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Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa Oulun yliopistollisen sairaalan plastiikkaki-

rurgisen ja urologisen osaston 5 perehdytysopas. Opinnäytetyön aiheen saimme osaston 

edelliseltä osastonhoitajalta. Osaston aiempi perehdytysopas oli vanhentunut ja paperi-

muodossa. Kohderyhmänä olivat osaston uudet sairaanhoitajat.  

 

Työnantajalla on työturvallisuuslain määräämä velvoite perehdyttää työntekijänsä.  

Ajan tasalla oleva perehdytysmateriaali on oleellinen osa uusien työntekijöiden sitout-

tamisessa työhönsä osastolla ja turvallinen tukipaketti perehtyvälle työntekijälle. Hyvän 

perehdytyksen avulla työntekijän ammattitaidosta saadaan nopeammin kaikki olemassa 

oleva tieto – taito tehokkaaseen käyttöön.  Potilasturvallisuuskin tulee huomioitua hy-

vässä perehdytyksessä.  

 

Tavoitteena oli tuottaa toimiva tuote, joka saa osasto viiden työntekijöiden hyväksyn-

nän. Päämääränä oli myös, että osaston työntekijät hyödyntävät opasta perehdyttämises-

sä. Pitkä-aikaisena tavoitteena oli, että perehdyttämisestä tulee enemmän suunnitellum-

paa ja näin ollen tehokkaampaa. 

 

Uusi opas tuotettiin yhteistyössä osaston työntekijöiden tuella heidän toimiessaan sisäl-

lön asiantuntijoina. Perehdytysopas toteutettiin PPSHP:n Intranettiin toimivaksi ja näp-

päräksi tietopaketiksi. Verkkosivujen etuna korostui erityisesti helppo päivitettävyys ja 

tiedon kerääminen yhteen paikkaan. Opas suunniteltiin niin, että se sisältää perustietoa 

osaston erityisaloista ja hyperlinkkejä, joista saa yksityiskohtaisempaa tietoa, esimer-

kiksi eri hoitotoimenpiteisiin liittyen.  

 

Toimeksiantaja koki valmistuneen perehdytysoppaan onnistuneeksi ja käyttökelpoisek-

si. Myös muu henkilökunta arvioi tuotteen toimivaksi ja keskeisiä asioita korostavaksi. 

Tarkoituksena on, että opasta voidaan hyödyntää pieniä muutoksia tehden myös opiske-

lijoiden perehdytyksessä.  

 

 
 
Asiasanat: perehdyttäminen, perehdytysopas, mentorointi, sisätauti-kirurginen hoito-

työ, laadukas hoitotyö, projektityö 
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The subject of this thesis was to plan an introductory briefing manual for the plastic 

surgery and urology ward at the Oulu University Hospital. The subject for this thesis 

was provided by a head nurse at the ward. The current introduction guide used at the 

ward was out-dated and only existed in paper form. The employer has a legal duty to 

carry out proper work briefing governed by the occupational safety law.  

 

Our goal for this project was encourage the staff and new employees to approve the fin-

ished product and take it into use and have it as a learning guide. The long-term goal is 

that introductory briefing would be more planned and thereby more effective. 

 

The new guide was produced in co-operation and with the support of the ward staff who 

acted as experts for the content of the manual. Additional support was provided by the 

editor of the communications department, who helped to transfer this work to the intra-

net. The manual was assessed by nursing students and ward employees using an evalua-

tion form. 

 

The guide was made to be used easily and to be compatible with the PPSHP (the North-

ern Ostrobothnia Hospital District) intranet system. The benefits of the web form were 

the ease of updating and collecting of data to one location. The manual contains basic 

information of the areas of specialization and hyperlinks that provide more detailed in-

formation (e.g. information about particular nursing methods). The staff and the head 

nurse evaluated the product to be functional and to-the-point.  

 

An additional goal is to use this manual, with only small modifications, when briefing 

nursing students. 

 

 

Keywords: briefing, introductory briefing manual, mentoring, internal medicine, high-

quality nursing, project work 
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1 PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET 

   

1.1 Tausta 

 

Perehdyttäminen ja perehtyminen ovat merkittäviä tapahtumia työyhteisössä. Niinpä 

suunnitelmallisuus on oleellista. Etukäteen laaditut perehdytysohjelmat auttavat pereh-

dytyksen toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Perehdyttäminen uuteen työ-

tehtävään on jokaisen työntekijän oikeus. Hyvän perehdytyksen avulla työntekijän am-

mattitaidosta saadaan nopeammin kaikki olemassa oleva tieto – taito tehokkaaseen käyt-

töön. Potilasturvallisuuskin tulee huomioitua hyvässä perehdytyksessä. Uutena työnteki-

jänä on tärkeää tuntea osastolla pääsääntöisesti hoidettavat potilasryhmät, osaston tilat 

ja tarvikkeet ja löytää nopeasti paikat, joista saa lisätietoa arveluttaviin kysymyksiin 

kaikissa työhön liittyvissä kysymyksissä. Hyvällä perehdyttämisellä säilytetään hyvä 

motivaatio työtä kohtaan ja työyhteisössä säilyy ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henki-

lökunta. Laadukas perehdyttäminen on hoitotyön perehdytyksen perusta. (Hallinnon 

tutkimus – lehti 2006, 63 – 69; Sairaanhoitaja 2001, 11–13).  

 

Opinnäytetyömme oli itsenäinen tuotekehitysprojekti. Toteutimme perehdytysmateriaa-

lin päivittämisen Oulun yliopistollisen sairaalan osastolle 5. Osasto on sekä elektiivinen 

että päivystyksellinen osasto, jossa hoidetaan plastiikkakirurgisia ja urologisia potilaita. 

 

Tarve työn tekemiselle tuli esiin kliinisen hoitotyön harjoittelujaksolla osastonhoitajan 

kanssa käydyssä keskustelussa. Ajan tasalla oleva perehdytysmateriaali on oleellinen 

osa uusien työntekijöiden sitouttamisessa työhönsä osastolla. Se on turvallinen tukipa-

ketti perehtyvälle työntekijälle. Tällaisella ajatuksella lähdimme työstämään osastoa ja 

työntekijöitä palvelevaa kokonaisuutta. 

 

Perehdytysmateriaali suunnattiin osastolle tuleville uusille sairaanhoitajille, tiiviiksi tie-

topaketiksi, kertoen osaston toiminnasta ja hoidettavista potilasryhmistä. Valmis tuote 

tulee olemaan PPSHP:n intranetissä verkkosivustona. Verkkosivustojen kautta on help-

poa toteuttaa perehdytyskansion päivittäminen tulevaisuudessa. Työhön liitettyjen link-

kien avaaminen ja tiedon saaminen on vaivatonta tämän tuotteen kautta.  
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1.2 Tavoitteet 

 

Ilman konkreettisia ja selkeitä tavoitteita projektityöskentely on haastavaa. Asetetuista 

tavoitteista ilmenee, mitä projektilla on tarkoitus saada aikaan. (Karlsson & Marttala 

2001,63.) Tämän tuotekehitysprojektin tulostavoitteena oli vastata osasto 5:n tarpeisiin 

ja nykyaikaistaa perehdytysohjelma, jota heillä käytetään. Tuote tehtiin verkkojul-

kaisuksi, jota on helppo käyttää ja joka on aina saatavilla. Perehdytysohjelma suunnat-

tiin osaston uusille sairaanhoitajille, mutta sitä voidaan käyttää myös lähihoitajien ja 

opiskelijoiden perehdyttämisen tukena. Näkökulmaksi valittiin hoitotyö, sillä osaston-

hoitaja perehdyttää perehtyjän henkilöstöhallintoon ja organisaatioon liittyviin asioihin. 

Oppaaseen sisällytettiin perustietoa osastosta, kuten päivärytmistä ja henkilökunnasta. 

Siinä esiteltiin myös osastolla hoidettavat potilasryhmät, sairaudet ja näiden hoitomuo-

dot. 

 

Laatutavoitteena oli tuottaa monipuolinen, selkeä, toimiva ja helppolukuinen kokonai-

suus. Perehdytysmateriaalin päivittäminen on helppoa www-sivustomuotoisuutensa 

vuoksi ja allekirjoitetun käyttäjäoikeussopimuksen mukaisesti, päivittämismahdollisuus 

siirtyi osastolle. Laatutavoitteisiin kuului myös työntekijöiden innoittaminen itsensä ja 

ammattitaitonsa sekä ammattinsa kehittämiseen. Tällaisesta motivoituneesta ja kehitty-

västä sekä kehittävästä työotteesta hyötyy eniten ennen kaikkea potilas. 

 

Toiminnallisena lyhyen tähtäimen tavoitteena oli osaston perehdyttämisen suunni-

telmallisuus ja tavoitteellisuus. Perehdytystä vetävät sairaanhoitajat voivat käyttää mate-

riaalia pohjana perehdyttämiselle. Itsenäisen perehtymisensä tukena, perehtyjä voi käyt-

tää materiaalin  www – sivustojen linkkejä, hakien niiden kautta vaivattomasti lisää tie-

toa. Pitkän aikavälin tavoitteena oli, että tärkeät tiedot löytyvät yhdestä paikasta ja 

näin helpottavat perehdyttämistä ja perehtymistä. Perehtymisen ollessa suunnitellumpaa 

ja laadukkaampaa työaika käytetään tehokkaammin. Pitkällä aikavälillä hyötyjänä on 

myös potilas. Hän saa nopeammin ammattitaitoista, laadukasta ja oikeaa hoitoa itse-

varmalta henkilökunnalta. Hoitotyön toteuttamiselle jää enemmän aikaa ja hoitajat ovat 

pidempiä aikoja läsnä potilaiden vierellä hoitaen ja tarkkaillen heidän vointiaan moni-

puolisesti.  
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Oppimistavoitteenamme oli syventää tietojamme perehdyttämisestä ja sen merkityk-

sestä työyhteisölle ja työntekijällä. Halusimme oppia tuotekehityksen ja projektityös-

kentelyn periaatteet, sillä niitä tulemme tarvitsemaan työelämässä. Oppimistavoittei-

siimme kuului myös syventyminen plastiikkakirurgiseen ja erityisesti rintasyöpäpotilai-

den operatiiviseen hoitoon, palovammapotilaiden hoitoon, urologiseen hoitotyöhön sekä 

näiden erityispiirteisiin.  
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2 LINKITIN –PROJEKTIN SUUNNITTELUPROSESSIN VAIHEET 

JA ORGANISOINTI 

 

2.1 Projektiorganisaatio 

 

Opinnäytetyön teon tarve tuli koulultamme. Projektin asetti Oulun yliopistollinen sai-

raala. Projektissamme aiheen asiantuntijoina toimivat Oulun yliopistollisen sairaalan 

osasto 5:n henkilökunta osastonhoitajansa Tanja Tähtisen ja apulaisosastonhoitaja Pia 

Kemppaisen kautta. Osaston henkilökunta oli mukana ideoimassa ja arvioimassa tuot-

teen sisältöä. Mukana ryhmässä oli myös operatiivisen tulosalueen laatuvastaava Han-

nele Huhtala. Operatiivisen tulosalueen ylihoitaja Nina Hynniseltä anoimme projektin 

tekoon tarvittavan tutkimusluvan. Allekirjoitimme myös yhteistyösopimuksen ja 

OYS:in sopimuksen tekijänoikeuksien määräytymisestä, jossa luovutimme tuotteen oi-

keudet osastolle viisi. Viestinnän asiantuntijana toimi Oulun seudun ammattikorkea-

koulun suomen kielen ja viestinnän lehtori Tuula Koski. Hänen avustuksellaan suunnit-

telimme ja toteutimme työn helppolukuisuutta, sujuvaa kirjoitustyyliä sekä virheetöntä 

kielioppia. 

 

Projektiorganisaation (kuvio 1) ohjausryhmän jäsenet toimivat työn vastuuohjaajina. 

Ohjausryhmään kuului Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori Tuula Nissinen, 

joka toimi sisällönohjaajana. Menetelmäohjaajina toimivat lehtorit Sirkka-Liisa Halme 

ja Juha Alakulppi. Tukiryhmässä toimi hoitotyön opiskelijoiden ryhmä ja opponenttei-

na Katja Väärä ja Piretta Kemppainen, jotka arvioivat projektimme eri vaiheita ja antoi-

vat lisäideoita työhömme. Käytimme myös vertaisarvioijaryhmää, joka koostui osaston 

työntekijöistä sekä muutamasta vastavalmistuvasta sairaanhoitajasta. Projektivastaavina 

toimimme itse. Tehtävämme oli valvoa projektin etenemistä ja kontrolloida mahdollisia 

riskejä työhön liittyen. 

 

Projektiorganisaatio koki muutoksen hyvin alussa. Projektia meille ehdotti syksyllä 

2011 silloinen osasto viiden osastonhoitaja Nina Hynninen. Samaan aikaan operatiivi-

sen tulosalueen laatuvastaavana toimi Pia Liljamo. Ennätimme tavata näiden henkilöi-

den kanssa projektin tiimoilla muutaman kerran, kunnes henkilöt vaihtuivat. Nina Hyn-
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nisestä tuli ylihoitaja, Tanja Tähtisestä osastonhoitaja ja Hannele Huhtalasta laatuvas-

taava.  

 

Moniammatillista yhteistyötä kuvataan sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä eri asian-

tuntijoiden työskentelynä, jossa asiakkaan kokonaisuus pyritään huomioimaan ja jossa  

toiminta on aina asiakaslähtöistä. Moniammatillinen työskentely on vuorovaikutustie-

toista yhteistyötä, jossa jokaisen tiedot ja eri näkökulmat kootaan yhteen. Jokainen jäsen 

tuo ryhmään oman erityisosaamisensa ja omassa roolissaan vaikuttaa ryhmän toiminnan 

tuloksiin. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa moniammatillista ryhmätyös-

kentelyä. Ryhmä- ja tiimityöskentelyssä on yhteinen tavoite ja päämäärä, johon  pyri-

tään. (Isoherranen 1995, 16, 58; Miettinen, Miettinen, Nousiainen & Kuokkanen 2000, 

67 – 69.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Linkitin  -projektin organisaatio 

 

 

 

                      Asettajat 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu & 

Oulun yliopistollinen sairaala 

                            Ohjausryhmä 

Menetelmäohjaajat yliopettaja Sirkka-Liisa Halme 

&  lehtori Juha Alakulppi 

Sisällön ohjaaja hoitotyön lehtori Tuula Nissinen 
Asiantuntijat 

Osastonhoitaja Tanja Tähti-

nen, apulaisosastonhoitaja 

Pia Kemppainen,  

viestinnän asiantuntija Tuu-

la Koski 

Tukiryhmä 

Hoitotyön opiskelijoiden ryhmä 

ja opponentteina Katja Väärä & 

Piretta Kemppainen 

Projektivastaavat 

Anna-Maria Lahdenperä & 

Lotta Korolainen 

Sihteerit 

Anna-Maria Lahdenperä & 

Lotta Korolainen 
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2.2 Projektin päätehtävät 

 

Projekti syntyy, kun tämänhetkinen tilanne ei vastaa toivottua tilannetta: projektin avul-

la haetaan ratkaisua ongelmatilanteen olemassaoloon. Kun varmuus kehittämistarpeesta 

on saatu, käynnistyy prosessi, johon kuuluu useita eri vaiheita. (Jämsä & Manninen 

2000, 35; Karlsson & Marttala 2001, 14.) Projektillamme oli viisi päätehtävää (kuvio 

2), joihin kuului useita eri osatehtäviä. Päätehtävät olivat aiheeseen perehtyminen, tuo-

tesuunnitelman laatiminen, tuotteen sisällön suunnittelu ja ideointi, tuotteen valmista-

minen ja loppuraportin kirjoittaminen. 

 

 

 

PÄÄTEHTÄVÄT 

 

AIKATAULU TULOKSET 

1. Projektin ideoiminen ja 

aiheeseen perehtyminen 

 

Syyskuu 2011 – helmikuu 

2012 

Valmistava seminaarityö 

 

 

 

2. Projektin asettaminen 

 

Maaliskuu 2012 – kesäkuu 

2012 

Projektin kuvaus 

Projektisuunnitelma 

Yhteistyösopimus 

 

3. Tuotekehitys Elokuu 2012 – helmikuu 

2013 

Tuotteen kokoaminen 

ja kirjoittaminen 

 

 

4. Projektin päättäminen Marraskuu 2012 – touko-

kuu 2013 

Valmiin tuotteen luovutta-

minen 

Loppuraportti 

 

 

KUVIO 2. Linkitin -projektin päätehtävät 
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3 PEREHDYTTÄMINEN 

 

3.1  Perehdytyksen määrittelyä  

 

Teollisuus on ollut avainasemassa perehdytyksen tuomisessa työelämään. Perehdytyk-

sen tehtävänä oli luoda kaikille työntekijöille samanlainen toimintamalli virheiden vält-

tämiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Tällöin sillä tarkoitettiin käytännössä työn suo-

rittamisen opettamista eli yksinkertaisesti vastaanottaa uusi työntekijä työpaikkaansa. 

Jokainen organisaatioon rekrytoitu henkilö tulisi perehdyttää työhönsä, myös sijaiset ja 

uusiin tehtäviin siirretyt henkilöt. (Peltokoski 2004, 11; Surakka 2009, 72; Viitala 2002, 

265).  

 

Perinteisesti perehdyttäminen on nähty melko yksisuuntaisena ja kapea-alaisena toimin-

tana. Se on käsitetty lähinnä työn suorittamisen opastuksena, josta selvitään käymällä 

läpi toimintamallit ja keskittymällä työn hallintaan. Ajatuksena on ollut istuttaa uusi 

työntekijä organisaation jo olemassa oleviin sääntöihin ja vallitseviin toimintatapoihin 

niin, että organisaation toiminta jatkuisi muuttumattomana. Tällaista toimintamallia 

Kjelin ja Kuusisto kutsuvat säilyttäväksi perehdyttämiseksi. (Kjelin & Kuusisto 2003, 

36–37.) Dessler näkee perehdyttämisen prosessina, jossa työnantaja auttaa uutta työnte-

kijää sisäistämään organisaation säännöt, asenteet ja odotukset. Se tarjoaa tietoa, jonka 

avulla työntekijä suoriutuu työtehtävistään, tutustuu työtovereihinsa ja työpaikkaansa 

niin, että pystyy mahdollisimman nopeasti toimimaan tuottavasti. (Dessler 2000, 249; 

Surakka 2009,72-74.)  

 

Perehdyttäminen voidaan siis yksinkertaisimmillaan nähdä uusien työntekijöiden so-

peuttamisena uuteen työyhteisöön. Perehdyttäminen ei kuitenkaan ole vain tietyn ajan-

jakson kestävä perehdytysohjelma, vaan se on jatkuvaa kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, 

jossa myös tulokas on aktiivinen osapuoli. Uusi työntekijä nähdään silloin organisaation 

kannalta mahdollisuutena saada uutta tietoa ja osaamista. Perehdyttäminen laajenee täl-

löin uudistavaksi perehdyttämiseksi, jolloin organisaation uudistumiskyky ja oppimista-

voitteet muodostavat yhdessä tulokkaan oppimistavoitteiden kanssa molempia osapuolia 

tukevat työskentelytavat. On tärkeää, että organisaatiossa vallitsee oppimista kannustava 

ilmapiiri. (Kjelin ym. 2003, 50–51, 169; Lait, Sosiaali – ja terveysministeriö 2009, 65.) 
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3.2  Perehdytys oppivassa organisaatiossa  

 

Perehtyminen perustuu oppimiseen. Usein perehdyttämisen toteutustapa nousee niistä 

oppimiskäsityksistä mitä organisaatiossa on olemassa. Toiminnan kehittäminen oikeaan 

suuntaan onnistuneen perehdytyksen kautta vaatii siis organisaatiossa vallitsevien op-

pimista ohjaavien ajatusmallien tunnistamista. (Kjelin ym. 2003, 38.)  Oppivassa orga-

nisaatiossa keskeistä on oppiminen ja uudistuminen. Tällaisessa työyhteisössä nähdään 

tärkeänä uudet kokeilut, toisten menetelmistä oppiminen ja yhteisten ja omien koke-

muksien reflektoiminen. Valmiiden mallien toistaminen tai niiden suoraan omaan toi-

mintaan siirtäminen ei ole tavoiteltu vaihtoehto. Organisaatio pyrkii siihen, että kaikilla 

työntekijöillä olisi mahdollisuus olla mukana tekemässä itseään koskevia päätöksiä, ja 

että vuorovaikutus olisi avointa. Tällöin henkilöstö myös sitoutuu päätöksiin ja tavoit-

teisiin. (Mäkisalo 2003, 48 –49.)  

 

Oppivassa organisaatiossa perehdytys nähdään kaksisuuntaisena oppimisena, enemmän 

rinnalla kulkemisena kuin perinteisenä opettamisena. Nopean sopeuttamisen sijaan ta-

voitteena on pitkään säilyessään uuden työntekijän erilaisen näkökulman tuoma mah-

dollisuuden oppimiseen ja uudistumiseen työyhteisössä. (Mäkisalo 2003, 132.)  

 

Laki säätelee myös perehdyttämistä siten, että se on jokaisen työntekijän oikeus uuden 

työn tai tehtävän alkaessa. Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) edellyttää, että työnanta-

ja huolehtii uuden työntekijän tiedonsaannista työtehtävien hoitamisen ja työturvalli-

suuden takaamiseksi ennen uuden työn aloittamista tai uuden menetelmän tai laitteen 

käyttöön ottoa. Lain mukaan opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. Lainsää-

dännöllisesti on myös turvattu ja kannustettu ylläpitämään ammattitaitoa työuran aika-

na. (Asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 1194/2003.) 

. 

Perehdyttämisen avulla voidaan vähentää uuden työntekijän kokemaa stressiä ja epä-

varmuutta. Uuden työn aloittaminen herättää monenlaisia tunteita ja odotukset organi-

saation taholta voivat luoda paineita selviytymisestä. Hyvä perehdyttäminen tukee alun 

epävarmuudessa ja vähentää siten osaltaan virheitä. Perehdyttämisen aikana syntyvät 

positiiviset elämykset puolestaan vahvistavat työntekijän tunnepohjaista sitoutumista, 

mikä on alkuvaiheessa erityisen tärkeää. Ensimmäisinä päivinä pelkkä jatkuvasti valp-
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paana olo saa uuden työntekijän väsymään, tämäkin on hyvä huomioida perehdytystä 

suunniteltaessa ja toteutettaessa. (Kjelin ym. 2003, 113–117; Surakka 2009, 72-76.)   

 

Turvallisuusasioiden käsittely on tärkeä osa perehdyttämistä, sillä suurin osa tapatur-

mista ja onnettomuuksista sattuu uusille työntekijöille. (Työturvallisuuskeskus 2000, 6.) 

Tällä on suuri merkitys erityisesti hoitotyössä, missä potilasturvallisuus on keskeinen 

osa laadukasta hoitotyötä. Suuri osa potilashoitoon liittyvistä haittatapahtumista olisi es-

tettävissä muun muassa korjaamalla hoitoprosesseja ja ottamalla oppia virheistä. Tam-

mikuussa 2009 julkaistun suomalaisen potilasturvallisuusstrategian keskeisenä ajatuk-

sena on, että turvallinen hoito on kiinteästi sidoksissa organisaation toiminnan rakentei-

siin ja toimintatapoihin. (Hoitotyön vuosikirja 2009, 33–35.) Perusteellinen ja riittävä 

perehdyttäminen on yksi tapa varmistaa yhtenäiset ja turvalliset toimintatavat. Työnte-

kijöiden osaamisen täytyy vastata hoitotyön asettamia vaatimuksia myös henkilöstön 

vaihtuessa. Myös tilapäisten työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksen on oltava 

riittävää. Vastuu potilaiden turvallisuudesta ja siten myös perehdyttämisestä on organi-

saation johdolla. Johdon tehtävänä on taata, että toiminta, työolosuhteet ja henkilöstön 

osaaminen mahdollistavat turvallisen hoidon. Johdonmukainen perehdyttäminen takaa 

yhtenäiset käytännöt, jolloin turvallisuusriskit pienenevät. (Hoitotyön vuosikirja 2009, 

182–184; Sosiaali – ja terveysministeriö 2009, 65-66.) 

 

Perehdyttämisen perussääntö on, että suunniteltua materiaalia olisi mahdollisimman vä-

hän. Materiaalin tulisi olla helposti päivitettävissä ja muunneltavissa, tällaisen mahdolli-

suuden muodostaa intranetin ja internetin aktiivisempi käyttö perehdytyksessä. Uuden 

työntekijän kannalta on edullista, jos tieto on yksinkertaisesti esitetty ja materiaalia on 

helppo käyttää. Internetin käyttöä voisi lisätä huomattavastikin jo rekrytointivaiheesta 

alkaen. Näin uusi työntekijä saisi tietoa käsiteltäväkseen jo ennen työsuhteen alkamista. 

Tiiviiseen ja vain olennaisen tiedon esittävään tekstiin on helpointa syventyä ja se si-

säistetään nopeammin. (Kjelin ym. 2003, 206 – 212; Surakka 2009,73.) 

 

Perehdytysmateriaalin suunnittelussa on muistettava sen ainutkertaisuus uuden työnteki-

jän tutustumisessa työyhteisöön. Hyvin usein se on ensimmäinen konkreettinen tietopa-

ketti yrityksestä ja siksi voimakkaasti mielikuvaa muokkaava. Positiivisten merkitysten 

esille tuominen on tärkeää, kiellot ja säännöt sen sijaan luovat negatiivista vaikutelmaa. 

Myönteisiä mielikuvia puolestaan muodostavat yrityksen arvojen ja yhteistyön koros-
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taminen perehdytysmateriaalissa. Tämä on huomioitava myös esim. perehdytysmateri-

aalin ulkoasussa. On tiedostettava, millaista ilmapiiriä organisaatiossa tavoitellaan ja 

tuotava se esille myös materiaalissa, johon uusi työntekijä ensiksi tutustuu. (Kjelin ym. 

2003,212; Surakka 2009,72.) 

 

3.3 Mentorointi hiljaisen tiedon siirtämisen välineenä  

 

Salosen (2004) kertomana mentorointi tarkoittaa kokeneemman henkilön antamaa ohja-

usta ja tukea kokemattomamman henkilön ammatillisessa ja henkisessä kehityksessä. 

Mentoroinnissa yhdistyy kokemuksesta oppiminen, osaamisen ja tiedonjakaminen, op-

pimisen tehostaminen yhdessä oppimalla ja vastuun ottaminen omasta oppimisesta. 

Myös perehdytyksestä voidaan puhua mentorointina. Northcottin (2000) mukaan men-

torointi soveltuu opiskelijoiden ohjaamisen lisäksi uusien työntekijöiden, hoitotyöhön 

palaavien, muista maista tulleiden ja kokeneempien hoitajien ammatillisen kasvun ja 

asiantuntijuuden tukemiseen (Northcott 2000,7,30–32). Henkilökohtaisella perehdyttä-

jällä on iso vastuu uuden työntekijän sopeutumisessa työyhteisöön, sekä hänen turvalli-

suuden tunteensa kasvamisessa ja ammatillisen itsetunnon kasvamisen vahvistamisessa. 

( Välimäki 1998, 153-154; Sairaanhoitajan eettiset ohjeet.) 

 

Hoitotyössä on paljon osaamista, jota kutsutaan äänettömäksi osaamiseksi. Nämä tiedot 

ja taidot ovat hyvin tärkeä osa ammattipätevyyttä. Pitkäaikaisen työkokemuksen myötä 

tieto syvenee ja rakentuu arkitiedoksi eli hiljaiseksi tiedoksi. (Pentti 2002,8-9.) Käytän-

nön hoitotyössä on myös aina tilanteita, joissa ei ole olemassa täsmällisyyttä ja var-

muutta asioista. Äänettömät taidot syntyvät pitkäaikaisesta kokemuksesta, virheellisten 

ja oikeiden päätelmien antamista käsityksistä. Onnistunut toiminta on seurausta tästä 

prosessista.  

 

Ammatilliseen kehittymiseen liittyy oman sisäisen tunteen ja hiljaisuuden mahdolli-

suuksien, käyttämättömien voimavarojen löytäminen. Hiljainen tieto kuvataan olotilana 

ja tunnelmana, mutta se on myös yksi tiedon muoto. Sen saavuttamisessa merkitykselli-

set tekijät ovat tietoisuus olemassa olevista asioista ja omasta ajattelusta. Tietoisuus on 

keskeistä hoitajan kaikissa toiminnoissa. Yhteisöllinen hiljainen tieto siirtyy yksilölle 

jäljittelyn, samaistumisen ja tekemisen kautta. (Nurminen 2000, 28- 29, Sosiaali – ja 

terveysministeriö 2009, 65-66.) 
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3.4 Tavoitteena työuran mittainen jatkuva oppiminen 

 

Muuttuva työelämä tarvitsee ihmisiä, joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti. Elin-

ikäisen oppimisen lähtökohtana on se, että ihmisellä on mahdollisuus oppia koko ajan 

iästä ja elämäntilanteesta riippumatta, esimerkiksi kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan 

suhteessa työn edellyttämiin vaatimuksiin. Elinikäinen oppiminen on välttämätöntä, jot-

ta hoitotyössä pystytään vastaamaan ympäristön tuomiin haasteisiin. Toisaalta se luo 

muutospaineita myös työorganisaatiossa. Se haastaa työympäristöt muuttumaan oppi-

misympäristöiksi, joissa yksilölle voidaan tarjota menetelmiä tunnistaa, arvioida ja ke-

hittää osaamistaan työn ja omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti (Hoitotyön vuosi-

kirja 2008,118; Asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta. 

1194/2003; Sairaanhoitajan eettiset ohjeet.).  

 

Tyytyväisyys ja työnilo kasvaa, rakentuu ja muokkaantuu hyvän perehdytyksen kautta. 

Organisaatiosta, sen toiminnasta ja omasta työyksiköstä muodostuu kokonaiskuva. Pe-

rehdyttäminen mahdollistaa ammatillisen kasvun, edistää myönteisten asenteiden syn-

tymistä sekä mahdollistaa työssä menestymisen. Perehdyttämällä työntekijät, edistetään 

työntekijöiden selviytymistä työtehtävissään, sekä sopeutumista työyhteisöön. Motivoi-

tunut ja aktiivinen työntekijä vaikuttaa omalta osaltaan myönteisesti työpaikan ilmapii-

riin ja työssä jaksaminen paranee. Perehdytyksellä on myönteinen vaikutus tuottavuu-

teen, laatuun, työturvallisuuteen ja hyvään yhteistyöhön. Uusi työntekijä saadaan liitty-

mään luontevasti työyhteisöön. ( Surakka 2009, 77-79.) 
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4 SAIRAANHOITAJANA PLASTIIKKA- JA UROLOGISELLA 

OSASTOLLA 

 

Sairaanhoitajana tarvitaan pre- ja postoperatiivisia taitoja. Osastolla viisi on kattavasti 

saatavilla ohjeistusta niin henkilökohtaisesti kuin kirjallisenakin materiaalina, liittyen 

kaikkiin hoidettaviin sairauksiin. Lisäksi PPSHP:n intranet hoito-ohjeineen on napin 

painalluksen päässä. Aktiivisella ja avoimen kiinnostuneella asenteella tällä osastolla 

pääsee kehittämään kirurgisen sairaanhoitajan ammattitaitoa monipuolisesti. Kädentai-

dot, haavanhoitotaidot ja ohjaaminen ovat vahvasti esillä. Osastolla työskennellään  hy-

vin henkilökohtaisten  asioiden äärellä ja tätä kautta arvokas kohtelu ja herkkä korva 

ovat tärkeitä työvälineitä. 

 

4.1 Plastiikkakirurgiset potilaat 

 

Plastiikkakirurgiassa yleisimpiä toimenpiteitä ovat primäärit rintasyöpäleikkaukset ja 

rinnankorjausleikkaukset. Lisäksi osastolla hoidetaan pehmytkudossyöpäleikkauspoti-

laat ja kirurgista hoitoa vaativat kroonisia painehaavoja sairastavat potilaat. Osasto vas-

taa myös Pohjois-Suomen palovammapotilaiden hoidosta.  

 

Rintasyöpä 

 

Läntisen elämäntavan omaavissa maissa on rintasyöpä yleisin ja jatkuvasti yleistyvämpi 

naisten syöpäsairaustyyppi. Suomessa sitä todetaan vuosittain noin 4300 naisella ja jopa 

useampi kuin joka kymmenes nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. 

(Joensuu ym. 2010, 39,484; Syöpäjärjestöt, Tietoa syövästä, luettu 22.01.2013.) Rin-

tasyöpä voi olla myös miehellä, mutta se on erittäin harvinaista. Suomessa todetaan 

vuodessa noin 10-20 miehellä rintasyöpä. Koska rintasyöpä on leimallisesti naisten syö-

päsairaus, miehenä sen sairastamiseen voi liittyä erilaisia lisärasitteita. Tunne siitä, että 

sairastaa naisille tyypillistä syöpää, voi aiheuttaa perusteetonta häpeän tai nolouden tun-

netta, ja sairaudesta on vaikea keskustella. (Joensuu ym. 2010, 506- 507; Löfgren 2012, 

luentomateriaali.) 

 



18 

 

Hoito koostuu leikkaushoidosta, sädehoidosta ja lääkehoidosta. Taudin luonteen mu-

kaan käytetään eri hoitomuotojen yhdistelmiä tai vain yhtä hoitomuotoa. Leikkauksella 

pyritään poistamaan näkyvä kasvain, sädehoidolla taas leikkausalueelle ja sen läheisyy-

teen mahdollisesti jääneet mikroskooppisen pienet kasvainpesäkkeet. Miesten rin-

tasyöpää hoidetaan samalla tavalla kuin naisten, myös hormonihoidoista on miehille 

hyötyä. (Joensuu ym. 2010, 492-496, 499-504; Löfgren 2012, luentomateriaalit; Syöpä-

järjestöt/rintasyövänhoito, luettu 22.01.2013.) 

 

Jos koko rinta on jouduttu poistamaan laajan tiehyensisäisen rintasyövän vuoksi, harki-

taan korjausleikkauksen tekemistä välittömästi rinnan poistoleikkauksen yhteydessä. 

Korjausleikkaus voidaan tehdä myös myöhemmässä vaiheessa, jos syöpä ei ole uusiutu-

nut. Korjausmenetelmiä on useita. Leikkausmenetelmän valintaan vaikuttaa muun mu-

assa se, paljonko rintakehän seinämässä on kudosta, onko annettu sädehoitoa sekä ruu-

miinrakenne. Uusi rinta voidaan tietyissä tapauksissa muotoilla käyttämällä silikonitäyt-

teistä proteesia. Tavallisimmin uuden rinnan rakentamiseen käytetään omia kudoksia, 

joko hartian takana sijaitsevaa leveää selkälihasta (LD-tekniikka) tai alavatsalta otettua 

vatsalihasta (TRAM-tekniikka). (Joensuu ym. 2010, 494-495; Löfgren 2012, luentoma-

teriaalit; Syöpäjärjestöt/korjausleikkaukset, luettu 22.01.2013.) 

 

Muut plastiikkakirurgiset potilaat 

 

Pehmytkudossarkoomia todetaan vuosittain hieman yli sata. Niistä puolet sijaitsevat 

raajoissa, puolet vartalon, pään ja kaulan alueella. Tavallisimpia pehmytkudossarkoo-

mia ovat fibrosarkooma, liposarkooma ja leiomyosarkooma. Pehmytkudossarkooman 

ensisijainen hoito on leikkaus. Pahanlaatuisen kasvaimen tyyppi ja tarkka levinneisyys 

on tunnettava ennen leikkausta, ja leikkaukseen on tärkeä valmistautua huolellisesti. 

(Syöpäjärjestöt 2008, luettu 14.2.2013.) 

 

Kroonisten painehaavojen suurin aiheuttaja on pitkittynyt paine. On tärkeää arvioida 

haavan syvyys, koko, infektio ja nekroosin aste oikeanlaisen hoidon suunnittelua varten. 

Haavan valokuvaaminen auttaa paranemisen arviointia. Painehaavat voidaan leikata ter-

veen kudoksen myötäisesti, tällöin kudospuutos korvataan kielekkeillä. Krooniset haa-

vat ovat usein kivuliaita, erityisesti niiden käsittely tuottaa kipua, jolloin kipulääkitys on 

tärkeässä asemassa. Oikeanlainen ravinto turvaa haavan paranemista, tärkeitä ravintoai-
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neita ovat erityisesti kalorit, proteiinit ja aminohapot. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikka-

rainen 2002, 171-174.) 

 

Palovamma on lämmön, sähkövirran tai syövyttävän  aineen aiheuttama paikallinen ku-

dosvaurio, jonka syvyys riippuu kosketuslämpötilasta ja altistusajasta. Syvän palovam-

man aiheuttaa 52 asteen lämpötila 20 minuutissa ja 60-70 asteen lämpötila muutamassa 

sekunnissa. Jos lämmön lähdettä ei saada poistetuksi jäähdyttämällä tai vaatteet riisu-

malla, vamma syvenee noin 20 sekunnissa syväksi palovammaksi. Kirurginen hoito on 

syvissä palovammoissa tärkeää. Kuollut kudos poistetaan palaneilta alueilta ja mahdol-

lisia ihonsiirteitä tehdään. Hoidossa tärkeitä seikkoja ovat mm. nestehukan estäminen, 

haavojen infektoitumisen ehkäisy ja riittävä kivunhoito. (Iivanainen ym. 2002, 184-190. 

Therapia Fennica 2013, luettu 5.1.2013.) 

 

4.2 Urologiset potilaat 

 

Urologisista sairauksista tyypillisimpiä ovat eturauhasen, munuaisten, virtsarakon, virt-

sajohdinten ja kivespussin sairaudet. Toimenpiteistä yleisimpiä ovat eturauhasen ja mu-

nuaisen poistoleikkaukset ja vaativimpia ovat virtsarakon poiston takia tehdyt suolirakot 

ja avanteet. (PPSHP, osasto 5.) 

 

Eturauhasen liikakasvu ja syöpä 

 

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu (prostatahyperplasia) on eturauhassyöpää ylei-

sempi iäkkäiden miesten vaiva. Laajentunut eturauhanen voi tukkia virtsaputkea tai virt-

sarakkoa. Pääasialliset oireet ovat tiheä virtsaamistarve, heikentynyt virtsasuihku ja va-

jaan tyhjenemisen tunne. Pitemmän päälle virtsaamisoireet voivat aiheuttaa rakkolihak-

sessa haitallisia muutoksia, jotka heikentävät sen supistumiskykyä. Eturauhasen liika-

kasvua voidaan joutua hoitamaan lääkkein tai kirurgisin toimenpitein, yleisin hoitomuo-

to on eturauhsen höyläys. (Nurmi, Lukkarinen, Ruutu, Taari & Tammela 2002, 275-

280.) 

 

Eturauhasen syöpä on Suomessa miesten yleisin syöpätauti ja nykyään myös koko väes-

tön tavallisin syöpäsairaus. Siihen sairastuu vuosittain noin 4 700 miestä. Eturauhassyö-

pä on pääasiallisesti iäkkäiden, yli 70-vuotiaiden miesten tauti. Ilmaantuvuus suurenee 
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50 ikävuoden jälkeen. Leikkaus soveltuu paikallista eturauhassyöpää sairastaville hyvä-

kuntoisille, yleensä alle 70-vuotiaille potilaille, joille on tärkeää saada kasvain pois eli-

mistöstä. Leikkaushoidon jälkeen kasvain uusii paikallisesti jonkin verran harvemmin 

kuin sädehoidon jälkeen, mutta siihen liittyy useimmin vaikeita haittoja (pysyvä impo-

tenssi lähes kaikilla, virtsanpidätyskyvyttömyys 35 %:lla, tiheävirtsaisuutta vajaalla vii-

denneksellä, leikkauskuolleisuus alle 1 %). Kymmenen vuoden kuluttua potilaita on 

elossa yhtä paljon leikkauksen ja sädehoidon jälkeen, 50-60 %, jos kasvain on alunperin 

kapselinsisäinen. (Syöpäjärjestöt 2013, luettu 13.1.2013.) 

 

Virtsaumpi 

 

Virtsaumpea voi esiintyä akuuttina ja kroonisena. Akuutissa tilanteessa potilas tuntee 

virtsaamisen tarpeen, mutta virtsaus ei onnistu. Kyseisessä tilanteessa virtsarakon veny-

tykseen liittyy kipua, jos tätä ei ilmene on syy yleensä hermostoperäinen. Ensisijainen 

hoito virtsaumpeen on rakon tyhjentäminen katetroimalla, mikäli katetrointi ei onnistu 

täytyy asentaa kystofix. Kroonisessa virtsaummessa potilas ei tunne virtsaamisen tarvet-

ta, tilanteessa voi myös esiintyä ylivuotoinkontinenssia, jolloin virtsaa valuu lähes jat-

kuvasti. Tässä tilanteessa hoitona potilaalle laitetaan kestokatetri tai kystofix. (Nurmi 

ym. 2002, 177-179.) 

 

Virtsaummelle täytyy löytyä jokin perussyy, joten potilas täytyy tutkia huolellisesti. 

Akuuttiin virtsaumpeen voivat olla syinä esimerkiksi kylmettyminen, alkoholin runsas 

käyttö, eräät lääkeaineet ja leikkauksen jälkitilat. Useasti taustalta kuitenkin löytyy etu-

rauhassyöpä tai eturauhasen liikakasvu, mutta yksi syy voi olla myös virtsakivet. (Iiva-

nainen ym. 2002, 257.) 

 

Virtsakivi 

 

Virtsakiven ollessa kyseessä annetaan potilaalle riittävästi kipulääkettä ja runsaasti nes-

tettä suun kautta, jotta kivi poistuisi virtsan mukana. Jos kivi koonsa vuoksi ei poistu, 

harkitaan muita hoitoja. Leikkauksia tehdään harvemmin, nykyteknologian avulla virt-

sakivet voidaan murskata laserilla, ultraäänellä tai energiasykäyksillä. Toimenpiteen 

jälkeen potilaalla esiintyy usein verivirtsaisuutta. (Iivanainen ym. 2002, 275.) 

 



21 

 

Hematuria 

 

Hematuria eli verivirtsaisuus voi liittyä moneen urologiseen vaivaan. Vervirtsaisuuden 

syytä tutkitaan munuaisten tilaa selvittävillä kokeilla, virtsateiden kaikututkimuksella ja 

selvittelemällä eturauhasen tilaa. Hematurian aiheuttaja voi olla munuaissairaus, etu-

rauhassairaus, kasvaimet, tulehdus, trauma tai virtsatiekivet. (Therapia Fennica  2012, 

luettu 21.8.2012.) 

 

Kives-, munuais- ja penissyöpä 

 

Kivessyöpä on nuorten miesten yleisin syöpätauti. Vuonna 2003 Suomessa todettiin 87 

uutta kivessyöpää, ja sen ilmaantuvuus on pienimpiä maailmassa. Kivessyövän syytä ei 

tunneta. On esitetty, että piilokiveksisyys (kives ei laskeudu normaalisti kivespussiin) 

lisäisi kivessyövän riskiä moninkertaiseksi, ja noin yhdellä kymmenestä kivessyöpäpoti-

laista on ollut laskeutumaton kives. Perintötekijät saattavat vaikuttaa kivessyövän ris-

kiin. Ympäristötekijöillä voi myös olla osuutta kivessyövän lisääntymisessä. (Syöpäjär-

jestöt 2012, luettu 7.11.2012., Nurmi ym. 2002, 229.) 

 

Munuaissyöpä, jota kutsutaan myös hypernefroomaksi, on sairaus, joka todennäköisesti 

kehittyy hyvänlaatuisesta munuaiskudoksen kasvaimesta, adenoomasta. Se on yleisempi 

miehillä kuin naisilla. Suomessa todetaan vuosittain noin 700 uutta tapausta. Tupakointi 

ja ylipaino lisäävät sairastumisvaaraa munuaissyöpään. Myös korkea verenpaine ja ve-

renpainelääkitys näyttää olevan jotenkin yhteydessä sairastumisvaaraan. (Syöpäjärjestöt 

2013, luettu 7.2.2013.) 

 

Kives-, munuais- ja penissyöpiä hoidetaan osastolla leikkauksella. Kivessyövän hoidos-

sa poistetaan usein koko kives ja siemennuora. Munuaissyövän leikkaushoidossa pyri-

tään poistamaan kasvainmateriaali kokonaan, joko munuainen kokonaan tai osa munu-

aista. Penissyöpää hoidetaan poistamalla osa penistä tai amputoimalla se kokonaan, täl-

löin seksuaalineuvonnalla ja -tuella on erittäin suuri merkitys hoidossa. (Nurmi ym. 

2002, 229, 252-256.) 
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5 TUOTTEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

5.1 Ideoiminen 

 

Aloitimme opinnäytetyömme ideoimisen tammikuussa 2012. Olimme tällöin yhteydes-

sä osastonhoitajaan sähköpostitse, sovimme muutaman tapaamisenkin ja vierailimme 

osastolla useamman kerran saaden toiveita ja tarpeita työn sisältöön liittyen. Osaston-

hoitaja antoi mukaamme myös materiaaleja, joita hyödynsimme perehtyessämme hy-

vään ja laadukkaaseen perehdyttämiseen Pohjois – pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. 

Rakensimme projektiorganisaation ja teimme projektisuunnitelman, jonka pohjalta työs-

timme opinnäytetyötämme. Projektimme nimeksi muotoutui sen luonteen mukaisesti 

”Linkitin”. Tällä nimellä halusimme tuoda esille uusien työntekijöiden sitouttamisen 

työyhteisöön, linkittää heidät sisään uuteen työhönsä. Toisaalta nimi kertoo perehdy-

tysmateriaalin sisältävän runsaasti linkkejä tiedonlähteille ja vastaavan tämän päivän 

tarpeisiin ihmisten työskennellessä pitkiäkin aikoja tietokoneiden äärellä. 

 

5.2 Aiheeseen perehtyminen 

 

Perehdyimme teoriatietoon ja aihetta koskeviin tutkimuksiin valmistavan seminaarityön 

avulla, jonka esitimme helmikuussa 2012. Löysimme paljon perehdyttämistä koskevaa 

kirjallisuutta ja tutkimusartikkeleita kirjastoista sekä Internetin kautta. Koulun kirjaston 

kautta saimme projektin hallintaa koskevaa kirjallisuutta, joista saimme paljon arvokas-

ta tietoa projektin eri vaiheisiin. Omiin resursseihimme kuuluivat tiedot ja taidot sekä 

hoitotyön että projektityöskentelyn osa-alueelta. Hyvällä resurssin hallinnalla pyritään 

parantamaan hankkeen toteutuksen sisäistä tehokkuutta (Pelin 2008, 145 – 150; Silfver-

berg 2007, 21, 39). Aiheeseen perehtymistä jatkoimme työn valmistumiseen saakka, 

vastataksemme hektisen työelämän muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman tuoreilla tie-

doilla, esimerkiksi hoitotoimenpiteisiin ja hoitosuosituksiin liittyen. 
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5.3 Suunnittelu 

 

Projektisuunnitelmamme esitimme maaliskuussa 2012. Suunnitelmaan sisältyi projektin  

tarkoitus ja tavoitteet, kuvaus projektiorganisaatiosta ja yhteistyötahoista, projektin ai-

kataulusta sekä projektin budjetista. Projektisuunnitelman mukaan oli helppo edetä ja se 

auttoi pysymään suunnitellussa aikataulussa. Kun projektisuunnitelmamme oli hyväk-

sytty, tarkoituksenamme oli allekirjoittaa Pia Liljamon ja ylihoitaja Ingetin kanssa opin-

näytetyölupasopimus sekä perehdytysmateriaalin www - sivuja koskeva tekijänoikeus-

sopimus. 

 

5.4 Tuotteen tekeminen 

 

Projektisuunnitelman valmistumisen ja hyväksymisen jälkeen aloitimme osastolle viisi 

tehtävän tuotteen työstämisen. Kirjasimme tahoillamme millaisia tietoja tarvitsisimme 

mennessämme uuteen, itsellemme vieraaseen työyhteisöön. Samalla nousi esille asioita, 

joita koimme tärkeiksi työsuhteen alkuvaiheessa. Ensimmäisinä päivinä pelkkä jatku-

vasti valppaana olo saa uuden työntekijän väsymään, tämäkin on hyvä huomioida pe-

rehdytystä suunniteltaessa ja toteutettaessa. (Kjelin & Kuusisto 2003, 113–117; Surakka 

2009, 72-76.)  

 

Ensimmäiseen luonnokseen oli sisällytetty valokuvia ja kynäpiirroksia osastolta. Sanal-

linen viesti oli lyhyttä yleistietoutta osaston tiloista ja toiminnasta. Osastonhoitajalta ky-

selimme toiveita ja tarpeita tärkeimmistä sisällöistä. Mukana oli mielikuvan luominen 

miellyttävästä työyhteisöstä, joka selviytyi odotettavissa olevista muutoksista ammatti-

taitonsa turvin. Tässä vaiheessa keskityimme ulkoasun luonnostelemiseen. 

 

Sisällöksi valikoimme osaston yleiskuvauksen lisäksi plastiikkakirurgian ja urologian 

erikoisalat, joita osastolla viisi hoidetaan. Valitsimme käytettävän materiaalin alusta al-

kaen siten, ettemme lähteneet toistamaan osaston omassa yksikkökohtaisessa materiaa-

lissa Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin yleisohjeita, liittyen esimerkiksi salassapi-

tovelvollisuuteen ja työterveyshuoltoon. Tämä ohjasi valintojamme tuotteen sisällöksi. 

Pääsimme keskittymään urologisiin ja plastiikkakirurgisiin potilasryhmiin. 
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Toiseen kirjalliseen versioon oli sisällytettynä rintasyöpään ja rintasyöpäpotilaan hoi-

toon liittyvää yleistietoa ja maininta osastolla olevasta palovammayksiköstä. Oli tehtävä 

edelleen karsintaa, sillä materiaalin runsaudella perehdytysmateriaalista oli muotoutu-

massa oppikirja, jota kukaan ei jaksaisi lukea. Palasimme perehdyttämiseen liittyvän 

teoriatiedon kertaamiseen. Urologisista potilaista ei ollut vielä saatavilla tietoa. 

 

Kolmannessa versiossa oli mukana myös urologiset potilasryhmät, joita osastolla viisi 

hoidetaan. Käytimme osaston ammattitaitoa hyväksemme tämän osuuden luomisessa.  

Saimme sieltä suoraan ohjeet perehdytysmateriaaliin valittavista potilasryhmistä. Kirjal-

lisen kokoamisen jälkeen tekstiä oli paljon. Suunnitelman mukaisesti kartoitimme inter-

netissä käytössä olevien, luotettavien tietolähteiden materiaaleja. Valitsimme Käypä 

hoito-suosituksista, Duodeciumin ohjeista, Syöpäsäätiön sivuilta ja PharmacaTherapi-

can sivuilta kuhunkin potilasryhmään sopivat tiedot ja ohjeet. Linkitimme nämä hyper-

linkkeinä kokoamaamme materiaaliin. Näistä kertyi kattava ja laaja tietopohja perehdy-

tysmateriaaliin. Otimme lisäksi huomioon PPSHP:n intranetissä olevat sairaalan sisäiset 

ohjeet, jotka liitettiin lopulliseen työhön.  

 

Osastonhoitaja antoi palautetta muutamaan kohtaan materiaalin lisäämiseksi. Yksi koh-

dista oli rintasyöpäpotilaita koskeva esittelyteksti. Siihen lisättiin lause sairastuvuuden 

yleisyydestä. Toinen lisäys tehtiin palovammapotilaiden hoitoon liittyvään tekstiin. Ker-

roimme laajemmin palovammoista kuin mitä ensimmäisessä versiossa oli kirjoitettuna. 

Tiedollinen virhe korjattiin oikeaksi koskien virtsaumpien ja hematurioiden hoitamises-

sa käytettäviä materiaalien ja tuotteiden kohdalla. 

 

Valmis tuote alkaa tervetulotoivotuksella ja yhteystiedoilla. Ennen osaston syvällisem-

pää esittelyä ovat maininnat ergonomisesta työvuorosuunnittelusta ja työaikapankista 

sekä ammattiliitoista. Näistä saa lisätietoja osastonhoitajalta. Tällä ratkaisulla on tarkoi-

tus saattaa uuden työntekijän tietoisuuteen se, että tällaiset toimintamallit ovat käytössä 

työaikoja suunniteltaessa. Tuotteessa edetään osaston hoitotyön esittelyyn ja hyvän hoi-

don kriteerit on nähtävissä linkin kautta. Osastolla on käytössä hiljainen raportointi ja 

sen hyödyllisestä käytöstä annetaan ohjeet siihen, miten lukemisessa kannattaa edetä. 

Hoitoisuusluokitukset ovat tulleet jäädäkseen. Tuotteessa kerrotaan niiden merkitykses-

tä resurssien mittaamisessa ja ohjaamisessa. Linkin kautta annetaan ohjeet siihen, miten 
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luokitusta tehdään. Potilaiden päiväohjelma on kirjattuna tuotteessa. Tämän avulla uu-

tena hoitajana voi rytmittää ja suunnitella omaa työvuoroaan ja hoitotoimien toteutusta.  

 

Yleisten ohjeiden jälkeen tuotteessa on esillä hoidettavat potilasryhmät. Päätimme aloit-

taa plastiikkakirurgisista potilaista. Tarkastelu tässä järjestyksessä tuntui luontevalta 

siksi, että etenemme ylhäältä alaspäin ja ihon pinnalta syvemmälle sisäänpäin. Plastiik-

kakirurgisissa potilaissa suurimpana ryhmänä ovat erilaiset rintasyöpäpotilaat, joita hoi-

detaan kirurgisesti, mukaan lukien korjausleikkaukset. Tekstit pienten väliotsakkeiden 

alla ovat lyhyitä ja laajempi tieto kustakin kohdasta löytyy hyperlinkkien kautta. Ke-

räsimme linkit niin, että niistä löytyvät tiedot vastaavat otsikoita ja niiden alla olevaa 

tekstiä. Näihin sisällytettiin sekä internetissä olevat linkit että OYSin intranetissä olevat 

ohjeet. 

 

Samalla toimintamallilla tuotteeseen on kerätty osastolla hoidettavat muut plastiikkaki-

rurgiset potilasryhmät. Urologiset potilaat ovat toinen iso hoitotyötä saava ryhmä. Tämä 

ryhmä on löydettävissä tuotteessa plastiikkakirurgisten potilaiden jälkeen. Nostimme 

aseptiikan ensimmäiseksi tuotteessa vastaantulevaksi yleisohjeeksi. Sen merkitystä hy-

vässä, laadukkaassa ja potilasturvallisessa hoitotyössä ei voi liikaa korostaa. Aseptisen 

omantunnon jälkeen tuotteessa on haavanhoitoon liittyviä ohjeita, kivunhoidon huomi-

oiminen ja lääkehoitoon liittyvää tietoa. Lääkehoidon kohdalle on linkitettynä myös oh-

jeet parenteraalisen neste- ja ravitsemushoidon toteutuksen ohjeista ja säännöistä sekä 

i.v – luvan suorittamisesta PPSHP:ssa. 

 

Potilaan seksuaalisuus nostettiin mukaan tuotteeseen, sillä tällaisella osastolla kehoon ja 

seksuaalisuuteen liittyvät muutokset tulevat voimakkaasti esiin. Potilaan oikeudet ovat 

oikeuksia, joita on hyvä kerrata ja hoitotyön laadukkuus pohjautuu pitkälle niihin. Tuot-

teessa on myös turvalliseen työskentelyyn liittyviä linkkejä ja toimintaohjeet mm. pisto- 

ja viiltohaavojen sattuessa. Tuotteen lopussa on lyhyt kaavio elvytyksestä. 

 

Tutustuimme eri osastoilla ja eri sairaaloissa käytössä oleviin perehdytysmateriaaleihin. 

Vertasimme omaa työtämme niihin ja päätimme tiivistää kirjoitetut kohdat esittelyteks-

teiksi linkkien yläpuolelle. Kyselimme eri osastoilla työntekijöiden ja vastavalmistunei-

den työntekijöiden mielipiteitä siitä, millainen olisi toimiva perehdytysmateriaali.  Hyö-

dynsimme saamiamme vastauksia ja teimme työstämme tiiviin. Sivuja ei ole paljon, 
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mutta sisältöä löytyy runsaasti hyperlinkkien takaa. Luovuimme paperiseksi tuotettavas-

ta materiaalista kokonaan. Paperisena luettaviksi haluttavat tekstit ovat tulostettavissa 

tarpeen mukaan. 

 

Tuotteen valmistumisprosessin loppupuolella saimme ohjausta Oulun seudun ammatti-

korkeakoulun suomen kielen ja viestinnän lehtori Tuula Koskelta. Olimme ottaneet 

huomioon myös tekstin sijoittelua. Tämä selkeyttää materiaalia ja keskeinen sisältö 

pääkohtineen erottuu helpommin väljästi sijoitellusta tekstistä. Tekstin jakaminen otsi-

koihin ja kappaleisiin selkeyttää lukemista. (Parkkunen ym.2001, 16-17.) 

 

Tuote on ulkoasultaan linjakas, koruton ja sovitettu PPSHP:n käytössä olevaan pohjaan. 

Kirjoituksessa kirjasinyypiksi valitsimme Times New Romanin sen selkeyden vuoksi. 

Fonttikokona kirjoittaessa käytimme 12, otsikoinnissa 14. Käytettävissä sisäänkirjautu-

mistunnuksilla intranetissa. 
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6 LINKITIN  PEREHDYTYSMATERIAALI – PROJEKTIN ARVI-

OINTI 

 

6.1 Tuotteen arviointi 

 

Valmis tuote aiheutti alkuun ihmetystä. Oli tehty uudenlainen tuote, jonka tekstiosioissa 

ei ole toistettu turhaan samoja asioita kuin mitä linkkien kautta on saatavilla. Tulostim-

me yhden kappaleen tuotetta linkkeineen, nähdäksemme paljonko tietoa oli. Ilman 

PPSHP:n intranetin ohjeita sivuja kertyi kirjan verran. Tämä helpotti työn laajuuden kä-

sittämistä meille tekijöille ja siitä kertomista muille tahoille. Uusi perehdytysmateriaali 

on nykyaikaistettu verkkosivustoksi. Tuotteella vastattiin hyvin ja monipuolisesti osas-

ton tarpeisiin. Asettamamme tulostavoite oli yhteinen tavoitteemme osaston henkilö-

kunnan kanssa ja sen saavuttamiseen oli yhteiset intressit. 

  

Olemme saaneet hyvää palautetta tiedon laajuudesta ja selkeästä esille tuomisesta. Tuo-

tetta on helppo käyttää ja tieto on ajan tasalla olevaa. Tuotteen päivittäminen ja jatkoja-

lostaminen on mahdollista pienellä vaivalla. Asiasisältö vastasi osaston tarpeita ja teks-

tin määrän tilaajat kokivat riittäväksi. Hyperlinkkien käyttäminen suoraan työstä oli ko-

ettu hyväksi ja toimivaksi. Vältyttiin uusien välilehtien avaamisilta ja tieto avautui sel-

keästi mielenkiintoa ja kysymyksiä herättäneessä kohdassa. Tuote tuki hyvin muita pe-

rehdyttämiskokonaisuuteen kuuluvia tuotteita. Se on myös sopiva tietopankki ko-

keneemmallekin työntekijälle, silloin kun on varmistettava jotain harvemmin vastaan 

tullutta asiaa. Tuote on suunnattu perehdyttämisen tueksi, mutta on monikäyttöinen ja 

käyttökelpoinen päivittäisessäkin työskentelyssä ammattitaidon kartuttamiseksi ja yllä-

pitämiseksi. Asetetut laatutavoitteet toteutuivat tuotteessa. 

 

Olemme testanneet tuotteen toimivuutta myös pian valmistuvien hoitajien ryhmällä. 

Saamamme palautteet olivat yhteneväisiä osaston palautteen kanssa. Tuotteeseen tutus-

tui myös pieni ryhmä aivan eri alalla työskenteleviä ihmisiä. Tietokonealan asiantunti-

joina nämä henkilöt kehuivat internetin mahdollisuuksien käyttämistä hoitotyön pereh-

dyttämisohjelmissa. 
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Sisällön ohjaaja palautteen pohjalta teimme tuotteen ja loppuraportin suhteen pieniä 

muutoksia saadaksemme ne kielellisesti paremmiksi. Tuotteen ollessa keskeneräinen, 

luki sisällön ohjaajamme sen. Keskeneräisestä työstä saamassamme palautteessa sanot-

tiin tuotteen olevan perusperehdytysopas, joka ei ole kovin innovatiivinen, mutta perus-

asiat tulevat esille. 

 

Kirjoitetussa kielessä pyrimme välttämään ammatillista sanastoa mahdollisimman pit-

källe. Tämä on nykyaikainen käytäntö muissakin kirjaamiseen liittyvissä toimissa ter-

veydenhuollossa. Tekstit laaditaan mahdollisimman pitkälle arkikielisinä. Tällä varmis-

tetaan se, että lukija ymmärtää lukemansa tekstin ja minimoidaan väärinymmärtämisen 

mahdollisuudet. Samalla tuetaan potilasturvallisuutta ehkäisemällä virheellisen toimin-

nan mahdollisuudet.  

 

Valmiissa perehdytysmateriaalissa on kattavasti saatavilla tietoa uutena työntekijänä 

tarvittavista asioista. Tämä otettiin huomioon tuotetta valmistettaessa ja tavoitteita tar-

kasteltaessa. Tuotteen tehtävänä oli tarjota tietopaketti, jossa on kasattuna samaan paik-

kaan kaikki oleellinen tieto mitä uutena työntekijänä tarvitaan. Emme käsitelleet suo-

raan kaikkea perehdyttämiseen liittyvää, sillä OYSin Intranetissä on olemassa toiminta-

ohjeita kaikkiin juokseviin asioihin, kuten työvaatteiden säilytyspisteisiin, jätehuoltoon, 

kulunvalvontaan ja henkilökortteihin liittyen. Onnistuimme pysyttelemään hoidettavissa 

potilasryhmissä ja hoitotyön aloittamista tukevissa asioissa. Nämä näimme tärkeiksi tu-

kipilareiksi aloittaessa työuraa osastolla viisi. Varsinaisen siirtotyön OYSin Intranetiin 

tekee sisällönvastaava sitten, kun saavat uuden Intranetin toimimaan moitteettomasti. 

Tuotteen siirto- ja valmistumisvaihe osui tilanteeseen, jolloin OYSin uudessa Intranetis-

sa oli ongelmia toiminnan kannalta. Saamamme tiedon mukaan tuotteessamme olevat 

linkit saadaan toimimaan myös itse tuotteessa juuri niin helposti kuin ne on suunniteltu 

toimimaan.  
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6.2 Prosessin arviointi 

 

Projekti käynnistyi ongelmitta loppuvuodesta 2011. Opinnäytetyön aihe varmistui tuol-

loin. Opinnäytetyöhön liittyvät kurssit käynnistyivät oppilaitoksella hieman myöhem-

min keväällä 2012. Olimme työstäneet oppilaitoksen internetsivuilla olevan opinnäyte-

työnohjeistuksen mukaisesti projektiamme ja pääsimme esittämään valmistavan semi-

naarityömme heti opinnäytetyöseminaarien alettua helmikuussa 2012. Etenimme nope-

alla aikataululla maaliskuulle 2012 projektisuunnitelman laatimiseen ja esittämiseen. 

 

Perehdyimme perehdyttämiseen ja perehtymiseen liittyviin tutkimuksiin ja materiaalei-

hin. Tietoa oli paljon tarjolla ja meille tuli selväksi perehdyttämisen tärkeys ja sen 

suunnitelmallisuus. Oleelliseksi huomasimme myös uuden työntekijän tuntemukset sii-

tä, miten hänet otetaan vastaan ja miten hänelle annetaan aikaa ja mahdollisuuksia pe-

rehtymiselle. 

 

Menetelmäohjaajana toiminut opettaja ei antanut seminaaritunneillamme meille mitään 

projektia eteenpäin vievää tai tukevaa tietoa. Olimme välillä hieman hämillämme siitä, 

miten tulisi edetä ja milloin olisi otettava yhteyttä yhteistyötahoihin. Saimme näillä 

kolmella huonosti ajoitetulla käynnillä hyvää ohjausta projektin etenemiseen OYSin 

puolelta. Hankaluuksista huolimatta veimme projektia itsenäisesti eteenpäin selviten lä-

hes ilman ohjausta koko projektin läpi. 

 

Projektityöskentely on hyvä työmuoto tuotekehittelyssä ja tällaisen perehdytysohjelman 

laadintaan. Samalla tämän projektin aikana olemme saaneet harjaannusta projektiorga-

nisaatiossa tapahtuvien muutosten aiheuttamista seikoista. On päivitettävä aiempaa ma-

teriaalia ja saatettava organisaatioon myöhemmin mukaan tulleet henkilöt ajantasalle 

projektista ja sen vaiheista. Neuvottelutaitoja ja mukautumiskykyä on testattu ja siinä 

olemme päässeet kasvamaan projektin edetessä.  

 

Tiivis yhteistyö osaston henkilökunnan kanssa sujui hyvin alusta alkaen. Osaston henki-

lökunta oli avainasemassa antaessaan materiaaleja käyttöömme, jakoi ammattitaitoaan 

käytettäväksemme ja koko henkilökunta halusi auttaa mahdollisimman hyvän ja laa-

dukkaan työn aikaansaamiseksi. Saimme osastonhoitajilta kiitosta työn nopeasta valmis-

tumisesta ja tiiviistä sitoutumisestamme haastavaan projektiin. Työ eteni projektisuunni-
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telmamme mukaan hyvin pitkälle ja tuote valmistui aikataulustaan kaksi kuukautta 

myöhässä ohjauksessa ja suoritusmerkinnöissä tulleiden epäselvyyksien vuoksi. Saim-

me kiitosta työnvalmistumisesta ja sen järjestelmällisyydestä huomioiden sen, että kaik-

ki muut henkilöt työntekijöitä vaille tämän työn ympärillä ovat vaihtuneet useampaan 

kertaan. Myös potilasryhmät ovat ehtineet vaihtua alkuperäisen toimeksiannon jälkeen.  

 

Koululta saimme ohjausta erittäin joustavasti sisällönohjaajalta ja suomen kielen ja 

viestinnän lehtorilta. Heidän antautumisensa työmme ohjaamiseen, sekä kannustava ja 

uskoa luova otteensa, mahdollisti työn valmistumisen suunnitellulle keväälle. Myöhäs-

tyminen alkuperäisestä aikataulusta jäi mahdollisimman pieneksi. 

 

Loppuraportin valmistuminen vei suunniteltua vähemmän aikaa, silti työtunteja tuli 

muutamia lisää asioiden hoitamisen mutkistuttua sopimusten kirjoittamishetkellä. Kus-

tannukset toteutuivat projektisuunnitelman mukaisesti. Oulun yliopistollinen sairaala 

maksoi henkilökunnalle ohjauspalkkion ja ohjaavien opettajien ohjauspalkkiot maksoi 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu. 

 

Projektivastaavina olemme työskennelleet tasavertaisina ja yhdessä työtä tehden. Pienet 

osatekijät olemme jakaneet ja sittemmin koonneet tehdyt työt yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tekstejä olemme työstäneet yhdessä. Vastuuta jaettiin loppuraportin laatimisen aikaan 

niin, että toinen vastasi enemmän loppuraporttiin liittyvistä yhteydenotoista ja toinen 

tuotteeseen liittyvistä. Tämä toimi hyvin. Molemmat olivat silti koko ajan tietoisia pro-

jektin etenemisestä. Projektissamme oli lyhyen ja pitkän tähtäimen toiminnallisia tavoit-

teita. Lyhyen tähtäimen tavoite on toteutumassa välittömästi, sillä tuotetta voidaan käyt-

tää jo uusien kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä. Perehdyttäjänä toimineet hoitajat 

ovat antaneet myönteistä palautetta tuotteen helposta käytöstä ja laajasta linkkien taakse 

upotetusta tietomäärästä. Perehtyjät voivat palata kertaamaan kuulemiaan asioita pereh-

dytysmateriaalin pariin, kaikkea ensimmäisinä päivinä kuulemiaan asioita ei tarvitse 

muistaa ulkoa. Pitkän aikavälin toiminnallisena tavoitteena perehdyttämiseen ja hoito-

työhön liittyvien ohjeiden löytyminen samasta paikasta helposti ja toimivasti. Teke-

mämme työ mahdollistaa kaiken oleellisen materiaalin liittämisen samaan oppaaseen. 
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7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyömme aiheena oli päivittää perehdytysmateriaali Oulun yliopistollisen sai-

raalan vuodeosastolle viisi. Aihe ei alkuun vaikuttanut kovinkaan houkuttelevalta. Val-

litsi käsitys, että riittää, kun saapuu sovittuun työvuoroon ja suoriutuu työstään. Tällai-

nen tunne oli saanut alkunsa kokemuksistamme saapuessamme niin harjoitteluihin kuin 

työvoimaksi. Osastojen perehdytysmateriaalit ovat hyvin kirjavia. Edelleen käytössä on 

kansiomallisia ohjelmia, joiden tietoja ei ole päivitetty vastaamaan ajan tarpeisiin. Kan-

siot sisältävät hyvin usein yleiset PPSHP:n yhteiset ohjeet ja osastojen oma yksikkökoh-

tainen aineisto on olematonta, jos sitä on edes olemassa. Osastolla viisi perehdytyskan-

sion sisällöstä valtaosa on tuon mainitun yhteisohjeen lisäksi kaavakkeita, joilla mita-

taan perehdytyksen etenemistä, kaavakkeita elvytysperehdytyksen tueksi, vanha osaston 

esittely entisten hoidettavien potilasryhmien ollessa osastolla. 

 

PPSHP:lla on toimiva, päivitetty intranet, joka otettiin käyttöön juuri opinnäytetyömme 

valmistumisen aikoihin. Vanhakin intranet toimii vielä rinnalla, sillä isossa organisaati-

ossa kaiken tiedon siirtäminen ja päivittäminen on pitkä prosessi. Kokemukset in-

tranetissa olevista hoito-ohjeista ja toimintaohjeista ovat kaksinaiset. Niiden tarjoama 

tieto on hyvää, selkeää ja kattavaa. Niiden pohjalta on hyvä toimia uudenkin työnteki-

jän. Ongelmana koko järjestelmässä on ollut se, etteivät ohjeet ole helposti löydettävis-

sä. Niitä on tallennettu useampaan paikkaan intranetissä ja mikään hakutoiminto ei niitä 

löydä. Tartuimme omassa tuoteprojektissamme tähän seikkaan tuotetta suunnitelles-

samme. Halusimme tuottaa helpon, nopean, selkeän ja toimivan tuotteen, josta löytyy 

reitti lähes kaikkeen tarjolla olevaan tietoon. Tämä vapauttaa hoitajan aikaa itse hoito-

työhön. Tietoa hakevan ajatukset säilyvät kirkkaina vastauksia etsittäessä haluttuihin 

kysymyksiin, kun ei tarvitse ensin etsiä paikkaa, mistä mahdollisen tiedon voisi saada. 

 

Hoitotyössä käytetään nykyään paljon aikaa tietokoneiden äärellä. Potilaisiin liittyvät 

asiakirjat ovat nähtävillä vain verkossa ja niiden käsittelykin tehdään tietokoneilla. Tieto 

eri yhteistyötahojen välillä siirtyy verkon kautta. Uusimmat tutkimustulokset, hoitolin-

jaukset ja toimintamallitkin ovat nykyään nopeasti verkossa saatavilla. Valintamme 

tuottaa tuote verkkosivustoksi on perusteltua vallitsevien käytänteiden vuoksi. 
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Oppimistavoitteenamme oli oppia perehdytyksen merkityksestä uudelle työntekijälle. 

Olemme saaneet aivan uuden näkökulman perehdytyksen merkityksestä tutustuttuamme 

aineistoihin. Psyykkinen merkitys ihmisen vastaanottamisessa uuteen työhönsä oli suu-

rin yllätyksen aihe. Olimme ajatelleet, että vain opiskelijat tuntevat niin kuin tuntevat, 

saapuessaan uuteen harjoittelupaikkaan. Sama epävarmuus ja terävänä olemisen tarpeel-

lisuus, on kuitenkin aina myös uuteen työpaikkaan menevällä ihmisellä. Olemme saa-

neet vahvuutta pyytää perehdytystä, käsitellä saamaamme perehdytystä ja olla itse aktii-

visena osapuolena perehdytyksessä. Olemme oppineet armeliaisuutta perehtyjinä, sillä 

kaikkea ei voi sisäistää hetkessä. Siksi perehdytysmateriaalin helppo käyttäminen ja sii-

tä kertaaminen ovat tärkeitä tekijöitä. 

 

Tuotekehittely on monipuolinen prosessi. Kirjoitetun materiaalin joutuu käymään läpi 

useamman kerran. Tuotteen lopullinen muoto muodostuu alkuperäisen projektisuunni-

telman ja työstämisen aikana tapahtuneen oman kasvamisen ja kypsymisen tuloksena. 

Tuotetta on aina katseltava kriittisesti. Palveleeko se alkuperäistä tarvetta? Onko se ta-

voitteiden mukaisesti toteutettu? Näitä kysymyksiä monien muiden kysymysten ohella 

tarkastelimme jatkuvasti tuotetta tehdessämme. Toteutettua tuotettamme on mahdollista 

käsitellä myöhemminkin. Jatkokehittelytyönä voisi tehdä vaikkapa opiskelijoille suun-

natun oman osionsa. Visuaalisen puolen toteuttamisessa voisi ajatella omaa opinnäyte-

työtä koko PPSHP:n käyttöön. Välineen, jolla saisi yhtenäisen mutta silti selkeästi tuot-

teiden mukaisen ulkonäön, sisälehdet, kuvat. Tuotteen, joka mahdollistaisi tutkittuun 

tietoon pohjautuvan, motivoivan, inspiroivan ja samalla rauhoittavan pohjan, jolle eri 

perehdytysmateriaalit voitaisiin luoda. Jatkotutkimushaasteena voisi etsiä tutkimusmate-

riaalia hoitotyön perehdytyksestä oppivassa organisaatiossa. Miten usein perehdyttämi-

nen on kaksisuuntainen prosessi ja millaisilla tuloksilla tieto siirtyy uuden ja vanhan 

työntekijän välillä työyhteisön käytettäväksi. Mentoroinnin ja hiljaisen tiedon siirtämi-

sen arvoa ja siitä saatuja kokemuksia voisi jatkokehitellä toimintamalliksi, jolla hoito-

työtä kehitettäisiin tulevaisuudessa. 

 

Projektityöskentelystä saimme hyvää kokemusta. Projektissamme tapahtui työn aikana 

muutoksia niin osastolla viisi hoidettavien potilasryhmien kuin projektiorganisaatiossa 

olevien henkilöidenkin osalta. Näimme projektimallisen työskentelyn vahvuudet kerta-

luontoisissa toiminnoissa. Tämä on erittäin hyvä taito meille tulevaisuudessa, sillä työ-
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elämässä on jatkuvasti edessä erilaisia projekteja. Uskomme olevamme ja haluamme ol-

la osana erilaisia hoitotyötä kehittäviä projekteja tulevaisuudessakin. 
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TEHTÄVÄLUETTELO   LIITE 1 

     

TEHTÄVÄLUETTELO 

 

Laatija Anna-Maria Lahdenperä & Lotta Korolainen  Päiväys 7.4.2013 

 

 

Projekti: Osasto 5:n tietopankki uusille työntekijöille 

 

Nro Tehtävän nimi Alku pvm Loppu 

pvm 

Suun

nit. 

tun-

nit 

To-

teut

. 

tun

nit 

Vastuu/ 

suorittaja 

1 Valmistava seminaari 100h      

1.1 Ideointi 1.9. 

2011 

28.9. 

2011 

20 20 A-ML/LK 

1.2 Teoriatiedon kerääminen & kirjal-

lisuuteen tutustuminen 

29.9. 

2011 

1.12. 

2011 

40 40 A-ML/LK 

1.3 Valmistavan seminaarin kirjoit-

taminen 

2.12. 

2011 

4.1. 

2012 

38 38 A-ML/LK 

1.4 Valmistavan seminaarin esittämi-

nen 

12.2. 

2012 

12.2. 

2012 

2 2 A-ML/LK 

2 Projektisuunnitelma 120h      

2.1 Projektikirjallisuuden etsiminen 14.1. 

2012 

2.2. 

2012 

70 70 A-ML/LK 

2.2 Projektisuunnitelman laadinta 3.2. 

2012 

22.3. 

2012 

43 43 A-ML/LK 

2.3 Yhteydenpito 14.2.12 22.3.12 5 5 A-ML/LK 

2.4 Projektisuunnitelman esitys 26.3. 

2012 

26.3. 

2012 

2 2 A-ML/LK 

3 Tuotteen laadinta 170h      

3.1 Kirjallisuuden hankinta ja teori-

aan perehtyminen 

28.8. 

2012 

14.2. 

2013 

65 65 A-ML/LK 

3.2 Yhteydenpito 29.8.12 6.4.13 15 15 A-ML/LK 

3.3 Sopimusten kirjoittaminen 21.3.13 21.3.13 2 2 A-ML/LK 

3.4 Tuotteen kokoaminen 12.11.12 18.3.13 48 48 A-ML/LK 

3.5 Palautteen kerääminen tuotteesta  18.3.13 2.4.13 10 10 A-ML/LK 

3.6 Tuotteen korjaukset 2.4.13 8.4.13 20 20 A-ML/LK 

3.7 Tuotteen hyväksyttäminen 4/2013  10 10 A-ML/LK 

4 Loppuraportin laadinta 110h      

4.1 Projektityön laadinta 4.12.2011 3/2013 70 70 A-ML/LK 

4.2 Opinnäyteyön viimeistely & luo-

vutus 

2/2013 4/2013 38 38 A-ML/LK 

4.3 Opinnäytetyön esitys 5/2013  2 2 A-ML/LK 
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LINKITIN – TUOTTEEN ARVIOINTILOMAKE  LIITE 2 

 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseen-

kin samaa 

mieltä 

Jokseen-

kin eri-

mieltä 

Eri-

mieltä  

Täysin 

eri-

mieltä 

Tuote on selkeä       

Tuote on toimiva       

Tuotetta on helppo 

käyttää 

      

Tuotteessa on oleelli-

set/ tarpeelliset tiedot 

      

Tuote tukee hoitotyö-

tä 

      

Tuote on nykyaikai-

nen 

      

Tuote helpottaa tiedon 

saantia 

      

 

Mitä haluaisit muuttaa tuotteessa? Mitä kehitettävää? Mitä lisäisit tai ottaisit pois tuot-

teesta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Muuta sanottavaa tuotteesta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


