siellä viihtyy.” 

Työyhteisöön sisään pääsemisen lisäksi perehdyttämisen tavoitteiksi mainittiin luontai-

sesti lastensuojelutyön oppiminen siten, että asiakkaat saavat tarpeidensa mukaista pal-

velua. Työyhteisössä viihtymisen ohella myös kokemus työn hallitsemisesta nähtiin 

asiana, jolla on vaikutusta työntekijän pysyvyyteen. Lastensuojelutyöhön liitetään usein 

mielikuvia kiireestä ja suuresta työmäärästä. Kiire itsessään on asia, joka vähentää työssä 

viihtymistä ratkaisevasti. Johtamisen innovaatioteorioiden mukaisesti olennaista kiireen 

keskellä pärjäämisessä on kokemus työn hallittavuudesta. (Seeck 2013, 276–277.) Työn 

hallitseminen perehdytyksen tavoitteena myötävaikuttaa siis kahdensuuntaisesti sekä asi-

akkaiden että työntekijän hyvinvointiin. 
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Edellä mainittuja perehdytyksen tavoitteiden saavuttamista on Espoon lastensuojelussa 

lähestytty toimistokohtaisesti eroavalla, mutta lähtökohtaisesti pääajatukseltaan saman-

laisella perehdyttämisprosessilla. Työyhteisöön tutustuttamisen tavoitetta edesautetaan 

rohkaisemalla vanhoja työntekijöitä uuden työntekijän huomioimisessa. Työnkuvan op-

pimisen osalta jokaisessa toimistossa oli käytössä kaupunkitasoinen perehtymislomake ja 

lisäksi yhdessä toimistossa myös oma toimistokohtainen lomakkeensa. Pääosin käytössä 

oli myös malli, jonka mukaan uudelle työntekijälle ei ensimmäiseen kahteen viikkoon 

jaeta omia asiakastapauksia. Tämän kaksi viikkoa on ajateltu olevan aluksi intensiivistä 

perehdytystä, jonka jälkeen perehtymistä seurataan vielä senkin jälkeen tapauskohtaisesti 

tarpeenmukaisesti katsotuin väliajoin. Jokaisessa toimistossa perehdyttämisen ja pereh-

tymisen nähtiin jatkuvan useita kuukausia, intensiivisen perehdyttämisjakson jälkeen tie-

tysti enemmän työn ohella. 

Kahdessa toimistossa oli lisäksi käytössä tutortoimintaa, joka on koettu pääasiassa hy-

vänä ja toimivana. Johtavat sosiaalityöntekijät kokivat, että tutorvalinnassa on kiinnitet-

tävä huomiota erityisesti henkilökemioihin sekä tutoriksi valittavan ihmisen työtilantee-

seen ja omaan halukkuuteen tutoriksi ryhtymisessä. Tutor toimii perehdyttäjänä johtavan 

sosiaalityöntekijän rinnalla, mutta toimistoissa on koettu tärkeänä välittää uudelle työn-

tekijälle myös tunne siitä, että myös muilta työyhteisön jäseniltä saa kysyä tarvittaessa 

apua. Erityisesti tutoria ja muita työyhteisön jäseniä koettiin tärkeäksi hyödyntää esimer-

kiksi niissä tilanteissa, joissa johtava sosiaalityöntekijä ei ole paikalla tai jos avuntarve 

koski sellaista asiaa, jonka osaamisesta johtava sosiaalityöntekijä on ajan kuluessa vie-

raantunut. Tällaiseksi asiaksi mainittiin esimerkiksi tietojärjestelmä Effican käyttöön liit-

tyvät yksityiskohtaiset kysymykset. 

Johtavan sosiaalityöntekijän, tutorin ja muiden työyhteisön jäsenten osaamisen hyödyn-

tämisen lisäksi uusia työntekijöitä perehdytetään Intra-sivujen, koulutusten ja perehty-

miskansioiden avustuksella. Uudella työntekijällä on lisäksi mahdollisuus seurata aluksi 

muiden sosiaalityöntekijöiden työskentelyä ja myös sosiaaliohjaajat voivat oman tietä-

myksensä mukaisesti perehdyttää uusia työntekijöitä. Näiden esitettyjen perehdyttämis-

menetelmien ja -välineiden myötä johtavien sosiaalityöntekijöiden näkemys heidän pe-

rehdytykselle asettamiensa tavoitteiden suhteen oli, että tavoitteisiin kyllä aina päästään 

tavalla tai toisella. Työyhteisöön sisään pääsemisen tavoitteen koettiin toteutuvan hyvin, 
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mutta kiireen keskellä työn sisällön omaksumisen toteutumisen koettiin olevan pikem-

minkin pakon sanelemaa työnteon ohella oppimista, mitä kuvaa seuraava haastattelukat-

kelma: 

”Työ pakottaa niiku perehtymään asioihin, mutta tietysti haluais että se alku 

olis semmonen jotenki niiku rauhallinen ja hallittu ja suunniteltu. Ja et ehkä 

kyl mä väitän että kyl ne saa niiku sen perehdytyksen tavalla tai toisella. 

Mut et joskus vaan niinku ei ehkä mee nii hyvin ku haluais itse.” 

Johtavien sosiaalityöntekijöiden haastatteluista kävi lisäksi ilmi, että aiemmin mainitun 

mukaisesti Espoon lastensuojelun eri toimistojen kesken on toimistokohtaisia eroja pe-

rehdytyksen toteuttamisessa. Eri toimistojen kesken ei ole ollut yhteistyötä perehdyttämi-

sen kehittämistä koskien ja johtavat sosiaalityöntekijät kokivat, että tästä syystä aikaa ja 

resursseja kuluu myös päällekkäisen työn tekemiseen. Erityisesti toivottiin yhteistä ja val-

mista, uusien työntekijöiden saatavilla olevaa, informaatiopakettia työsuhteeseen liittyviä 

käytännönkysymyksiä, kuten työaikoja, palkanmaksupäiviä ja sairaslomia koskien. Laa-

jemmin katsoen yhtenäisempi ja samanlainen perehdyttämismalli nähtiin myös työnteki-

jöiden etuna ja oikeudenmukaisena siinä mielessä, että kaikki uudet työntekijät saisivat 

samanlaisen tarpeidensa mukaisen perehdytyksen toimistosta riippumatta.  

Johtamisen teorioiden näkökulmasta katsoen on mielenkiintoista tarkastella edellä esitel-

tyä Espoon lastensuojelun perehdyttämisen tilaa myös työprosessiteorian välityksellä. 

Harry Bravermanin 1970-luvulla syntynsä saaneen työprosessiteorian mukaan työyhtei-

sössä kontrolli on johtamisen osalta kaikkea sitä, jolla työntekijöiden potentiaali muun-

netaan halutuiksi työsuorituksiksi (Julkunen 2008, 30). Johtavien sosiaalityöntekijöiden 

haastattelun osalta on todettavissa, että haluttuihin työsuorituksiin ja perehdyttämisen ta-

voitteisiin päästään aina jollakin tavalla. Kiireen, päällekkäisen työn tekemisen ja aiem-

min esiteltyjen työntekijöiden esiin tuomien perehdytyksen haasteiden myötä on kuiten-

kin asetettava kyseenalaiseksi perehdytysprosessin maksimaalinen kontrolli. Tästä syystä 

johtuen emme näe työprosessiteorian soveltuvan kontrollinäkemystensä osalta sellaise-

naan aineistomme tuloksiin, sillä mielestämme johtavien sosiaalityöntekijöiden haastat-

telussa mainitsema perehdytyksen tavoitteisiin aina jollakin tavalla pääseminen ei il-

mennä täysinäistä kontrollia tämän hetken perehdyttämisprosessista. 

Edellä mainittua on toki vielä tarpeenmukaista pohtia siltä kannalta, mitä täysinäisellä 

perehdyttämisprosessin kontrollilla ylipäätään tarkoitetaan ja onko sitä mahdollista edes 
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saavuttaa lastensuojelun hektisessä toimintaympäristössä. Työprosessiteoria juontaa juu-

rensa tutkimusraportin alussakin mainitun tieteellisen liikkeenjohdon eli taylorismin 

ihanteisiin, jolle tärkeää on työn ja perehdyttämisen näkeminen rationaalisena, tieteelli-

seen tietoon pohjaavana toimintana inhimillisten subjektien käymän vuoropuhelun sijaan 

(Julkunen 2008, 22; Seeck 2013, 57). Taylorismi ylipäätään on syntyhistorialtaan enem-

män sidoksissa mekaaniseen tehdasympäristöön ja tuotantotalouden piiriin (Seeck 2013, 

56–57). Voi olla ajateltavissa niin, että työprosessiteorian esittämä kontrollin ajatus onkin 

johtamisen näkökulmasta helpommin saavutettavissa tällaisessa ympäristössä, jossa pe-

rehdyttämisprosessi ja sen tavoitteet voivat ylipäätään pohjautua selkeämmin ennalta val-

miiksi listattujen ja rajallisempien mekaanisten suoritusten taitamiseen. 

Lastensuojelun toimintaympäristössä perehdyttäminen ja sen kontrolli ovat ehkä tuotan-

totalouden piiriä enemmän sidoksissa inhimillisten muutosten pakottamiin toiminnan ja 

perehdyttämisen uudelleen jäsentämisiin ja priorisointeihin. Esimerkiksi akuutti toisen 

työntekijän asiakaskriisi voi helposti johtaa siihen, että ennalta sovittu uuden työntekijän 

perehdytysaika pitää siirtää. Samoin kuormittunut ja kiireinen työtilanne voi johtaa sii-

hen, että perehdyttämiselle ei ole yksinkertaisesti toivotun mukaisesti aikaa. Onkin mie-

lekästä kysyä ja pohtia, onko täysinäisen perehdyttämisen kontrollin saavuttaminen tä-

män luontoisen työn piirissä edes ylipäätään mahdollista. Samoin on tarpeen pohtia sitä, 

voisiko perehdyttämisprosessia kutsua kontrolloiduksi siitä huolimatta, että lastensuoje-

lutyölle luonnollinen toiminnan priorisointi rajallisten resurssien keskellä voi johtaa pe-

rehdyttämissuunnitelman muutoksiin ja perehdyttämisen mahdolliseen rajallisuuteen. 

Tällöin kyse olisi ideaalin ja täysinäisen kontrollin ajatuksen sijaan siitä, että tämän rajal-

lisuuden keskellä on kontrolli saavutettu niin hyvin kuin mahdollista. 

 

5.2 Johtavan sosiaalityöntekijän rooli ja vastuu perehdyttämisprosessissa 

 

Johtavien sosiaalityöntekijöiden haastattelusta kävi ilmi heidän jaettu näkemyksensä 

siitä, että päävastuussa perehdyttämisestä on uuden työntekijän esimies – Espoossa siis 

lastensuojelun toimiston johtava sosiaalityöntekijä. Espoossa lastensuojelun toimistoissa 

on kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, jotka tekevät myös perehdytyksen osalta yhteis-

työtä keskenään. Johtavan sosiaalityöntekijän rooli perehdyttäjänä nähtiin tärkeänä jo 

alusta alkaen uuden työntekijän aloittaessa, jolloin johtava sosiaalityöntekijä ottaa uuden 
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työntekijän vastaan. Uudelle työntekijälle on etukäteen jo katsottu perehdytysaikoja ka-

lenteriin ja perehdytys käynnistetään perehdyttämissuunnitelman mukaisesti usein kau-

punkitasoista lomaketta apuna käyttäen. Johtava sosiaalityöntekijä esittelee myös toimis-

ton tilat ja käytännön työtä ajatellen tarpeellisten välineiden sijainnit, kuten tulostimet ja 

toimistotarvikkeiden paikan. 

Johtavan sosiaalityöntekijän roolin lisäksi osallisena perehdyttämistä ovat myös yksikön 

muut työntekijät. Toimistosihteeri voi kertoa uusille työntekijöille omasta työstään ja 

muut työntekijät omista vastuualueistaan. Esimerkiksi yhdessä toimistossa kriisiasunnon 

vastaava kertoo uudelle työntekijälle kriisiasunnoista, ja toimiston käytössä olevista au-

toista vastaava kertoo autojen käytöstä. Samoin joku työntekijä voi uuden työntekijän 

kanssa käydä kierroksen kyseisen yksikön vastuulla olevalla alueella ja näyttää, missä 

mikin alue sijaitsee ja mitä tärkeitä paikkoja sillä alueella olisi hyvä tietää. Työnjakoon 

olennaisesti liittyy myös osassa toimistoja käytössä oleva jo aiemmin mainittu tutormalli, 

jossa uusi työntekijä perehtyy tiettyihin asioihin myös toisen sosiaalityöntekijän kanssa. 

Tutortoiminta on koettu hyvänä sen toimiessa, mutta välillä henkilökemiat tai tutorin oma 

äkillisesti kriisiytynyt työtilanne ovat johtaneet siihen, että tutortoimintaa ei ole aivan sen 

ideaalipotentiaalin mukaisesti saatu hyödynnettyä. 

Johtavien sosiaalityöntekijöiden, muiden yksikön työntekijöiden ja tutorin lisäksi johta-

vat sosiaalityöntekijät kokivat, että osaltaan perehtymiseen vaikuttaa myös uuden työnte-

kijän oma aktiivisuus ja uskallus toimia asioissa. Johtavat sosiaalityöntekijät tunnistivat 

uusien työntekijöiden eroja siinä, miten aktiivisesti he esimerkiksi esimiehen poissa ol-

lessa ovat valmiita kysymään neuvoa joltakin muulta työntekijältä tai tutustumaan oma-

toimisesti työyhteisön muihin jäseniin. Toisaalta tietynlaisessa vetäytymisessäkään ei 

nähty mitään ongelmaa niin kauan, kun se ei mene ikään kuin liian pitkälle. Eräs johtava 

sosiaalityöntekijä kuitenkin mainitsi, että arasti apua ja tukea hakevat voivat helpommin 

ajautua siihen tilanteeseen, jossa alussa saatu perehtyminen ei ole riittävää ja he voivat 

helpommin jäädä tietyllä tavalla etäisemmäksi työyhteisöstä. Oma-aloitteisuus ja uuden 

työntekijän oma motivaatio perehtymiseen nähtiin kaiken kaikkiaan tärkeänä, mitä ku-

vattiin haastattelussa esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

”Mut sitte ne jotka on vähä arkoja hakee sitä apua ja tukee nii semmoset sit 

helposti jää niin että ne ei ehkä saa sitä riittävästi alussa sitä perehdytystä 

eikä pääse sillai porukkaan mukaan.” 
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Toisaalta uuden työntekijän liiallinenkin aktiivisuus ja innokkuus nähtiin ongelmallisena 

niissä tapauksissa, joissa se tuli ilmi ylimalkaisena omiin kykyihin luottamisena tilan-

teessa, jossa johtava sosiaalityöntekijä itse näki tarpeen edes jonkinnäköiselle perehdyt-

tämiselle. Tällaisena esimerkkinä mainittiin esimerkiksi toisesta kaupungista Espooseen 

töihin tullut, joka osaa lastensuojelutyön, mutta jolle Espoon käytännöt ja palvelut ovat 

ehkä vieraita ja joihin perehdytyksen tarvetta uusi työntekijä ei itse tunnista. Perehdytyk-

sen haasteena nähtiin nämä tilanteet, joissa uusi työntekijä kokee osaavansa jo kaiken ja 

ei siten ehkä ole avoin perehdyttämiselle. Vetäytyvien uusien työntekijöiden kannustami-

sen ja rohkaisemisen lisäksi eräs johtava sosiaalityöntekijä mainitsi myös sen, että joi-

denkin kohdalla kannustamisen ja rohkaisemisen sijaan jotakin työntekijää pitää ikään 

kuin vähän vetää takaisin ja kehottaa ottamaan hieman rauhallisemmin.  

Johtavan sosiaalityöntekijän vastuun lisäksi vastuukysymykset ulottuivat siis haastattelun 

perusteella myös työyhteisön muihin työntekijöihin sekä uuteen työntekijään itseensä. 

Työntekijöiden osalta on todettavissa, että jokaisella sosiaalityöntekijällä on tietynlainen 

teoreettinen käsitys sosiaalityöntekijänä olemisesta nykyajan yhteiskunnallisessa kon-

tekstissa. Tämä käsitys vaikuttaa olennaisesti myös työntekijän työorientaatioon. (Karvi-

nen-Niinikoski 2004, 31.) Erityisesti oppimisen ja perehtymisen kannalta työorientaati-

olla on vaikutusta siinä mielessä, että ylipäätään työorientaatioon liittyvien oppimiskäsi-

tysten voidaan katsoa olevan tarkasteltavissa jo perehtymisprosessissa. Esimerkiksi jos 

uusi sosiaalityöntekijä katsoo sosiaalityön professionaalisuuden olevan nykyajan yhteis-

kunnassa saavutettavissa täysin itsenäisesti perehtymällä, niin todennäköisesti hän ei 

myöskään omassa perehtymisprosessissaan turvaudu yhteisiin pohdintoihin muiden työn-

tekijöiden kanssa.  

Toisenlaisen näkemyksen mukaan nykyajassa sosiaalityöhön liittyvä oppiminen ja kehit-

tyminen vaativat kuitenkin myös vuoropuhelua, näkemysten vaihtamista ja yhteistä poh-

dintaa muiden sosiaalityöntekijöiden ja työyhteisön jäsenten kesken (Taylor 2004, 83–

85; ks. myös Eadie 2007, 206–208). On kuitenkin pohdittava sitä, missä määrin tämä 

ajatus on kytköksissä perehtymiseen liittyviä melko käytännöntasoisia ajatuksia syvem-

piin sosiaalityön merkityksen, yhteiskunnallisen aseman ja etiikan kysymyksiin. Samoin 

olennaista on se, onko vetäytyvien, itsenäisesti perehtyvien ja perehdyttämiseen vaikeasti 

houkuteltavien uusien työntekijöiden toiminnan taustalla kyse edes siitä, että he eivät ko-

kisi tarpeelliseksi käydä keskusteluja uusista asioista toisten työntekijöiden tai johtavan 
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sosiaalityöntekijän kanssa. Vaihtoehtoisia syitä kun voivat olla myös johtavien sosiaali-

työntekijöidenkin mainitsemat arkuus ja uskalluksen puute sekä myös se, että tällaisia 

kysymyksiä ei yksinkertaisesti ole. 

Kuitenkin ainakaan tiettyjen perehdyttämisprosessin osien kohdalla pelkkä itsenäisesti 

perehtyminen ei voi kuitenkaan lastensuojelun alan piirissä olla kovin riittävää. Aihe liit-

tyy myös käytännöllisyyteen, sillä esimerkiksi tietojärjestelmien käytön oppiminen on 

todennäköisesti tehokkaampaa toisen opastuksen alaisena oppimalla kuin itsenäisesti oh-

jekirjoja lukemalla. Johtavien sosiaalityöntekijöiden haastattelusta esiin nousseiden nä-

kemysten mukaisesti johtavan sosiaalityöntekijän rooli paikantuu perehdyttämisprosessin 

kokonaisuuden hallussa pitäjäksi. Perehdyttämisprosessi vastuualueet voivat siis jakautua 

myös työntekijöille ja uudelle työntekijälle itselleen. Johtavan sosiaalityöntekijän vas-

tuulla on perehdyttämisprosessin seuraaminen, osin jopa taylorismin hengen mukaisesti 

palvelualoille tyypillisenä valvontana (Seeck 2013, 103). Johtava sosiaalityöntekijä seu-

raa ja valvoo uuden työntekijän perehtymisen edistymistä ja tarvittaessa ryhtyy toimiin 

epäkohtia huomatessaan. Näitä epäkohtia voivat olla esimerkiksi tutorvalinnassa huonot 

henkilökemiat, uuden työntekijän liiallinen arkuus tai muu perehtymistä hidastava tekijä. 

 

5.3 Kiire ja muut perehdyttämisen haasteet 

 

”No perehdyttäminen on aina niiku et siinä aina jää semmonen tunne et ei 

oo riittävästi aikaa siihen perehdytykseen.” 

Edellä mainitun lainauksen mukaisesti merkittävänä teemana johtavien sosiaalityönteki-

jöiden haastattelusta nousi esiin kiire kunnollisen perehdyttämisen esteenä ja haasteena. 

Perehdyttäminen työyhteisöissä on johtavien sosiaalityöntekijöiden työarjessa asia, jolle 

pitää löytää aikaa muiden työtehtävien joukosta. Johtavat sosiaalityöntekijät kokivat 

ajoittain huonoa omatuntoa ja riittämättömyyden tunnetta siitä, että perehdyttämiselle ei 

ole aina riittävästi aikaa. Perehdyttämisaikoja on etukäteen sovittu, mutta puhtaan ajan 

rajallisuuden vuoksi myös nopeasti muuttuvat ja kriisiytyvät tilanteet toisaalla voivat joh-

taa siihen, että jo sovittuja aikoja pitää akuutimpien asioiden vuoksi perua. Samoin haas-

teeksi esitettiin se varmasti jokaisessa työyhteisössä esiin tuleva tilanne, jossa perehdyt-

täjä ei ole aina paikalla tai tavoitettavissa silloin, kun uudella työntekijällä tulee jokin 
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tärkeä kysymys tai akuutti avuntarve. Tätä aihetta käsittelimme jo aiemmin koskien työn-

tekijän oman aktiivisuuden ja omatoimisuuden tärkeyttä tällaisissa tilanteissa. 

Kiireen osalta puolestaan on todettava sellainen fakta, että kiirettä helpottavat päätökset 

tehdään usein jossain muualla kuin lastensuojelun toimistotasolla. Lastensuojelussa kiire 

kun usein paikantuu suuriin asiakasmääriin ja rajallisiin työntekijäresursseihin. Näiden 

helpottamiseen voi toki toimistokohtaisestikin löytää joitakin ratkaisuja, mutta suurem-

mat linjat eivät ole yksin johtavien sosiaalityöntekijöiden säädeltävissä. On mielenkiin-

toista pohtia johtavien sosiaalityöntekijöiden tuottaman kiirediskurssin yhteyksiä nyky-

ajan sosiaalityöhönkin ujuttautuneiden managerialismin ja New Public Managementin 

ihanteisiin. Näistä jälkimmäinen sisältää vahvoja tehokkuuden ja tuottavuuden odotuksia, 

joita usein managerialistisella johtamistavalla – hallinnollisten ohjeiden ja taloudellisen 

valvonnan – kautta tarkkaillaan (Juhila 2006, 74–75). Yksiköiden johtavat sosiaalityön-

tekijät tiimeineen ovat tehokkuutensa osalta vastuussa usein jonkin asteista managerialis-

tista hallintotapaa toteuttavalla ylemmälle johtamisen tasolle. 

Edellä mainitun tehokkuusvastuun kannalta katsoen perehdyttämistä voidaan lähestyä 

kahdella eri tavalla. Tehokkuusodotuksia voidaan kohdentaa itse perehdyttämiseen, jol-

loin perehdytyksen itsessään tulee olla mahdollisimman tehokasta, toimivaa ja tulosten 

nopeasti saavutettavia. Toisaalta tehokkuuden arvon voidaan ajatella paremmin täyttyvän 

perehdyttämiselle annettavalla ajalla ja rauhallisemmalla tahdilla, jolloin tehokkuusodo-

tus lunastetaan vasta tulevaisuudessa pätevyyden ja ammatillisen kompetenssin kautta 

saavutettavilla mahdollisesti nopeaa perehdytystä paremmilla tuloksilla. Espoon lasten-

suojelun osalta voidaan johtavien sosiaalityöntekijöiden haastattelun perusteella todeta, 

että perehdyttämiseen liittyvä tehokkuus on kytköksissä näistä vaihtoehdoista osin kum-

paankin. Perehdyttämisen ja perehtymisen nähtiin tarpeen vaatiessa jatkuvan jopa vuoden 

työntekijän omien tarpeiden mukaan. Toisaalta perehdyttämisen tavoitteiksi mainittiin 

myös työhön nopeasti kiinni pääseminen, kuten eräs johtava sosiaalityöntekijä seuraa-

vanlaisesti mainitsi: 

”Et pääsee nopeesti siihen työhön kiinni ja porukkaan ja et ei oo semmost 

useemman kuukauden semmost jotenki epävarmaa aikaa et ei oikeen tiedä 

eikä oikeen kiinnity.” 
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Kiire on lastensuojelualalla varmasti sellainen asia, johon ei kovin yksinkertaisilla toi-

menpiteillä ole löydettävissä minkäänlaista nopeaa ratkaisua. Tämän vuoksi perehdyttä-

misen osalta se on melko vahvasti sellainen haaste, joka tulee vielä pitkään olemaan läsnä 

lastensuojelutoimistojen arjessa ja joka tulee omalta osaltaan rajaamaan perehdyttämi-

seen panostamista. Sen sijaan johtavien sosiaalityöntekijöiden haastattelusta tuli kiireen 

lisäksi ilmi joitakin muita haasteita, joihin voidaan kiirettä helpommin vaikuttaa. Esimer-

kiksi päällekkäisen työn tekeminen ja ajantasaisten perehdytyskansioiden ja -lomakkei-

den puuttuminen ovat asioita, joihin voi toimistokohtaisestikin ja eri toimistojen välisellä 

yhteistyöllä saada aikaan muutosta parempaan.  

Johtavat sosiaalityöntekijät pohtivat esimerkiksi kaikille toimistoille yhtenäisen perehdy-

tyskansion mahdollisuutta. Tämä perehdytyskansio voisi sisältää esimerkiksi yleisesti so-

vellettavan perehdyttämissuunnitelman, valmiita päätösmalleja, listauksen lastensuoje-

lulle ominaisista ja käytettävissä olevista palveluista, menetelmä- ja menettelyohjeistuk-

sia ja tietoa työsuhteeseen liittyvistä käytännön asioista. Tämän perehdytyskansion ajan-

tasaisuuden tarkistaminen olisi helppo jakaa vuoroittain eri toimistojen kesken, esimer-

kiksi kerran vuoteen. Samoin perehdytyskansio voisi olla vapaasti täydennettävissä ja 

muokattavissa selkeästi virheellisten tietojen osalta muutoinkin. Kaikki nämä mahdolli-

suudet sisältävä perehdytyskansio olisi toki järjestettävä mitä todennäköisimmin sähköi-

sessä muodossa sen laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Yhteinen perehdytyskansio 

olisi ainakin askel lähemmäs yhtenäisempää Espoon lastensuojelutoimistojen perehdy-

tysmallia ja -prosessia. 

 

6 Pohdinta 

Käytäntötutkimuksemme keskeinen ja sosiaalityössä ajankohtainen käsite on perehdytys. 

Perehdyttämisen päätavoitteena on saada uusi työntekijä työyhteisön tuottavaksi jäse-

neksi mahdollisimman pian. Onnistunut perehdytys tähtää siihen, että mitä nopeammin 

ja paremmin uusi työntekijä oppii tuntemaan työtehtävänsä, työkaverinsa ja työyhteisön 

toiminnot, hän pystyy orientoitumaan varsinaiseen työntekoon. (Hokkanen & Mäkelä & 

Taatila 2008, 62.) On tärkeää, että työntekijä oppii mahdollisimman alussa työhönsä kuu-

luvan laajemman kokonaisuuden ja sen toimintatavat. Perehdyttämisen tarkoitus on aut-

taa uutta työntekijää pääsemään sisään uuteen työhönsä ja oppimaan työtehtävänsä mah-

dollisimman hyvin, mistä hyötyy koko työyhteisö. (Kupias & Peltola 2009, 13.)  
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Sosiaalityöhön liittyy nykyhetkessä monenlaisia muutospaineita ja odotuksia, joihin vai-

kuttavat muun muassa sosiaalityön kentällä ja organisaatioissa tapahtuvat uudistukset 

sekä pätevien ammattilaisten saatavuuteen liittyvät ongelmat. Työnantajien lähiaikojen 

yksi suurimmista haasteista on osaavan ja riittävän työvoiman saaminen ja pitäminen työ-

paikoilla. On erityisen tärkeää, millaisen kuvan kunnat ja työyhteisöt antavat itsestään 

työnantajina. Tulevaisuudessa voidaan olettaa, että kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa 

entisestään ja kuntien tulee pysyä yksityisen sektorin vetovoimaisuuden vauhdissa kil-

pailtaessa pätevästä työvoimasta. (Kietäväinen 2010, 3.) Perehdyttämisen kehittämiseen 

ja sen onnistumiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita, että saadaan työntekijät 

viihtymään ja jäämään uuteen työyhteisöön. Näin vältytään työntekijöiden turhalta vaih-

tuvuudelta ja säästetään koko työyhteisöä. 

Laajemmin ajateltuna perehdyttämisen yksi tärkeä tavoite on taata koko työorganisaation 

toimintavalmius henkilöstö vaihdoksista huolimatta. Perehdyttämisestä ei siis hyödy ai-

noastaan uusi työntekijä, vaan sen tavoitteena on koko työyhteisön toiminnan turvaami-

nen sen hetkisistä muutoksista riippumatta. Onnistunut perehdytys auttaa uutta työnteki-

jää hallitsemaan ja jäsentämään omaa työtään paremmin sekä integroitumaan uuteen 

työyhteisöön. Täten hyvin suunniteltu ja toteutettu työhön perehdytys säästää työyhteisön 

aikaa ja on koko työyhteisön etu. (Lepistö 2004, 58–59.) Näemme hyvän perehdytyksen 

olevan kriittisen tärkeää sosiaalityön ja etenkin lastensuojelun nykyhetkessä, jossa hen-

kilöstövaihdokset ovat ajankohtainen ja pinnalla oleva haaste. Käytäntötutkimuksemme 

tavoitteena oli lähestyä tätä aihetta erityisesti espoolaisen lastensuojelun kontekstissa. 

Käytäntötutkimusjaksomme sijoittui Espoon lastensuojeluun, ja uskomme tutkimuk-

semme tuottavan arvokasta tietoa perehdyttämisen nykytilasta. Ajattelemme myös tämän 

tutkimuksen olevan hyödyllinen työkalu perehdyttämisen organisoinnissa ja kehittämi-

sessä. Tutkimusprosessi sujui suunnitellusti ja pääsimme tavoitteisiimme. Haasteita oli 

tavoittaa kaikki haastateltavat ja saada käytännössä heidät kiireidensä keskellä mukaan 

tutkimukseen, mutta kiitollisina saimme haastattelut järjestetyiksi. Tutkimuksen koosta-

minen aineiston sisällönanalyysiä käyttäen oli mielestämme käytännöntutkimusproses-

siin sopiva ja kaikin puolin toimiva. Siinä aineisto pääsi oikeuksiinsa ja tulokset olivat 

helposti löydettävissä. Saavutettuja tuloksia täydensimme aineistoamme tukevalla kirjal-

lisuudella ja teorialla.   
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Tutkimuksemme etiikan osalta on todettavissa, että sen ehkä suurin eettisyys paikantuu 

aiheen tärkeyteen. Lastensuojelu alana vaatii osaavia työntekijöitä ja kuten tutkimusra-

porttimme johdannossa totesimme, osaavia työntekijöitä ei synny ilman riittävää, asian-

mukaista ja toimivaa lastensuojelutyöhön perehdyttämistä. Tutkimuksemme käytännön 

osalta näemme eettisyyden toteutuneen melko hyvin. Lopullisesta tutkimusraportista ei 

ole mahdollista selvittää tutkimukseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden henkilölli-

syyksiä. Johtavien sosiaalityöntekijöiden osalta ryhmähaastattelussa eivät olleet paikalla 

kaikki johtavat sosiaalityöntekijät, joten myöskään heidän henkilöllisyyttään tai haastat-

telussa paikalla oloaan ei ole mahdollista paikantaa. Haastatteluissa nauhoitetut aineistot 

tuhottiin aineiston analysoinnin jälkeen. 

Ainoaksi haasteeksi eettisyyden kannalta tutkimuksen edetessä muodostui se, että kaikki 

haastateltavat eivät ennen haastatteluun osallistumistaan olleet saaneet saatekirjettämme. 

Toisaalta osallistujille aina ennen haastattelun alkua selvennettiin saatekirjeen sisältö 

suullisesti ja osallistujat allekirjoittivat myös suostumuslomakkeen haastattelun yhtey-

dessä. Samoin näkisimme eettisyyden haasteena myös sen, että tutkimuksessa tarkoituk-

semme oli haastatella johtavia sosiaalityöntekijöitä kaikista Espoon lastensuojelun toi-

mintayksiköistä, mikä on osaltaan saattanut luoda paineita osallistumiselle. Toisaalta 

kaikki johtavat sosiaalityöntekijät eivät joko halun puutteesta tai kiireen johdosta haas-

tatteluun osallistuneetkaan, joten lopputuloksena ja suostumuslomakkeiden allekirjoitta-

misen myötä on oletettavissa, että haastatteluun osallistuneet tekivät sen puhtaasti omasta 

halustaan. 

Tutkimustulosten perusteella sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät, että perehdytyksestä 

vastaavat johtavat sosiaalityöntekijät, tunnistavat kehittämiskohteita ja haasteita perehdy-

tyksessä. Perehdyttäminen nähtiin myös yhteisesti tärkeänä elementtinä työyhteisöön in-

tegroitumisen ja työviihtyvyyden kannalta. Uuden työntekijän ajateltiin tarvitsevan aikaa 

laskeutua työhön sekä keskusteluja yhdessä työn haltuun ottamiseksi. Etenkin alkuvai-

heessa työparityöskentely koettiin toimivaksi. Suurimmaksi haasteeksi koettiin kuormit-

tavasta työtilanteesta johtuva aikapula ja löytyykö työyhteisöstä perehdyttämiseen riittä-

viä resursseja. Kehittämiskohteena selvästi kaivattiin strukturoitua ja työntekijän omista 

lähtökohdista rakentuvaa perehdyttämistä. Kehittämiskohteiden näkyväksi tuominen ei 

itsessään riitä, vaan kehittämiseen tulee tarttua. Se, että uusien työntekijöiden perehdyt-

täminen olisi riittävää ja toimivaa, nähtiin koko työyhteisön etuna. 
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Tällä hetkellä perehdyttämisen suurimpana haasteena nähtiin yhteneväisesti liian suuri ja 

jatkuva kiire. Ongelmalliseksi tämä haaste nähtiin erityisesti siitä syystä, että toimipiste-

tasoisesti sille ei ole löydettävissä kovin kestäviä ratkaisuja. Kiirettä helpottavat ratkaisut 

koettiin tehtävän enemmän ylemmällä johtamisen tasolla. Perehdyttämisen arjessa kii-

reen vaikutukset näkyivät esimerkiksi siten, että jo sovittuja perehdytysaikoja piti perua 

tai uudella työntekijällä oli jo alusta alkaen omia asiakkaita, joiden asioiden hoitamiseen 

meni myös perehtymisen sijaan aikaa. Johtavat sosiaalityöntekijät nimesivät perehdyttä-

misen haasteiksi myös työntekijän liian suuren arkuuden ja puuttuvan oma-aloitteisuuden 

sekä toisaalta myös sen, jos työntekijä kokee jo osaavansa asiat eikä tästä syystä ole vas-

taanottavainen perehdyttämiselle. 

Kiireen osalta faktuaalinen toteamus lienee tosiaan se, että sille ei ole suurissa mittakaa-

voissa arjen lastensuojelun toimipistetasolla kovin paljon tehtävissä. Kiireen asettamien 

haasteiden keskellä perehtymistä ja Espoon lastensuojelun perehdytysmallin yhtenäi-

syyttä koskeva ratkaisu olisi kuitenkin sekä sosiaalityöntekijöiden että johtavien sosiaa-

lityöntekijöiden mainitsema yhteinen ja ajantasainen perehdytyskansio, joka sisältäisi esi-

merkiksi päätös- ja asiakirjamalleja, työsuhteen käytännönasioihin liittyviä ohjeistuksia, 

tietoa Espoossa lastensuojelun käytössä olevista palveluista sekä muuta lastensuojelutyön 

oppimisen tueksi tarpeellista tietoa. Tämä olisi tukena erityisesti itsenäisessä työhön pe-

rehtymisessä tilanteissa, joissa esimiehen tai muun työntekijän tukea ei ole heti saatavilla 

ja toisaalta tilanteissa, joissa itsenäinen työskentely on ylipäätään tarkoituksenmukaisem-

paa ja ajankohtaista. 

Perehdytysmallin yhtenäisyyden osalta toimistotasoilla oli lisäksi eroja esimerkiksi tuto-

rin käytössä ja yhdessä toimistossa oli käytössä oma perehdytyslomakkeensa, mitkä 

omalta osaltaan horjuttavat perehdytysmallin täysivaltaista yhtenäisyyttä eri toimistojen 

kesken. Toisaalta on tarpeen miettiä, onko perehdytysmallin täysivaltainen yhtenäisyys 

edes sellainen tavoite, johon tulisi pyrkiä, kun eri toimistojen tilanteet esimerkiksi kiireen 

ja työntekijävaihdosten suhteen eroavat toisistaan. Toimivia perehdytystapoja olisi hyvä 

kuitenkin jakaa ja pohtia yhdessä, sekä pitää perehdytysmallin suurpiirteinen struktuuri 

eri toimistojen kesken samanlaisena. Yhtenäinen perehdytysmalli mahdollistaa myös sen 

tehokkaamman kehittämisen ja ajankohtaisena pitämisen, kun sen sisältöjä voi pohtia yh-

dessä sekä jakaa esimerkiksi ajankohtaisuuden tarkistamisen vastuuta eri toimistojen kes-

ken. 

 



31 
 

 

LÄHTEET 

 

Aalto, Maija (2017). Miten saada lisää päteviä työntekijöitä lastensuojeluun? Tutkija

 vastaa. Viitattu 15.1.2017. <http://www.hs.fi/kaupunki/art

 2000005036893.html> 

Bardy, Marjatta (2013). Lapsuus, aikuisuus ja yhteiskunta. Teoksessa Marjatta Bardy

 (toim.) Lastensuojelun ytimissä. Helsinki: THL, 49–78. 
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 kehittämistyöstä. Tampereen yliopisto. 
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Liite 1: 

Saatekirje 

Arvoisa vastaanottaja, 

opiskelemme Helsingin yliopistossa sosiaalityötä ja suoritamme syksyllä 2017 maisteriopintoihin 

liittyvää sosiaalityön käytäntötutkimusjaksoa Espoon lastensuojelussa. Opintojakson tavoitteena 

on tuottaa käytännön työtä hyödyttävää tietoa pienimuotoisen tutkimuksen avulla. 

Tutkimuksemme aiheena Espoon lastensuojelun aluetoimistojen perehdytysmallin kehittäminen. 

Sen tavoitteena on selvittää millaisena johtavat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityöntekijät näkevät 

tämän hetkisen perehdytyksen sosiaalityöntekijän tehtäviin ja miten perehdytysmallia voitaisiin 

kehittää uusia työntekijöitä palvelevampaan malliin. 

Tutkimusta varten haastattelemme kaikilta neljältä Espoon lastensuojelun aluetoimistoilta sosiaa-

lityöntekijöitä ryhmähaastattelun keinoin. Tämän lisäksi pyydämme jokaisen toimiston johtavan 

sosiaalityöntekijän yhteiseen ryhmähaastatteluun. Haastattelut toteutetaan marras-joulukuussa 

2016. Haastattelut nauhoitetaan ja nauhat tuhotaan aineiston analysoinnin jälkeen. 

Tutkimuksen tuomalla tiedolla pyritään arvioimaan nykyistä perehdytyksen tasoa ja sitä kautta 

kehittämään perehdyttämisprosessia. Toivomme valmistuvasta tutkimuksesta olevan hyötyä sekä 

työyhteisöille sekä uusille, että vanhoille työntekijöille. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuminen on mahdollista keskeyttää, 

koska tahansa ilmoittamalla siitä allekirjoittaneille. Tutkimuksessa toimitaan hyvän tutkimusetii-

kan mukaisesti. Teillä on mahdollisuus halutessanne saada tutkimus-suunnitelma luettavaksenne 

ennen haastattelua. 

Mikäli ilmenee mitä tahansa kysyttävää voitte olla meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpos-

titse. 

Kiitos osallistumisestasi! 
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Liite 2: 

Suostumuslomake 

Annan suostumukseni osallistua haastatteluun koskien Heidi Rajatammen ja Emilia Salosen to-

teuttamaa käytäntötutkimusta. Tutkijoilla on lupa käyttää aineistoa tutkimuksessaan. 

Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutki-

mukseen osallistuminen.  

Olen saanut ja lukenut kirjallisen tutkimusselosteen. Allekirjoituksellani vahvistan osallistumi-

seni tähän tutkimukseen ja suostun että haastattelutallennettani voi käyttää kyseisen tutkimuk-

sen aineistona. Minulle on myös luvattu, että nauhoite hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

 

Paikka ja aika _____________________________ 

Allekirjoitus _____________________________ 

Nimenselvennys _____________________________ 

Toivon, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse tutkimuksen valmistuttua: 

______ Kyllä _______ Ei 

Sähköpostiosoitteeni ______________________________ 

 

 

 

 

 

 


