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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymän erityispalvelujen Kankaanpään päivystysvastaanotolle sai-

raanhoitajien käyttöön perehdytysohjelma. Tavoitteena oli parantaa sairaanhoitajien 

sopeutumista ja sitoutumista päivystysvastaanoton työhön. 

 

Perehdytysohjelma suunniteltiin yhteistyössä päivystysvastaanoton hoitajien kanssa. 

Uudelle perehdytysohjelmalle oli selkeä tarve. Lähtökohtana selvitettiin, mitä sai-

raanhoitajan tulee tietää aloittaessaan työn päivystysvastaanotolla ja miten hyvä pe-

rehdytys toteutetaan.  

 

Valmis perehdytysohjelma sisältää perehdytysohjeet, perehdytyspassin sekä perehdy-

tysoppaan. Perehdytysopas ja perehdytyspassi ovat tulostettavissa perehdytettävälle 

sairaanhoitajalle perehdyttämisen apuvälineiksi. Perehdytysohjeet on tarkoitettu pe-

rehdyttäjälle selkeyttämään perehdytysohjelman kulkua. Perehdytysohjelma on oh-

jeellinen ja sitä on mahdollisuus soveltaa tilannekohtaisesti. Perehdytysoppaan päivi-

tystä varten työyhteisöstä valitaan perehdytyksen vastuuhoitaja, joka huolehtii op-

paan päivityksestä kaksi kertaa vuodessa.  Oppaan päivitykset kirjataan seurantakort-

tiin. 

 

Opinnäytetyön teoriaosassa käsiteltiin perehdyttämistä, päivystyshoitotyötä ja pro-

jektin toteuttamista. Lain velvoittama hyvä työhön perehdyttäminen on sekä sairaan-

hoitajan että työnantajan etu. Onnistunut perehdyttäminen tukee kollegiaalisuutta ja 

työhyvinvointia sekä lisää hoitajan onnistumisen tunnetta. Hyvin perehdytetty sai-

raanhoitaja hallitsee työnsä ja on nopeasti valmis hyvään ja tulokselliseen hoitotyö-

hön. 
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The aim of this thesis was to produce an orientation programme to the nurses in the 

emergency clinic of Kankaanpää, which is a part of the special services of the munic-

ipal enterprise of Northern Satakunta. In addition, the goal was to improve the way 

nurses adjust and commit themselves to the work in the emergency clinic.  

The orientation programme was designed in collaboration with the nurses in the 

emergency clinic. There was a clear need for a new orientation programme. The 

starting point for this study was to find out what a nurse should know when he or she 

starts to work in an emergency clinic and how good orientation is realized. 

The finished orientation programme contains orientation instructions, an orientation 

passport and an orientation guidebook. The orientation guidebook and the orientation 

passport can be printed to the nurse in the orientation programme, and they can be 

used as a tool in orientation. The orientation instructions are designed to clarify the 

progress of the orientation programme. Furthermore, the orientation programme is 

directive, and it can be applied on a case-by-case basis. In order to update the orien-

tation programme one has to choose a person in charge from the work community, 

and that person makes sure that the note book is updated twice a year. The updates of 

the notebook are recorded in the follow-up chart. 

Orientation, emergency nursing and the realization of the project were covered in the 

theory section of the thesis. It is a benefit to the nurse and to the employer to have 

good work orientation that is obliged by the law. Moreover, successful orientation 

supports collegiality and well-being at work and also increases the feeling of success 

of the nurse. When work orientation has been completed well, the nurse knows how 

to do the work and is ready to good and productive nursing quickly. 
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1 JOHDANTO 

Henkilökunnan vaihtuvuus päivystysvastaanotoilla on suurta johtuen työn henkisestä 

kuormittavuudesta ja erityisosaamisesta. Ammatilliset haasteet ovat suuret, nopeita 

päätöksiä tarvitaan. Kuitenkin päivystyksen tulisi toimia sujuvasti, potilaiden yksilöl-

lisyyttä suojaten ja inhimillistä hätää ymmärtäen. Laadukas päivystystoiminta edel-

lyttää järjestelmällistä suunnittelua, verkottumista, seurantaa ja moniammatillista 

otetta. (Koponen & Sillanpää 2005, 20.) 

 

Perehdytystä tarvitaan uuden työntekijän tutustuessa organisaatioon, työyhteisöön, 

henkilöstöön, tuleviin työtehtäviin ja työyhteisön työtapoihin ja – käytäntöihin. On-

nistunut työhön perehdyttäminen lisää onnistumisen tunnetta. Hyvin perehdytetty 

työntekijä antaa nopeasti hyvän työpanoksensa työyhteisölle ja vaikuttaa tuloksente-

koon. Hyvällä perehdyttämisellä on positiivinen vaikutus osaamiseen, työn jatkuvaan 

oppimiseen, työmotivaatioon ja työhyvinvointiin. (Surakka, Kiikkala, Lahti, Laitinen 

& Rantala 2008, 81–82.) 

 

Kiinnostus perehdyttämisestä opinnäytetyön aiheeksi syntyi projektin tekijän omien 

kokemusten perusteella omalta työpaikalta Pohjois-Satakunnan liikelaitos-

kuntayhtymän erityispalvelujen Kankaanpään päivystysvastaanotolla. Päivystysvas-

taanotolle tulee vuosittain useita uusia työntekijöitä, joista osa on vuosilomasijaisia, 

osa pitempiaikaisia sijaisia tai vakituiseen toimeen valittuja sairaanhoitajia.  Päivys-

tysvastaanotolla aikaisemmin käytössä ollut sairaanhoitajan perehdytysohje on Posan 

Laatu-käsikirjan mukaan päivitetty viimeksi vuonna 2010. Varsinaista perehdytysoh-

jelmaa päivystysvastaanotolla ei ole ollut. Työhön perehdyttäminen on ollut vaihte-

levaa riippuen perehdyttäjästä, perehtyjästä ja työn kiireellisyydestä. Päivystysvas-

taanoton sairaanhoitajien yhteinen mielipide oli, että työpaikalla oli tarvetta uudelle 

sairaanhoitajan perehdytysohjelmalle. 

 

Projektin tarkoituksena on tuottaa Posan erityispalvelujen päivystysvastaanotolle sai-

raanhoitajan perehdytysohjelma, jota käyttämällä perehdyttäminen on aikaisempaan 

verrattuna suunnitelmallisempaa ja tuloksellisempaa. Tavoitteena on, että perehdy-
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tysmallia hyödyntäen uusi sairaanhoitaja sitoutuu ja sopeutuu hyvin uuteen työpaik-

kaansa. 

2 PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä ja tukea, joiden avulla uuden työntekijän 

osaamista, työympäristöä ja työyhteisöä kehitetään siten, että hän pääsee mahdolli-

simman hyvin alkuun uudessa työssään, työyhteisössään ja organisaatiossaan. Pereh-

dyttäminen kehittää perehtyjää, työyhteisöä ja koko organisaatiota. Aikaisemmin pe-

rehdyttämisellä tarkoitettiin lähinnä työhön opastamista. Myöhemmin työtehtävien ja 

yritysten monimutkaistuttua on tarvittu monimuotoisempaa ja laajempaa perehdyt-

tämistä kuin mitä työhön opastaminen on. (Kupias & Peltola 2009, 13–19.) 

 

Perehdyttäminen tarkoittaa työsuhteen alussa työnantajan järjestämää koulutuskoko-

naisuutta, jossa tutustutaan työtehtäviin ja yritykseen (Luoto 2012). Perehdytystä tar-

vitaan uuden työntekijän tutustuessa uuteen organisaatioon, työyksikköön, henkilös-

töön, työtehtäviin ja työyhteisön työkäytäntöihin. Työnantaja vastaa perehdytyksestä 

ja mahdollistaa sen toteutumisen. Hyvä perehdyttäminen tukee kollegiaalisuutta ja 

työntekijän sitoutumista työhön ja organisaatioon. (Surakka ym. 2008, 81 – 83.) 

 

Ketola (2010, 71) jaottelee perehdyttämisen neljään eri alueeseen: työtehtävään ja 

työhön perehdyttämiseen, verkoston tuntemukseen, työnantajayrityksen laajempaan 

tuntemukseen sekä työnantajayrityksen arvoihin ja kulttuuriin tutustumiseen.  

 

2.1 Perehdyttämisen tavoitteet 

Perehdyttämisen tavoitteena on uuden työntekijän liittyminen työyhteisöön. Pereh-

dyttämisellä sitoutetaan uusi työntekijä työhön ja työyksikköön ja hänelle annetaan 

mahdollisuus kehittää itseään ja osaamistaan. Perehdytyksen avulla uusi työntekijä 
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autetaan sopeutumaan uuteen työyhteisöön sekä edistetään hänen suoriutumistaan 

työtehtävissään. Hyvällä perehdytyksellä lisätään paineensietokykyä ja ehkäistään 

työssä mahdollisesti syntyviä virheitä. Se mahdollistaa työssä menestymisen ja am-

matillisen kasvun ja kehittää myönteisiä asenteita. Motivoitunut työntekijä vaikuttaa 

myönteisesti työpaikan ilmapiiriin. (Surakka 2009, 72–77.) 

 

Perehdyttämisen tavoitteena on tukea kollegiaalisuutta, suojata emotionaaliselta vä-

symykseltä ja työstä etääntymiseltä sekä lisätä onnistumisen tunnetta. Tavoitteena on 

saada tulokas nopeasti antamaan työpanoksensa työyhteisölle ja vaikuttamaan työn-

tekoon. Hyvin perehdytetty työntekijä voi hyvin, hallitsee työnsä, osaa ja oppii sekä 

pääsee näyttämään taitonsa. Tavoitteena on hiljaisen tiedon siirtäminen uudelle työn-

tekijälle. Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan sitä tietoa, jonka pitkään ammatissa ollut 

työntekijä on oppinut työssään erilaisten havaintojen, tilanteiden ja kokemusten kaut-

ta.. Hiljainen tieto on ammatillisuutta, tietoa, taitoa ja kykyä erilaisissa tilanteissa 

selviämiseen. (Surakka ym. 2008, 81–82.) 

 

2.2 Perehdytystä ohjaava lainsäädäntö 

Lait suojaavat ja valvovat työn tekemistä. Lainmukaisella työn tekemisellä on posi-

tiivinen vaikutus kilpailukykyyn, työhyvinvointiin ja menestymiseen. Epäonnistunut 

työlainsäädännön noudattaminen voi johtaa suuriin menetyksiin yrityksessä. Puut-

teellinen työhönperehdyttäminen heikentää työntekijän mahdollisuutta onnistua työs-

sään ja tavoitteissaan yrityksen hyväksi. (Kupias & Peltola 2009, 27.) 

 

Työsopimuslain yleisvelvoite (55/2001, 1§) edellyttää työnantajaa huolehtimaan sii-

tä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai 

työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Lisäksi työnantajan on pyrittävä edis-

tämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä työurallaan.  

 

Työturvallisuuslain (738/2002, 8§) mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijän 

turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, 

työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön kuten myös työntekijän henkilökohtaisiin 
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edellytyksiin liittyvät seikat. Lain perusteella työntekijät on opastettava turvalliseen 

ja ergonomiseen työhön ja työtapoihin ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Perehtyjän 

kanssa on käytävä läpi ja kerrattava turvallisuusohjeet tulipalon ja muiden poikkeus-

tilanteiden varalta. vastuu työsuojeluasioista on työpaikan johdolla ja esimiehillä.  

 

Lailla yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007, 1§) edistetään yrityksen ja sen henki-

löstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat hen-

kilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksestä ja sen suunnitel-

mista. Tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaa työtänsä, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin yrityksessä. 

Tarkoituksena on parantaa työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten välistä 

yhteistoimintaa. 

 

Myös terveydenhuoltolaissa (1326/2012, 8§) on mainittu terveydenhuollon toimin-

tayksikön velvoite suunnitelmallisesta laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täy-

täntöönpanosta.  Lain mukaan suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvalli-

suus yhdessä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. 

 

 

2.3 Perehdyttäjä 

Yrityksen esimies vastaa perehdyttämisestä. Perehdytys voi olla henkilöstöammatti-

laisten, esimiehen tai nimettyjen perehdyttäjien suorittamaa. Perehdyttämiseen voi 

osallistua myös koko työyhteisö, jolloin perehdyttämisprosessin jatkuvaan kehittämi-

seen osallistuvat kaikki. Jos uuden työntekijän perehdyttämiseen osallistuu useampi 

perehdyttäjä, jollakin henkilöllä on oltava vastuu kokonaisperehdyttämisen koor-

dinoinnista. Tulokkaalle voidaan nimetä kummi tai mentori, joka huolehtii tulokkaas-

ta hänen perehtymisvaiheensa aikana. (Kupias & Peltola 2009, 47, 97–98.)  

 

Lahti (2007) on tutkinut pro gradu-työssään sairaanhoitajien työhön perehdyttämistä.  

Kyselytutkimuksella selvitettiin sairaanhoitajien kokemuksia vuodeosastoilla järjes-

tetystä perehdyt Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen yhteys perehdyttä-
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misellä on sairaanhoitajien haluun sitoutua organisaatioon. Tutkimustuloksissa ko-

rostui nimetyn perehdyttäjän merkitys. Vakituiset sairaanhoitajat olivat tutkimuksen 

mukaan organisaatioon ja työyhteisöön sitoutuneempia kuin määräaikaiset työnteki-

jät. Perehdytykselle tulee varata riittävästi aikaa ja perehdyttäjä tulee valita huolelli-

sesti. 

 

Perehdyttäjältä edellytetään hyvää ammattitaitoa, hyvää motivaatiota ja myönteistä 

asennetta opastamiseen ja opastettaviin sekä opettamistaitoa. Työpaikassa on oltava 

selkeät ohjeet ja riittävä opastus perehdyttäjille. (Kangas & Hämäläinen 2007, 

6.)Työyhteisössä kaikki ovat vastuussa työilmapiiristä ja huolehtivat siitä, että työil-

mapiiri on avoin, tasaveroinen ja oikeudenmukainen. Kaikkia on kohdeltava asialli-

sesti. Jokaisen työntekijän on oltava valmis sopeuttamaan työtään, oppimaan uutta ja 

opastamaan uutta työntekijää. (Leinikki 2010, 98.) 

 

Surakan (2009, 73) mukaan työyksikössä on tarpeellista olla vain muutama varsinai-

nen perehdyttäjä. Heiden on oltava kokeneita työntekijöitä, joilla on riittävästi moti-

vaatiota ja kiinnostusta perehdyttämiseen ja perusymmärrys aikuisen oppimisesta. 

Tärkeää on myös taito hyvään vuorovaikutuskykyyn uusien työtovereiden kanssa. 

 

Perehdyttäjän tehtävänä on tehdä itsestään tarpeeton ja tukea perehdytettävän työnte-

kijän itseohjautuvuutta. Perehdyttäjä tukee tulokasta ratkaisemaan omia pulmiaan. 

Usein perehdyttäjä tarvitsee ohjauksensa tueksi monenlaisia ohjaustapoja. Perehdyt-

täjä voi antaa suoria neuvoja, ohjata kyselemällä tai hyväksyvällä kuuntelulla, tarttua 

ristiriitaisuuksiin, ohjata epäsuorasti tai keskittymällä kannustamiseen. (Kupias & 

Peltola 2009, 142.)  

 

2.4 Perehdytyksen sisältö 

Onnistunut perehdyttäminen lähtee hyvästä suunnitelmasta. Perehtyjä voi myös itse 

osallistua aktiivisesti perehdytysohjelmansa laatimiseen ja muokkaamiseen olematta 

perehdyttämisessä vain toimenpiteen kohde. Perehdytystä suunniteltaessa pitää huo-

mioida työntekijän aikaisempi osaaminen ja liittää uusi asia hänen kokemusmaail-
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maansa. Osaamiskartoitusten perusteella perehdytyksessä voidaan keskittyä erityises-

ti niihin asioihin, joiden osaamisessa on kehittämistä. (Kupias & Peltola 2009, 88–

89.) 

 

Perehdyttäminen suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Perehdy-

tyksen perusrunkoa sovelletaan jokaiseen tilanteeseen erikseen.  Hyvin toteutettu pe-

rehdyttäminen vie aikaa, mutta aika korvautuu myöhemmin moninkertaisena takai-

sin. Perehdyttämiseen on tehtävä myös varasuunnitelma yllättävien tai poikkeuksel-

listen tilanteiden varalta, näin esimerkiksi perehdyttäjän sairastuessa tai aikaisemmin 

suunnitellun aikataulun muuttuessa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 2-7.) 

 

Miettisen, Kaunosen & Tarkan (2006, 68) mukaan laadukkaassa perehdytyksessä on 

keskeistä vastuun määrittelemisen selkeys, perehdytyksen tavoitteellisuus ja sisältö-

jen määritteleminen. Yksilöllisesti toteutettu perehdytys varmistaa työntekijöiden 

asiantuntijuuden ja vastuullisuuden sekä työn laadun ja virheettömyyden.  

 

Perehdytyssuunnitelmaan liitetään aikataulu, jonka mukaan edetään. Työyksiköstä 

riippuen perehdytysvaihe kestää muutamasta viikosta kuuteen kuukauteen. Työpaik-

kakohtaisesti määritellään, miten kauan uusi työntekijä ei kuulu päivittäiseen työ-

voimavahvuuteen. Varsinainen perehdytys päättyy silloin, kun työntekijä on oppinut 

työssä vaadittavat taidot ja tietää, mistä hakea lisätietoa. Omatoiminen oppiminen ja 

perehtyminen jatkuvat työssä oppien ja lisä- ja täydennyskoulutusten avulla. Pätevän 

ja osaavan työntekijän mittarina on se, että hän tietää selviytyvänsä erilaisista tilan-

teista ja haasteista. (Surakka 2009, 74.) 

 

Nummelin (2009) on selvittänyt pro gradu-työssään päivystyspoliklinikalla aloitta-

van sairaanhoitajan tiedon tarvetta. Tutkimus tehtiin haastattelemalla yliopistollisen 

sairaalan päivystyspoliklinikan sairaanhoitajia tarkoituksena selvittää, mitä potilaan 

hoitamista koskevaa tietoa päivystyspoliklinikalla aloittava sairaanhoitaja tarvitsee 

kyetäkseen hoitamaan potilasta. Tutkimuksen mukaan päivystyspoliklinikalla aloit-

tava sairaanhoitaja tarvitsee tietoa päivystyspoliklinikan potilaista ja hoitoympäris-

töstä, hoitotyöstä ja sen etiikasta, tiedon käytöstä ja merkityksestä päivystyspoliklini-

kan hoitotyössä sekä päivystyspoliklinikan organisaatiosta ja hallinnosta.  
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Perehdytyksen aluksi perehdytettävälle työntekijälle selvitetään perehdytysohjelma 

pääpiirteittäin ja keskitytään niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä oppia heti. Uutta 

työntekijää ei jätetä yksin, vaan hän kulkee perehdyttäjän mukana ja seuraa muiden 

työskentelyä. Tavoitteena on, että perehdytettävä työntekijä saa yleiskuvan työtehtä-

vistä ja ihmisistä. (Kangas & Hämäläinen 2007, 10.) 

 

Perehdytyksessä siirretään myös hiljaista tietoa uusille työntekijöille. Hiljaisella tie-

dolla tarkoitetaan sitä tietoa, jonka pitkään ammatissa ollut hoitaja on oppinut työs-

sään erilaisten havaintojen, tilanteiden ja kokemusten kautta. Hiljainen tieto on am-

matillisuutta, tietoa ja taitoa ja kykyä selvitä erilaisista tilanteista. (Surakka ym. 

2008, 82.) 

 

Perehdyttämiseen keskitytään nykyaikana yhä enemmän, sillä kilpailu työntekijöistä 

on koventunut. Hyvä perehdytys on osa sairaaloiden rekrytointistrategiaa. Perehdyt-

tämistä on kehitettävä ajassa tapahtuvien muutosten ja muoti-ilmiöiden myötä. (Vah-

la 2008.) 

 

2.5 Perehdytyskeinot ja apuvälineet 

Organisaatioissa on yleensä virallinen perehdytysohjelma, mikä on tarkoitettu kaikil-

le organisaatioon tuleville työntekijöille. Tämän lisäksi usein työyksikössä on omat 

kirjalliset perehdytysohjelmansa, joista vastaa esimies. Perehdytyksen apuvälineenä 

käytetään työyksiköissä tehtyjä perehdytysohjeita ja – kansioita. Nykyaikaisten säh-

köisten perehdytysoppaiden päivittäminen ja käyttö on perinteisiä kansioita helpom-

paa. Perehdytyksen etenemistä ja eri osa-alueiden toteutumista on helppo seurata 

esimerkiksi perehdytyskortin avulla. (Surakka ym. 2008, 83.) 

 

Perehdytysohjelmat voivat olla joko ryhmille tai yksilöille tarkoitettuja ohjelmia. Pe-

rehdyttämisen ajankäyttö on suunniteltava tarkasti. Valmiiksi tehty perehdytyksen 

oheismateriaali säästää aikaa. Perehdyttämisen oheisaineistoa on esimerkiksi tervetu-

loa taloon – oppaat, yritystä koskevat aineistot, lehdet ja tiedotteet, perehdyttämisoh-

jelmat, tarkistus- ja muistilistat, perehdyttämiskansiot, käsikirjat, käyttöohjeet, käyt-
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töturvallisuustiedotteet, video- ja DVD-ohjelmat sekä ammattikirjallisuus. Perehtyjä 

voi tutustua asioihin edeltävästi kirjallisen tai sähköisen perehdytysaineiston avulla. 

Työpaikalla on sovittava, kuka tarkistaa oheisaineiston ajan tasalle ja kuinka usein.  

(Kangas & Hämäläinen 2007, 6, 10.)  

 

2.6 Perehdytysmenetelmät 

Kupiaksen & Peltolan (2009, 35, 151.) mukaan perehdyttäminen voi olla vierihoito-

perehdyttämistä, malliperehdyttämistä, laatuperehdyttämistä, räätälöityä perehdyttä-

mistä tai dialogista perehdyttämistä. Perehdyttäjä auttaa uutta työntekijää oppimaan 

perehdytettävät asiat ja onnistumaan uudessa työssään. Jotta oppimista voi tapahtua, 

tarvitaan tulokkaalta aktiivista työstämistä. Samoin perehdyttäjä tarvitsee erilaisia 

perehdytysmenetelmiä oppimisen edistämisen tueksi. 

 

Perehdytyksessä voidaan käyttää suullisia tai kirjallisia kysymyksiä selvittämään pe-

rehtyjän ajatuksia, osaamista ja näkemyksiä. Kysymykset voivat saada perehtyjän 

itse oivaltamaan ja ymmärtämään opittavia asioita. Perehdytyksessä käytettävät ky-

symykset voivat olla avoimia tai suljettuja ja niitä voidaan käyttää kuulustellen tai 

kartoittaen. Kysymyksiä voidaan käyttää myös perehdyttämisen arvioinnissa toimien 

vuorovaikutteisen perehdyttämisen avaimina. Perehtyjä ja perehdytettävä voivat tes-

tata omaa osaamistaan erilaisten testien ja kokeiden avulla. Perehdytysmenetelminä 

voidaan käyttää prosessikävelyitä, soveltavia tehtäviä ja harjoittelua sekä lukutehtä-

viä. Perehtyjän oppimisen ja kehittymisen välineenä käytetään erilaisia perehtymis-

päiväkirjoja, joiden avulla perehtyjä pohtii omaa suhdettaan uuteen työhönsä ja työ-

organisaatioonsa.  (Kupias & Peltola 2009, 152 – 165.) 

2.7 Perehdytysmentorointi 

Ranta (2011, 68) kirjoittaa kirjassaan, että tutkimusten mukaan ensimmäiset 3-6 

kuukautta uudessa työpaikassa ovat erittäin stressaavia sairaanhoitajille. Oireena voi 

olla pitkittynyttä stressiä ja lisääntynyttä riskiä virheiden tekoon. Stressitekijät voivat 

johtaa nopeasti uudelleen työpaikan vaihtoon. Sairaanhoitajat kokevat ristiriitaa ul-



14 

kopuolisten vaatimusten ja oman toimintansa välillä. Mentoroinnin avulla välitetään 

kokemustietoa kokeneemmilta sairaanhoitajilta kokemattomammille hoitajille. Men-

toroinnilla autetaan sairaanhoitajan kollegiaalista kasvua, lisätään positiivista luotta-

musta työntekijöiden välillä ja rohkaistaan avoimeen keskusteluun. Tiedon jakami-

nen kasvattaa koko työyhteisön osaamista.   

 

Mentorointi on toimintaa, jossa kokenut mentori ohjaa nuorempaa tai kokematto-

mampaa aktoria. Tämä toiminta perustuu mentorin ja aktorin luottamukselliseen vuo-

rovaikutussuhteeseen. Mentori sitoutuu auttamaan aktoria tämän ammatillisessa ke-

hittymisessä. Aktori taas on kehittymishaluinen, luottamukselliseen vuorovaikutus-

suhteeseen valmis henkilö. Mentoroinnin tavoitteena on aktorin oppiminen ja kehit-

tyminen. (Kupias & Salo 2014, 11.) 

 

Sydänmaanlakan (2014, 190) mukaan mentorointi on prosessi, jossa kokeneempi 

kollega opettaa kokemattomampaa työntekijää työhön liittyvissä ongelmissa. Mento-

rin tuki ja ohjaus aidossa ympäristössä on hyvää työhön valmentamaa koulutusta. 

Mentorisuhde muistuttaa vanhanaikaista mestari-kisälli-suhdetta. 

 

Perehdytyksessä uudelle tai työtä opettelevalle henkilölle voidaan hankkia eräänlai-

nen tukihenkilö eli mentori, joka tulee mukaan vasta tiiviin perehdyttämisvaiheen 

jälkeen. Tällöin uusi työntekijä on saanut perustiedot työpaikasta ja työtehtävästä ja 

syvällisempi perehtyminen alkaa. Perehdytysmentoroinnin keskipisteenä ovat aktorin 

uusi työ ja työympäristö. Perehdytysmentoroinnissa mentorin on oltava aktoria osaa-

vampi ja hänen tulee toimia vastuullisesti välttämällä omien asenteiden välittämistä 

aktorille. (Kupias & Salo 2014, 34 - 35.) 

2.8 Perehdytyksen arviointi 

Perehdytyksen onnistumista arvioidaan seurantakeskusteluissa ja käyttämällä apuna 

erilaisia perehdyttämisen tarkistus- ja muistilistoja. Perehdytyksen yhteydessä käy-

dyissä keskusteluissa voidaan antaa ja saada palautetta perehdytykseen liittyvistä asi-

oista. Arviointikeskusteluissa mietitään seuraavia asioita: miten perehdytys on tähän 

mennessä toteutunut, mitkä asiat perehdytettävä on oppinut hyvin ja missä asioissa 



15 

hän tarvitsee lisää ohjausta, mitä toivomuksia perehdytettävällä on jatkosta ja millai-

sella aikataululla jatketaan. Perehdyttäminen on varmistettu sitten, kun kaikki asiat 

on opetettu ja niiden oppiminen on tarkistettu. (Kangas & Hämäläinen 2007, 17.) 

 

Perehdytyspäiväkirjan avulla perehtyjä voi pohtia ja arvioida opittavaa asiaa sekä 

lisätä omaa ymmärrystä opitusta. Perehdytyspäiväkirjaa voidaan käyttää perehtyjän 

itsearvioinnin sekä henkilökohtaisen kehittymisen ja oppimisen välineenä, mutta 

myös ulkopuolisen arvioinnin välineenä. Perehdytyspäiväkirja voi olla vihko tai tie-

tokoneelle kirjoitettu muistio; sitä voidaan pitää myös suullisesti esimerkiksi pareit-

tain tai pienissä ryhmissä, jos kirjoittaminen ei tunnu helpolta. Tärkeintä perehdytys-

päiväkirjassa on se, miten se tukee osallistujia heidän itsearvioinnissaan sekä oppimi-

sessaan ja kehittymisessään. (Kupias & Peltola 2009, 163–165.) 

 

Kotiniityn ja Yli-Villamon (2009) mukaan perehtymisen arviointi on vaiheittainen 

prosessi, jossa uusi työntekijä arvioi perehtymistä ja sen edistymistä mentorin ja esi-

miesten kanssa. Keskusteluissa arvioidaan työntekijän perehtymistä sekä osaamisen 

tason kehittymistä ja pyritään antamaan rakentavaa palautetta. 

 

Uusi työntekijä arvioi omaa edistymistään itsearvioinnin muodossa keskustelemalla 

perehdyttäjän ja esimiehen kanssa. Jokaisella perehdytettävällä työntekijällä on vas-

tuu olla aktiivinen perehtyjä ja uuden tiedon etsijä. (Surakka 2009, 77.) 

 

 

3 PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 

 

 

Perusterveydenhuollon päivystyshoito on terveysasemilla ja terveyskeskuksissa teh-

tävää yleislääketieteen alan päivystysvastaanottotoimintaa, jossa hoidetaan yleisiä ja 

tavanomaisia päivystysluonteisia sairauksia sekä pientraumoja. (Castren, Aalto, Ran-

tala, Sopanen & Westergård 2009, 61.) 
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Päivystyshoidolla tarkoitetaan hätätapausten välitöntä ja kiireellistä polikliinista hoi-

toa. Vastaanotolla arvioidaan potilaan oireet tai vammat, ja tämän perusteella teh-

dään potilaalle välitön tutkimus- ja hoitosuunnitelma. Päivystyspotilaiden avuntar-

peen syynä voi olla somaattinen tai psyykkinen sairaus tai oire tai kyseessä voi olla 

sosiaalinen ongelma. Potilaat ovat ikäjakaumaltaan tai taustaltaan hyvin erilaisia. 

Päivystysvastaanotolla tehdään potilaille sellaisia kiireellisiä tutkimuksia ja hoito-

toimenpiteitä, joita ei voida siirtää. Päivystyspoliklinikoiden kuormitus vaihtelee eri 

vuoden- ja vuorokaudenaikoina sekä viikonpäivinä. Päivystyshoidon ensisijainen 

tavoite on potilaiden nopea diagnosointi ja sen jälkeen heidän siirtämisensä jatkohoi-

toon. ( Castren ym. 2009, 60 – 64.) 

 

Hoitotyöntekijän tekemää hoidon tarpeen arviointia hoidon kiireellisyydestä haastat-

telun ja oirekyselyn perusteella kutsutaan termillä ”triage”. Hoidon tarpeen kiireelli-

syys voi olla välitöntä, päivystyksellistä tai ajanvarauksellista. Päivystysvastaanotolla 

puhelinneuvonta on tärkeä väylä triagen tekemiseen. Puhelinneuvonnalla paranne-

taan terveyspalveluiden saatavuutta ja nopeutta. ( Castren ym. 2009, 64.) 

 

3.1 Päivystystoimintaa koskevat lait  

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 3§) velvoittaa, että potilaalla on oi-

keus saada hänen terveydentilansa edellyttämää hoitoa käytettävissä olevien voima-

varojen puitteissa. Lain terveydenhuoltoalan ammattihenkilöistä (559/1994, 15§) 

mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tar-

peessa olevalle apua.  

 

Terveydenhuoltolain (1326/ 2010, 50§) mukaan jokaisen kunnan on huolehdittava 

siitä, että kiireellistä hoitoa on saatavana kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystys-

toiminta voidaan järjestää erikseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

päivystyksenä tai niiden yhteispäivystyksenä. Päivystysyksikön moniammatillisella 

henkilökunnalla on oltava riittävä koulutus ja työkokemus. Kiireellisen hoidon neu-

vontaan on järjestettävä riittävästi ammattihenkilöitä kaikkina vuorokauden aikoina. 
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Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa oleville henkilöille on annettava sairaanhoitoa 

hänen kotikunnastaan riippumatta. 

3.2 Päivystysvastaanoton henkilöstö 

 

Päivystyspoliklinikoiden henkilökunnan vaihtuvuus on suurta, työ on henkisesti ras-

kasta ja vaatii erityisosaamisen ylläpitoa. Päivystyshoitotyössä on tehtävä usein no-

peita päätöksiä puutteellisen taustatiedon varassa. Laadukkaan päivystystoiminnan 

ylläpito edellyttää hyvää suunnittelua, verkottumista, seurantaa ja moniammatillista 

otetta. Päivystyksen perustehtävänä on henkeä ja terveyttä äkillisesti uhkaavan vaa-

ran torjuminen. ( Koponen & Sillanpää 2005, 18 – 22.) 

 

Päivystysvastaanoton hoitajalta edellytetään hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta sekä 

kollegan asiantuntemuksen arvostamista. Työn keskeisiä asioita ovat samanaikaisesti 

hyvä ammattiosaaminen, potilaan hoitoprosessin hallinta ja korkea ammattietiikka. 

Onnistunut moniammatillinen hoitotyö edellyttää potilaan hoitoon osallistuvien yh-

teistyökumppaneiden toiminnan tuntemista. (Castren ym. 2009, 61–63.) 

 

Räisäsen (2009, 27) mukaan sairaanhoitajalta vaaditaan päivystyshoitotyössä päivys-

tyspotilaiden hoitoprosessin eri vaiheiden hallintaa. Näitä ovat potilaan tulohaastatte-

lu ja hoidon tarpeen arviointi, hoito- ja tutkimustoimenpiteiden toteuttaminen, jatko-

hoitoon liittyvä ohjaus ja opetus sekä hoitotyön kirjaaminen. 

3.3 Päivystysvastaanoton potilaat 

Päivystysvastaanotolle hakeudutaan hoitoon äkillisen sairastumisen tai tapaturman 

seurauksena. Tavanomaisia syitä ovat esimerkiksi rintakipu, hengitysvaikeus, tajut-

tomuus, vatsakipu, päänsärky, yleistilan lasku ja alkoholin yliannostus. Päivystysvas-

taanoton potilaalla ja hänen perheenjäsenellään on oikeus hyvään ja arvokkaaseen 

hoitoon. Potilaalla on oikeus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. 

Turvallisuus sekä kivun, tuskan ja pelon lievittäminen ovat tärkeitä asioita päivystys-

potilaan hoidossa. ( Koponen & Sillanpää 2005, 23–25.) 
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4 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ ELI POSA 

 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä eli lyhyesti PoSa on vuon-

na 2009 perustettu jäsenkuntiensa asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ym-

päristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palveluita tuot-

tava kuntayhtymä. Posan jäsenkuntia ovat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Kar-

via, Pomarkku ja Siikainen.  Posa muodostuu viidestä eri palvelualueesta: aikuispal-

veluista, perhepalveluista, vanhuspalveluista, erityispalveluista, ympäristöpalveluista 

ja työterveyshuollosta.(Posan www-sivut 2014.) 

 

4.1 Erityispalvelut 

Erityispalvelut jaotellaan seuraaviin alueisiin: lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut, päi-

vystys, kotisairaala, aikuisten puheterapia, röntgen, fysioterapia, toimintaterapia, la-

boratorio ja suun terveydenhuolto. Erityispalvelut toimivat Peruspalvelukeskus Tapa-

lassa Kankaanpäässä ja johtavana ylilääkärinä toimii Kaija Antola. ( Antola 2014,5.) 

 

4.2 Päivystysvastaanotto  

Jokaisessa jäsenkunnassa on oma terveysasemansa, jonka palveluita kuntalaiset voi-

vat käyttää arkisin kello 8-16.  Alueen pääterveyskeskus sijaitsee Kankaanpäässä Pe-

ruspalvelukeskus Tapalassa, jossa myös muiden jäsenkuntien asukkaat voivat asioida 

silloin, kun oma terveysasema on suljettu tai palveluita ei omalla paikkakunnalla ole 

riittävästi. Peruspalvelukeskus Tapalan päivystysvastaanotto kuuluu yhdessä lääkä-

rin- ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluiden kanssa Posan erityispalveluiden piiriin. 

Päivystysvastaanoton toiminta on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille ja tapaturmapo-

tilaille.  Tavanomaisimpia hoidettavia oireita on esimerkiksi rintakipu, hengenahdis-

tus, vatsakipu, allerginen reaktio, verenvuoto tai halvaus- ja muu keskushermosto-

oire. Päivystysvastaanotto toimii ajanvaraus periaatteella, jolloin kohtuuttomat odo-
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tusajat pyritään minimoimaan. Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan kiireelli-

syysjärjestyksessä, heille ei ajanvarausta tarvita. Peruspalvelukeskus Tapalan päivys-

tysvastaanotto on avoinna päivittäin kello 8 - 22, yöaikaan päivystys toimii Satakun-

nan keskussairaalan yhteispäivystyksessä.  (Posan www-sivut 2014.) 

 

Kankaanpään terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla toimii kymmenen sairaanhoi-

tajaa eri vuoroissa. Aamuvuorotyössä (kello 7.30–16) on arkisin neljä sairaanhoitajaa 

sekä osastonhoitaja. Ns. välivuoroa tekevän sairaanhoitajan työaika on kello11–19 ja 

iltavuoron sairaanhoitajan työaika kello14 – 22.  Kello 20:n jälkeen ajanvarauksen 

puhelinneuvonta siirtyy Satakunnan keskussairaalaan. Päivystysvastaanoton ovet sul-

jetaan kello 21, sen jälkeen vastaanotolle ei oteta enää uusia potilaita. (Leponiemi 

henkilökohtainen tiedonanto 4.9.2014.) 

5 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Rissanen (2002, 14) määrittelee projektin johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrki-

väksi, harkituksi ja suunnitelluksi hankkeeksi, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit 

ja oma projektiorganisaatio. Näin projektin tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asettajal-

leen ja hyötyä kohteelleen. Projektin kesto on rajattu, joten sillä on alku ja loppu. 

 

Projektit edustavat hyvin rajattua ja määriteltyä toimintaa ja niillä on ennalta määri-

tellyt kiinteät tavoitteet. Projekti kehittää uusia asioita ja toimintoja, jotka jäävät 

osaksi normaalia käytäntöä. Projektin tavoitteiden on oltava saavutettavia, realistisia 

ja selkeitä. Projektille voidaan määritellä yksi päätavoite, joka voidaan jakaa osata-

voitteisiin. Hyvä projektin tavoite on konkreettinen ja sen toteutuminen on mitatta-

vissa. (Paasivaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 7-10, 123.) 

 

Projektilla voidaan tarkoittaa kehittämishanketta, hanketta ja kehittämisprojektia se-

kä kehittämisohjelmaa, ohjelmaa, pilottia, reformia tai kehittämistyötä. Kehittämis-

projektilla tarkoitetaan kertaluonteista ja tavoitteellista tehtäväkokonaisuutta, jonka 
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tavoitteena on luoda uusi, aiempaa parempi toimintatapa. (Paasivaara, Suhonen & 

Virtanen 2011, 17–18.) 

 

Tämän projektin tarkoituksena on tuottaa Pohjois-Satakunnan liikelaitos-

kuntayhtymän erityispalvelujen Kankaanpään päivystysvastaanotolle sairaanhoitajien 

käyttöön uuden työntekijän perehdytysohjelma. Ohjelma sisältää perehdytysohjeet 

perehdyttäjälle, perehdytyspassin sekä yksityiskohtaisen perehdytyskansion. Toimin-

nan muuttuessa perehdytysmallia päivitetään tarpeen mukaan. 

 

Projektin tavoitteena on parantaa uuden työntekijän sopeutumista ja sitoutumista päi-

vystyshoitotyöhön ja tätä kautta kehittää potilaiden saamaa hoidon laatua. Tavoittee-

na on saada työelämään nopeasti ammattitaitoinen ja työnsä osaava sairaanhoitaja 

sekä pidemmällä aikavälillä parantaa työntekijän työssä viihtymistä, ammattitaidon 

kehittymistä ja työssä pysymistä. 

 

Opinnäytetyöntekijän henkilökohtaisena tavoitteena on selvittää, miten sairaanhoita-

jan työhönperehdyttäminen pitäisi toteuttaa Posan Kankaanpään päivystysvas-

taanotolla, jotta uusi sairaanhoitaja saataisiin mahdollisimman sujuvasti osaksi toi-

mivaa työyhteisöä. 

6 PROJEKTIN ETENEMINEN 

6.1 Suunnitelmavaihe 

Paasivaara ym. (2011, 27, 83, 88) määrittelee projektin keston muutamasta kuukau-

desta useaan vuoteen. Projekti tarvitsee projektisuunnitelman ja tarkasti määritellyt 

resurssit. Projektin käynnistäminen edellyttää, että projektille on aito, muutostarpee-

seen perustuva tilaus. Muutosvastarinnan huomioiminen ja ratkaisujen pohtiminen on 

tärkeä osa projektin suunnittelua. 

 

Idea aiheesta syntyi syksyllä 2013 projektintekijän oman työpaikan kokemusten pe-

rusteella. Päivystysvastaanoton työntekijöiden vaihtuessa uuden työntekijän pereh-
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dyttäminen tapahtui usein kiireen keskellä, työntekijöiden sairauspoissaolot saattoi-

vat katkaista perehdytyksen ja työntekijän perehdytys jäi liian usein riittämättömäksi.  

 

Aikaisemmin päivystysvastaanotolla perehdytyksen apuvälineenä oli käytössä pe-

rehdytysprosessi-luettelo, johon oli kerätty perehdytyksessä käsiteltävät asiat.  Päi-

vystysvastaanoton kokenut sairaanhoitaja perehdytti uutta työntekijää puolentoista 

työpäivän ajan, jonka jälkeen perehdytys oli suoritettu. Sen jälkeen uusi työntekijä 

vastasi itse oman ammattitaitonsa ja tietojensa päivittämisestä.(Posan Laatu-käsikirja 

2009.) 

 

Kun työhönperehdyttäminen jäi riittämättömäksi, työhön sitoutuminen oli huonoa 

eikä kaikilla hoitajilla ollut riittävästi rohkeutta ja uskallusta työn tekemiseen. Työ-

ilmapiiri kärsi, koska kaikki hoitajat eivät tunteneet olevansa työyhteisössä tasa-

arvoisia. Työvuoroja jouduttiin järjestelemään osaamisen perusteella. Päivystysvas-

taanoton hoitajat olivat kaikki yksimielisiä siitä, että päivystystyöhön perehdyttämis-

tä piti kehittää. Keskustelu osastonhoitajan kanssa kannusti aiheen valintaan. Päivys-

tysvastaanoton hoitajat antoivat paljon ehdotuksia perehdytysohjelman sisältöön. 

(Rosenberg henkilökohtainen tiedonanto 10.10.2013.)  

 

Perehdytysohjelma-projektin ideaseminaari pidettiin joulukuussa 2013.  Aihe ei saa-

nut seminaariin osallistuvilta kovin innostunutta vastaanottoa, koska työhönperehdyt-

tämistä pidettiin opinnäytetyön aiheena liian kuluneena. Perehdytysohjelman kehit-

täminen oli Posan erityispalvelujen päivystysvastaanotolle hyvin ajankohtainen ja 

tarpeeseen tullut aihe, joten projektintekijä oli vakuuttunut sen tarpeellisuudesta 

 

Lähdeaineistoon perehtyminen aloitettiin heti aiheseminaarin jälkeen. Projektisuun-

nitelma hyväksyttiin tammikuussa 2014. Projektisuunnitelman mukaan oli tarkoitus 

luoda Posan Kankaanpään päivystysvastaanotolle sairaanhoitajien käyttöön uusi pe-

rehdytysmalli, joka koostuisi perehdytyskansiosta, perehdytyspassista ja ohjeista pe-

rehdyttäjälle. Perehdytysmalli suunniteltiin vakituisen sairaanhoitajan tai pitkäaikai-

sen sijaisen työhön perehdyttämiseen. Perehdytettävällä sairaanhoitajalla oletettiin 

olevan riittävästi työkokemusta pystyäkseen työskentelemään päivystysvastaanotolla. 

Perehdytyskansiosta oli tarkoitus tehdä sähköinen versio, jota olisi helppo päivittää 
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ajan tasalle. Perehdytyskansion paperiversio suunniteltiin tulostettavaksi perehdytyk-

sen apuvälineeksi. 

 

6.2 Resurssi- ja riskianalyysi 

Projektin aikataulu- ja resurssisuunnittelu on välttämätön osa projektisuunnitelmaa. 

Selkeä aikataulu nopeuttaa projektia ja helpottaa resurssien jakamista. Projektin aika-

taulu voidaan jakaa välietappeihin, jolloin motivaatio projektin tekemiseen kasvaa. 

Aikataulu on suunniteltava realistiseksi, mutta riittävän väljäksi. Projektista laaditaan 

myös resurssiarvio henkilöstön, tiedon ja taidon, teknisten välineiden ja kustannusten 

suhteen. Projektin toimintaan liittyy ansoja ja riskejä. Riskit voivat olla ulkoisia ris-

kejä, kustannusriskejä, aikatauluriskejä, tekniikkariskejä ja toiminnan riskejä. (Paasi-

vaara ym. 2008, 126- 128.) 

 

Tämän projektin oli tarkoitus valmistua keväällä 2013. Tekstinkäsittelylaitteet ja ka-

mera oli valmiina, lisäksi projektin tekijällä oli mahdollisuus saada asiantuntija-apua 

tekstin- ja kuvankäsittelyyn perheessä olevalta asiantuntijalta. Suuria kustannuksia 

projektista ei ollut tarkoitus tulla, joten lisärahoitusta ei suunniteltu. Suurin menoerä 

arvioitiin olevan kopiopaperin kustannukset. Ainoaksi riskiksi projektin valmistumi-

selle arvioitiin projektisuunnitelman tiivis aikataulu. Projekti oli suunniteltu toteutet-

tavaksi ansiotyön ohessa tehtynä. 

6.3 Arviointisuunnitelma  

Projektin arvioinnilla tarkoitetaan systemaattista projektin onnistumisen selvittämis-

tä. Arvioinnin tarkoituksena on herätellä projektin tekijät ja ohjaaja huomaamaan 

projektin solmukohdat ja onnistumiset. Arviointi antaa tietoa projektin toteutumises-

ta, ongelmista ja hyvistä puolista. Arviointia tehdään ennakkoarviointina, toteutuksen 

aikaisena arviointina tai jälkiarviointina. Arvioinnin tulee pyrkiä aidosti hyödyttä-

mään projektin toimintaa. (Paasivaara ym. 2008, 139–143.) 
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Projekti voi toteuttaa arvioinnin itse tai projekti voi ulkoistaa osan arvioinnista toisel-

le toimijalle, esimerkiksi tutkijalle tai konsultille. Arviointia tehdään osaamisen, ajan 

käytön ja taloudellisten resurssien suhteen. Projektin on päätettävä, mitä ja miten ar-

vioidaan sekä miten arviointitietoa aiotaan hyödyntää. Myös negatiivinen arviointi-

tieto on pystyttävä kääntämään kehittämishaasteiksi, joihin vastaamiseksi haetaan 

parannustoimenpiteitä. (Paasivaara ym. 2011, 170–171.) 

 

Tämän projektin suunnitelmaa oli tarkoitus arvioida  helmikuun 2013 osastokokouk-

sessa ja muuttaa tarvittaessa sen sisältöä arvioinnin perusteella. Samoin projektin 

etenemistä oli tarkoitus arvioida myöhemmissä osastokokouksissa ja vapaamuotoi-

sissa keskusteluissa päivystysvastaanoton sairaanhoitajien kanssa. Loppuarvio oli 

suunniteltu tehtäväksi perehdytysohjelman  ensimmäisen käytön jälkeen. 

 

6.4 Toteutus 

Keväällä 2014 perehdytysohjelman sisältöä ideoitiin yhdessä päivystysvastaanoton 

sairaanhoitajien kanssa.  Pohdintaa ja ehdotuksia sisällöstä tehtiin vapaamuotoisissa 

keskusteluissa.  

 

Todellinen projektin työstäminen alkoi elokuussa 2014, jolloin sisällysluettelo lopul-

lisesta perehdytysoppaasta muotoutui. Samalla hahmottuivat perehdytysohjeet ja pe-

rehdytyspassi. Projektipalaverissa 17.8. osastonhoitajan kanssa tarkastettiin perehdy-

tysoppaan asiasisältöä.   Perehdytysoppaan sisällysluettelo, perehdytyspassi ja pereh-

dytysohjeet esitettiin osastokokouksessa 23.9. päivystysvastaanoton henkilökunnalle. 

Tämän jälkeen päivystysvastaanoton hoitajilla oli vielä mahdollisuus vaikuttaa pe-

rehdytysohjelman sisältöön. Keskustelua herätti perehdytysohjelman eri vaiheiden 

pituudet, yhteisen mielipiteen mukaan perehdytysajan pitää olla riittävän pitkä. 

 

Perehdytysopasta kirjoitettiin syys- ja lokakuussa 2014. Sen sisältöä arvioitiin yhdes-

sä osastonhoitajan ja päivystysvastaanoton sairaanhoitajien kanssa koko kirjoituspro-

sessin ajan.  
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Idea perehdytysoppaan päivityksestä muotoutui vasta projektin loppuvaiheessa. Pe-

rehdytysoppaan asiasisällön päivittäminen sen muuttuessa pitää perehdytysoppaan 

ajan tasalla. Tätä varten perehdytysohjelma edellyttää ns. perehdytysvastaavan hoita-

jan valitsemista päivystysvastaanotolle. Liitteenä oleva seurantakortti perehdytysop-

paan päivityksistä varmistaa sen, että päivitykset tehdään suunnitelman mukaisesti. 

 

Valmis perehdytysohjelma esitettiin osastonhoitajalle 20.10. Työyhteisölle perehdy-

tysohjelma esitetään joulukuun 2014 osastokokouksessa, jonka jälkeen perehdytys-

ohjelma luovutetaan Posan erityispalveluiden päivystysvastaanoton käyttöön.  

7 VALMIS PEREHDYTYSOHJELMA  

 

 

Projektin tuotoksena valmistui perehdytysohjelma apuvälineeksi sairaanhoitajan työ-

hön perehdyttämiseen Posan erityispalveluiden päivystysvastaanotolle. Ohjelma si-

sältää ohjeet perehdytyksen toteuttamiseen, passin perehdytyksen etenemisen seuran-

taan ja oppaan perehdytettävistä asioista. Lisäksi liitteenä on seurantakortti perehdy-

tysoppaan päivitystä varten. Perehdytysohjelmaa varten päivystysvastaanotolle vali-

taan ns. perehdytysvastaava hoitaja, jonka tehtävänä on vastata perehdytysoppaan 

sisällön päivittämisestä tammi- ja heinäkuussa. Perehdytysohjelma on sähköisessä 

muodossa tulostettavissa perehdytystilanteita varten. 

 

7.1 Perehdytysohjeet 

Osastonhoitaja on uuden työntekijän valinnan yhteydessä varmistanut, että sairaan-

hoitaja on koulutukseltaan ja aikaisemmalta työkokemukseltaan pätevä tulevaan työ-

paikkaansa päivystysvastaanotolle. Perehdytysohjeet (Liite 2) on tarkoitettu pereh-

dyttäjälle, perehtyjälle ja koko työyhteisölle selkeyttämään perehdytysohjelmaa.  Oh-

jeet on tehty lyhyiksi ja helpoiksi seurata. Perehdytysohjelma etenee vaihe kerral-
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laan. Jokaisen perehdytysvaiheen loputtua perehdyttäjä ja perehtyjä arvioivat yhdessä 

perehtymisen onnistumista. 

 

Perehdytyksen eri vaiheiden kestosta keskusteltiin suunnitelmavaiheessa osastoko-

kouksessa. Haluttiin varmistaa, että jokainen perehdytysvaihe on riittävän pitkä uu-

den, vastuullisen työn omaksumiseen. Perehdytysohjeissa olevat perehdytysvaihei-

den kestot ovat ohjeellisia. Perehdytykseen käytettävää aikaa voidaan muuttaa uuden 

työntekijän aikaisemman työkokemuksen ja oppimiskyvyn perusteella. Perehdytys-

aikaa jatketaan niin kauan, kunnes sekä perehdyttäjä ja perehtyjä ovat vakuuttuneet 

perehdytyksen onnistumisesta. Perehdytysohjeet säilytetään sähköisessä muodossa, 

josta ne tulostetaan jokaisen sairaanhoitajan perehdytyksen aloituspalaverissa. 

 

7.2 Perehdytyspassi 

Kuusivaiheisen perehdytyksen eteneminen kirjataan perehdytyspassiin (Liite 3). Pe-

rehdytyspassi on perehdytyksen seurantakortti, johon merkitään perehdytyksen ete-

neminen. Passin esitietoihin täytetään perehdytettävän sairaanhoitajan nimi, synty-

mäaika ja koulutustausta sekä perehdyttäjän nimi ja perehdytyksen aloituspäivä. 

 

Poliisin internet-sivujen (Poliisi 2014) määritelmän mukaan passi tarkoittaa henkilön 

tunnistamiseen käytettyä virallista asiakirjaa tai kansalaiselle myönnettävää matkus-

tusasiakirjaa. Perehdytyspassia voidaan pitää eräänlaisena lupana työpaikalla toimi-

miseen. 

 

Perehdyttäjä ja perehdytettävä hyväksyvät omilla allekirjoituksillaan jokaisen pereh-

dytysvaiheen sen loputtua. Osastonhoitaja hyväksyy perehdytyksen kokonaisuudes-

saan päätöspalaverin jälkeen. Hyväksytty perehdytyspassi jää osastonhoitajalle ja 

kopio siitä perehdytettävälle sairaanhoitajalle. Perehdytysajan jälkeen osastonhoitaja 

vapautuu erillisestä perehdytysvastuusta ja perehdytetty sairaanhoitaja vastaa itse 

omasta osaamisestaan. 
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7.3 Perehdytysopas 

Perehdytysoppaan (Liite 4) sisältö on jaettu viiteen kokonaisuuteen: päivystys-ja sai-

raanhoitajan vastaanotto; palvelussuhdeasiat; työterveyshuolto, työsuojelu ja työtur-

vallisuus sekä ATK ja viestintä. Oppaassa kerrotaan asioista, jotka sairaanhoitajan on 

tiedettävä aloittaessaan työt Posan erityispalvelujen päivystysvastaanotolla. Koska 

perehdytettävä sairaanhoitaja on oman työnsä osaava terveydenhuoltoalan ammatti-

lainen, perehdytysoppaassa ei kuvata yksityiskohtaisesti esimerkiksi hoitotoimenpi-

teitä. 

 

Perehdytysoppaan lopussa on kappale erityistilanteille. Siihen on koottu tärkeitä työ-

hön liittyviä asioita, joita halutaan korostaa. Erityistilanteita otsikon jälkeen on mah-

dollisuus lisätä enemmän korostettavia asioita. Sähköistä perehdytysopasta on helppo 

päivittää asiatietojen muuttuessa.  Perehdytysoppaan voi tulostaa perehdytettävälle 

sairaanhoitajalle muistilistaksi perehdytysajalle. 

 

Perehdytysoppaan ei ole tarkoitus olla kaikenkattava tietolähde, vaan lisätiedon han-

kintaan ohjaava opas.  Posan atk-verkossa on Laatu-käsikirja, jossa on yksityiskoh-

taiset toimintaohjeet Posan jokaiselle palvelualueelle.  Perehdytysoppaasta saadaan 

laajempi tietopaketti linkittämällä se Laatu-käsikirjaan. 

 

Päivystysvastaanoton perehdytysvastaava-hoitaja huolehtii perehdytysoppaan päivi-

tyksestä puolen vuoden välein, tammi- ja heinäkuussa, merkitsemällä päivityksen 

seurantakorttiin (Liite 1). Seurantakortti säilytetään päivystysvastaanotolla paperiver-

siona. Seurantakortin käyttö varmistaa sen, että perehdytysoppaan päivitys tehdään 

säännöllisesti.  

 

 

7.4 Perehdytysohjelman arviointi 

Perehdytysohjelman arviointi aloitetaan heti, kun sairaanhoitaja on valittu työhön 

päivystysvastaanotolle. Osastonhoitaja valitsee perehdyttäjän ja suunnittelee pereh-
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dytyksen toteutuksen.  Aloituspalaverissa perehdyttäjän ja perehdytettävän tutustues-

sa paremmin toisiinsa arviointi jatkuu. Molemmat voivat esittää omia toivomuksiaan 

tulevasta perehdytyksestä. Koko työhönperehdytyksen ajan arvioidaan, pitääkö pe-

rehdytyksen sisältöä ja kestoa muuttaa, miten perehdytys etenee ja saako perehdytet-

tävä tavoitteen mukaiset tiedot tämän ohjelman perusteella. Tarvittaessa perehdytys-

ohjelmaa muutetaan. 

 

Arviointia odotetaan myös päivystysvastaanoton muilta sairaanhoitajilta. Perehdyttä-

jä keskustelee muiden sairaanhoitajien kanssa, mitä mieltä he ovat perehdytettävän 

sairaanhoitajan perehtymisestä ja eteneekö hänen perehdyttämisensä toivotulla no-

peudella, tuleeko hänestä perehdytysohjelman mukaisilla keinoilla toimiva työntekijä 

päivystysvastaanotolle aikaisemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

 

Perehdytyksen päätöspalaverissa perehdyttäjä ja perehdytettävä antavat lopullisen 

arvion perehdytyksen onnistumisesta samalla miettien, voidaanko perehdyttäminen 

lopettaa. Päätöspalaverin keskustelua johtaa osastonhoitaja. Tulevaisuuden perehdy-

tysten onnistumisen kannalta on tärkeää selvittää, mitä olisi voitu tehdä toisin, jotta 

perehdyttäminen olisi onnistunut vieläkin paremmin. 

 

Jatkuvaa perehdytysohjelman arviointia suoritetaan päivittäisen hoitotyön ohessa tar-

kastelemalla, miten hyvin sairaanhoitaja selviytyy omassa työssään. Selvitetään, oli-

siko perehdytysohjelmassa vieläkin tarvetta kehittämiselle, joka takaisi laadukkaam-

paa ja tuloksellisempaa hoitotyötä ja sitä kautta tyytyväisempiä potilaita.  

8 POHDINTA 

 

Perehdytysohjelman laatiminen oli vuoden pituinen projekti. Vasta projektia tehdes-

säni huomasin perehtyväni omalle työpaikalleni, vaikka olen ollut siellä jo useita 

vuosia työssä. Mietin ja muistelin, miten oma työhön perehdyttämiseni oli hoidettu. 

Oli paljon asioita, joista en mielestäni ollut aikaisemmin kuullut. Toisaalta taas oli 

sellaisia asioita, joista luulin tietäväni, mutta todellisuudessa tietomääräni oli riittä-
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mätöntä. Projektin kohde oli koko ajan lähellä, ajatuksia sisällöstä heräsi päivittäin. 

Huomasin arvioivani  jo meneillään olevia perehdytyksiä kriittisellä mielellä. Vaikka 

perehdytysohjelman laatiminen oman työn ohessa tehtynä oli välillä vaativaa ja ras-

kasta, oli projekti mielenkiintoinen. Aihe oli laaja ja lähdeaineistoa oli paljon saata-

villa. Projektin valmistuminen viivästyi puoli vuotta  alustavasta projektisuunnitel-

masta. Kun Posan erityispalvelujen Kankaanpään päivystysvastanoton sairaanhoita-

jan perehdytysohjelma otetaan käyttöön, perehdytysoppaan sähköinen versio voidaan 

linkittää Posan Laatu-käsikirjaan, jolloin perehdytysoppaan tietomäärä lisääntyy.  

 

Perehdytettäessä perehtyjälle annetaan kerralla valtavasti uutta tietoa, jota on täysin 

mahdoton omaksua lyhyessä ajassa. Osa uusista asioista on sellaisia, joita ei kohtaa 

päivittäin, joten ne unohtuvat. Esimerkiksi työturvallisuusasiat pitäisi olla jokaisen 

sairaanhoitajan hallinnassa. Kysyin muutamalta päivystysvastaanotolla jo pitempään 

työssä olleelta sairaanhoitajalta heidän tietouttaan päivystysvastaanoton palohälytti-

mistä ja miten he toimisivat tulipalotilanteessa. Oliko heidän työhön perehdyttämi-

sensä ollut liian suppea, koska riittävää tietoa ei ollut? Vai olivatko tärkeät asiat vain 

unohtuneet? Perehdytyksen kertauskurssi voisi olla paikallaan. 

 

Sairaanhoitajan perehdyttämiseen valitaan tavallisesti vain yksi perehdyttäjä, mutta 

jokaisen työyhteisön jäsenen tulee tuntea oma vastuunsa uuden tulokkaan perehdyt-

tämisessä. Hoitotyö on tiimityötä, joten jokainen sairaanhoitaja perehdyttää uutta 

työntekijää, vaikka nimetyllä perehdyttäjällä on perehdytyksessä suurempi osuus. 

Myös perehtyvän sairaanhoitajan täytyy tuntea oma vastuunsa perehtymisessä. Hä-

nen on oma-aloitteisesti hankittava tietoa ja selvitettävä epäselviä asioita. 

 

Opinnäytetyön aiheesta nousi uusia projektiaiheita. Päivystysvastaanoton opiskelija-

ohjausta voisi kehittää, siihen voisi suunnitella oman ohjeistuksensa. Läheisessä yh-

teydessä päivystysvastaanottoon on potilastoimiston työ. Sairaanhoitajan perehdyt-

täminen potilastoimiston työhön on selkeä jatkoprojekti päivystysvastaanoton sai-

raanhoitajan perehdytysohjelmalle. Tutkimuksena voisi selvittää myöhemmin vaikka 

kolmen vuoden kuluttua, miten perehdytysohjelma on toiminut. Perehdyttäjiltä ja 

perehdytetyiltä sairaanhoitajilta voisi kerätä kokemuksia ja parannusehdotuksia ja 

niiden avulla edelleen kehittää työpaikan perehdyttämistä. 
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Henkilökohtaisena tavoitteenani oli selvittää, miten sairaanhoitajan perehdyttäminen 

tulisi toteuttaa Posan Kankaanpään päivystysvastaanotolla. Vaikka tämän tavoitteen 

todellista toteutumista on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa, olen oppinut pereh-

dyttämisestä paljon. Mielestäni tuotoksena syntynyt perehdytysohjelma on toteutus-

kelpoinen ja odotan innolla sen ensimmäistä käyttöä. Välitöntä  arviointia perehdy-

tysoppaasta ja – passista odotan joulukuun osastokokouksen jälkeen päivystysvas-

taanoton sairaanhoitajilta. Myöhempi palaute ohjelman onnistumisesta annetaan vas-

ta sen käytön jälkeen. Perehdytysohjelmaa tehdessäni opin projektin toteuttamisen 

vaiheita ja niihin liittyviä riskitekijöitä. Opin myös nykytekniikkaa, tekstinkäsittelyä, 

taulukontekoa ja kuvankäsittelyä.  

 

Päivystyshoitotyö muuttuu ja kehittyy koko ajan. Sairaanhoitajien on oltava valmiita 

kehittymään, perehtyminen jatkuu koko työuran ajan. Eräs päivystysvastaanoton sai-

raanhoitaja sanoi osuvasti: ”Jos päivystysvastaanoton sairaanhoitaja väittää osaavan-

sa kaiken omasta työstään, hän on väärässä paikassa töissä”. 
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     LIITE 1 

 
Posa/Erityispalvelut/Päivystysvastaanotto 

 

SAIRAANHOITAJAN PEREHDYTYSOPPAAN 

 

PÄIVITYKSEN SEURANTAKORTTI 

   

 
Päivitys tehdään kaksi kertaa vuodessa tammi- ja heinäkuussa, 

 
tarvittaessa useammin oppaan sisällön muuttuessa 

   

   

   päiväys suorittaja lisätiedot 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



      

     LIITE 2 

PEREHDYTYSOHJEET SAIRAANHOITAJALLE 

 

1. Perehdytysohjelma on tarkoitettu käytettäväksi perehdytettäessä uutta vaki-

tuista työntekijää tai pitkäaikaista sijaista päivystysvastaanotolle. Osastonhoi-

tajalla on mahdollisuus muuttaa ohjeellista perehdytysvaiheiden kestoa eri-

tyistilanteissa. Ohjelmaa voidaan käyttää sovellettuna myös lyhytaikaisten si-

jaisten tai opiskelijoiden työhön perehdyttämiseen. 

 

2. Osastonhoitaja valitsee perehdyttäjäksi sairaanhoitajan, jolla on riittävästi 

työkokemusta tältä työpaikalta. Perehdyttäjän työvuorot suunnitellaan pereh-

dytysohjeiden mukaiseksi. Päivystysvastaanoton perehdytysvastaava hoitaja 

päivittää perehdytysoppaan kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuussa. 

 

3. Vaihe I, aloituspalaveri: 

- Kesto yhden työpäivä 

- Perehdytettävä työntekijä tutustuu perehdyttäjän opastamana kirjalliseen 

perehdytysoppaaseen ja työpaikkaan. 

- Perehdytettävä työntekijä saa perehdytyspassin ja häntä opastetaan sen 

käytössä. 

 

4. Vaihe II, työhön tutustuminen: 

- Kesto kolme työpäivää 

- Perehdytettävä työntekijä tulee mukaan työyhteisöön kuulumatta työnte-

kijävahvuuteen. Hän on samassa työvuorossa perehdyttäjän kanssa osal-

listuen työhön mahdollisuuksien mukaan.  

- Perehdytettävällä työntekijällä on mahdollisuus kysyä heti epäselvistä 

asioista perehdyttäjältä.  

 

5. Vaihe III, työ: 

- Kesto kaksi viikkoa 

- Perehdytettävä työntekijä kuuluu työntekijävahvuuteen.  

- Työntekijä on aamu- tai välivuorossa.  



      

    

- Perehdyttäjä on tarvittaessa tavattavissa ja hän ohjaa uutta työntekijää on-

gelmatilanteissa. Jos perehdyttäjän työvuoro on eri kuin perehdytettävällä, 

perehdyttäjän on huolehdittava itselleen ns. varaperehdyttäjä. 

 

6. Vaihe IV, iltavuoro: 

- Perehdytettävä työntekijä seuraa työntekijävahvuuteen kuulumattomana 

1-2 iltavuorossa perehdyttäjän työtä. Sen jälkeen hän työskentelee itsenäi-

sesti yhden iltavuoron perehdyttäjän ollessa välivuorossa. 

- Vaiheen IV jälkeen perehdytettävä työntekijä voi tehdä itsenäisesti ilta-

vuoroa ilman, että perehdyttäjä on välivuorossa. 

 

7. Vaihe V, päivystävän sairaanhoitajan työ: 

-  Perehdytettävä työntekijä seuraa työntekijävahvuuteen kuulumattomana 

päivystävän sairaanhoitajan työtä yhden työpäivän ajan, jonka jälkeen hän 

voi tehdä itsenäisesti päivystävän sairaanhoitajan työvuoroa. 

 

8. Vaihe VI, päätöspalaveri:  

- Kokonaisperehdytysaika on puoli vuotta. Tänä aikana perehdytettävällä 

työntekijällä on mahdollisuus pitää perehdyttäjäänsä tukihenkilönä työssä. 

- Puolen vuoden kuluttua aloituspalaverista perehdyttäjä, perehdytettävä ja 

osastonhoitaja kokoontuvat arvioimaan perehdytyksen onnistumista. Tar-

vittaessa epäselviin asioihin voidaan järjestää lisäopastusta.  

 

9. Perehdytyksen eteneminen kirjataan perehdytyspassiin, jonka osastonhoitaja 

hyväksyy päätöspalaverissa. Hyväksytty perehdytyspassi jää osastonhoitajal-

le, työntekijä saa tästä kopion. 

 

Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on vastuu omasta osaamisestaan. Hän 

päivittää omaa osaamistaan ja tietojaan 

 

 

 

 

 

 

 



     LIITE 3 

    

POSA / ERITYISPALVELUT / PÄIVYSTYSVASTAANOTTO 

SAIRAANHOITAJAN PEREHDYTYSPASSI 

Nimi: __________________________________             

Syntymäaika: ___________________________ 

koulutus/valmistumisvuosi:________________ / ____________ 

Perehdyttäjä: ____________________________ 

Perehdytyksen aloituspäivä: ________________ 

 
                                               päiväys:                                                     allekirjoitukset:               

VAIHE 1  

aloituspalaveri 

 

  

______________________________________________ 

VAIHE 2  

työhön tutus-

tuminen 

  

______________________________________________ 

VAIHE 3  

työ 

  

_____________________________________________ 

VAIHE 4 

 iltavuoro 

  

_____________________________________________ 

VAIHE 5  

 päivystävän 

sh:n työ 

  

______________________________________________ 

VAIHE 6  

päätöspalaveri 

  

______________________________________________ 

 

Perehdytys on suoritettu 

päiväys:____________________________ 

osastonhoitaja: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



     LIITE 4  

 

 

 

SAIRAANHOITAJAN PEREHDYTYSOPAS  

POHJOIS-SATAKUNNAN LIIKELAITOS-KUNTAYHTYMÄN 

ERITYISPALVELUJEN KANKAANPÄÄN 

PÄIVYSTYSVASTAANOTOLLE 

 

 

 

 

Leena Loukkaanhuhta 
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