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Järjestötyöntekijän perehdytysaskeleet 
 

Uuden työntekijän perehdytysvaiheessa on tärkeää tuoda esiin kaikki olennainen ja tärkeä tieto 

työntekijälle työtehtävän menestyksellisen hoitamisen mahdollistamiseksi. Sitä varten on kehitetty 

järjestötyöntekijän askelmalli, jossa huomioidaan perehdyttäjien rooli, esimiehen rooli ja viestinnän 

merkitys perehdytysvaiheessa. 

Uuden työntekijän valinta: Kun hallitus on vahvistanut uuden työntekijän rekrytoinnin, aloitetaan 

perehdytysaikataulun suunnittelu. Tätä varten jaetaan vastuut.  

Ennen työntekijän saapumista:  

❖ Kuka hankkii työntekijälle tarvittavat työvälineet? 

❖ Kuka ilmoittaa uudesta työntekijästä työterveyshuoltoon? 

❖ Kuka ilmoittaa työntekijän työohjelmien avaamisesta it-tukeen? 

❖ Kuka järjestää tarvittavat salasanat uudelle työntekijälle?  

❖ Milloin allekirjoitetaan työsopimus?  

❖ Kuka lähettää työntekijän sähköpostiin työsuhteen alkuinfot? (katso malli sähköpostiviesti) 

Työntekijän ensimmäinen työpäivä: 

❖ Minkälainen on työntekijän ensimmäinen työpäivä? Kuka ottaa vastaan uuden työntekijän?  

❖ Kuka hoitaa perehdytyksen? 

❖ Kuka kertoo työpaikan käytännöistä? 

Työntekijän ensimmäinen kuukausi: 

❖ Kuka toimii työntekijän mentorina alkuvaiheessa?  

❖ Kuka ilmoittaa kaikki sovitut päivämäärät työntekijälle? 

❖ Mistä työpaikan tilanteista työntekijä voisi oppia mahdollisimman paljon? Onko tulossa 

kokemustoimijan luentotilaisuutta, johon työntekijä voisi mennä mukaan? Voisiko työntekijä mennä 

vierailemaan alkuvaiheessa jäsenyhdistyksissä toisen työntekijän kanssa? Tekeekö joku muu 

vastaavaa työtä jäsenyhdistyksissä? 

❖ Milloin käydään läpi työntekijän kasvusuunnitelma tai vastaava perehdytyskehityskeskustelu? 

  



Vaihe 1: Työntekijän tervetuloa-sähköposti  

Henkilöstöhallinnosta vastaava lähettää työntekijälle työsuhteen alkamispäivään mennessä sähköpostin, 

joka sisältää esimiehen kanssa suunnitellut työtehtävän perusteet sekä perustietoa työsuhteesta. 

❖ Mitä varten työntekijä on palkattu? 

❖ Mikä on tehtävän päätavoite? 

❖ Kuka on työntekijän esimies?  

❖ Henkilöstön yhteystiedot?   

❖ Miten tavoitteen toteutumista seurataan?  

❖ Kuka toimii työntekijän mentorina alkuvaiheessa?  

❖ Mitä etuja on työsuhteessa? (tiedot työterveyshuollosta, lounasedusta, työajasta, liukumasta, 

etätyöstä, sairauspoissaolojen ilmoittamisesta, lomista yms.) 

❖ Tarjotaanko työntekijälle koulutusta?  

❖ Kenen puoleen voi kääntyä mahdollisissa käytännön kysymyksissä?  

❖ Ruokatunnin ja taukojen pituus?  

❖ Muut tärkeät työpaikan käytännöt?  

Vaihe 2: Esimiehen kanssa tehtävä kasvusuunnitelma 

Perehdytyksen jälkeen esimies sopii työntekijän kanssa työsuhteen aloituspalaverin. Palaverissa täytetään 

yhdessä työntekijäkohtainen kasvusuunnitelma, joka pitää sisällään työsuhteen väliaika kehityskeskustelut 

ja toimintasuunnitelmaan pohjautuvat väliaikatavoitteet. Kasvusuunnitelman täyttämisessä voidaan 

hyödyntää valmista kasvusuunnitelmamallia.  

 

 

 

 

 


