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1 JOHDANTO 

 

Ammattikorkeakouluista valmistuu asiantuntevia ammatinharjoittajia sairaanhoitajan 

tehtäviin. Asiantuntijuuteen kasvaminen ja ammattitaidon kehittyminen alkaa jo opin-

tojen alkuvaiheessa, mikä tapahtuu parhaiten ohjatuissa harjoitteluissa. (Janhonen & 

Vanhanen-Nuutinen 2005, 15–17.) Sairaanhoitajaopiskelijat saavat koulutuksessa 

hyvät teoriatiedot, mutta käytännön harjoittelujaksot opettavat soveltamaan teoriatie-

toa käytännön toimintaan (Griggs 2012). Opiskelijat itse kokevat käytännön harjoitte-

lun merkittävänä ammatillisen kasvun edistäjänä (Jokinen, Mikkonen & Pietarinen-

Lyytinen 2008, 30). 

 

Opiskelijaohjaus on kokonaisuus, josta yhden merkittävän osa-alueen muodostaa 

perehdytys. Opiskelijaohjaus alkaa perehdytyksestä ja perehdytyksen toteuttaminen 

vaikuttaa koko harjoittelujakson sekä opiskelijaohjauksen onnistumiseen. Perehdyt-

täminen on oleellinen osa työtehtävien sisäistämiseen. Perehdytys luo osaltaan hoito-

työn opiskelijoille kuvaa tulevasta ammatistaan ja työyksiköstä ja hyvin toteutettu pe-

rehdytys auttaa opiskelijaa pääsemään nopeammin mukaan työyksikön toimintaan. 

Kaikissa työyksiköissä tarvitaan perehdytystä ja työyksiköissä on hyvä olla tietty malli 

perehdytyksen toteuttamiseen. (Mäntynen & Penttinen 2009, 1–3; Surakka 2009, 72–

78.) Nimetyn ohjaajan tehtävä on perehdyttää opiskelija tiloihin ja toimintatapoihin 

heti harjoittelun alussa (Heinonen 2004, 36). 

 

Työyksikköä ajatellen hyvä perehdytys vähentää taloudellisia kustannuksia, kun vir-

heiden määrä, turvallisuusriskit ja poissaolot vähenevät.  Hyvin toteutetulla perehdy-

tyksellä opiskelijan oppiminen paranee, työn tekeminen on mielekästä ja opiskelija 

sitoutuu työyhteisöön, näin opiskelijalle muodostuu positiivinen kuva niin itse työstä 

kuin työyksiköstäkin. Huolimaton perehdytys puolestaan lisää merkittävästi tapatur-

mariskin kasvua, varsinkin nuorten ja kokemattomien henkilöiden keskuudessa ver-

rattuna ammattihenkilöihin.  (Mäntynen & Penttinen 2009, 3–4; Taloudellinen tiedo-

tustoimisto TAT 2006, 18.)  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli tehdä perehdytysvihko hoitotyön opiskelijoil-

le Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosasto 1:lle. Perehdytysvihko soveltuu käy-

tettäväksi sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoille. Aihe valittiin yhdessä toimeksian-

tajan kanssa, sillä osastolla ei ollut yhtenäistä ja ajantasaista perehdyttämismenetel-

mää eikä perehdytysmateriaalia opiskelijoiden käyttöön.  
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Opinnäytetyömme on toiminnallinen. Teoreettisesta viitekehyksestä perehdytysvih-

koon koottiin hoitotyön opiskelijan harjoittelun kannalta tarpeellisia tietoja, jotka 

edesauttavat opiskelijan perehtymistä osastoon ja osaston toiminnan kannalta tärkei-

siin osa-alueisiin. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään perehdytystä ja opiskeli-

ja ohjausta. Tavoitteena on, että perehdytysvihkosta hoitotyön opiskelijat löytävät 

tarpeellista tietoa harjoittelujakson toteutumiseen.  
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2 OHJATTU HARJOITTELU SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSESSA 

 

2.1 Sairaanhoitajakoulutus 

 

Sairaanhoitajakoulutus on kokonaisuudessaan 3,5 vuoden mittainen ja sen laajuus 

on 210 opintopistettä. Opinnot koostuvat hoitotyön perus- ja ammattiopinnoista, ohja-

tusta harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä vapaavalintaisista opinnoista. (Opetusminis-

teriö 2006, 70; Sairaanhoitajaliitto 2013.) Sairaanhoitajaopiskelijoiden opetussuunni-

telman mukaisesti työelämän harjoittelu kattaa 75 opintopistettä (Savonia-

ammattikorkeakoulu, hoitotyön opintosuunnitelma 2012). 

 

Ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmien sisällöt vaihtelevat, mutta yhteisenä ta-

voitteena on antaa opiskelijalle kattavat tietoperustat ja valmiudet työelämään opiske-

lupaikasta riippumatta. Lisäksi yhteisenä tavoitteena on luoda opintojen aikana tule-

valle sairaanhoitajalle valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Opiskelijana 

kuin valmiinakin sairaanhoitajana pitää kyetä kehittämään itseään. (Janhonen & Van-

hanen-Nuutinen 2005, 15.) 

 

Ammattikorkeakoulusta valmistuneella sairaanhoitajalla tulee olla laaja ja monipuoli-

nen asiantuntijuus tulevassa ammatissa toimimiseen.  Asiantuntijuuteen kasvaminen 

ja ammattitaidon kehittyminen alkavat jo sairaanhoitajaopintojen alkuvaiheessa. Asi-

antuntijuuteen kasvu tapahtuu pääasiassa yhteistyönä ja verkostoitumisena, mitä 

opiskelija oppii parhaimmillaan ohjatussa harjoittelussa. Ohjatun harjoittelun aikana 

opiskelija työskentelee moniammatillisen yhteistyön jäsenenä suunnitellen, toteuttaen 

ja arvioiden työprosessia. Näin työelämän tuomat vaatimukset sekä koulutuksen an-

tamat tiedot luovat hyvän pohjan sairaanhoitaja opiskelijan ammatilliselle kasvulle ja 

kehitykselle. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005, 15–17.)  

 

2.2 Ohjatun harjoittelun toteuttaminen  

 

Sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelut toteutetaan ohjattuina harjoitteluina, ammatti-

korkeakoulun hyväksymissä työyksiköissä ja toimintaympäristöissä, perus- ja erikois-

sairaanhoidossa. Ohjattu harjoittelu toteutuu ammattikorkeakoulun tekemän harjoitte-

lusopimuksen mukaisesti. (Opetusministeriö 2006, 70.) Ohjatussa harjoittelussa opis-

kelija perehtyy todellisissa toimintaympäristöissä sairaanhoitajan työkuvaan ja työn 

tuomiin haasteisiin sekä ongelmanratkaisuun. Käytännön työskentely antaa opiskeli-

jalle valmiuksia ja kokemuksia erilaisten toimintatapojen ja työskentelymuotojen valin-
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taan sekä toteuttamiseen. (Savonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön opintosuunnitel-

ma 2012.)  

 

Laadukkaassa harjoitteluyksikössä toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön 

sekä näyttöön perustuvaan toimintaan. Näyttöön perustuvassa toiminnassa ja pää-

töksenteossa käytetään tukena ajan tasaisia tutkimustuloksia ja vaikuttavia hoitome-

netelmiä sekä mahdollisesti hyviksi havaittuja ja koettuja käytänteitä. Moniammatilli-

sessa yhteistyössä opiskelijan on mahdollista nähdä miten kukin toimii oman ammat-

tinsa asiantuntijana. (Heinonen 2004, 22.) 

 

Opiskelija vastaa itse osaltaan harjoittelun ja ohjauksen onnistumisesta. Opiskelijalla 

on oltava riittävät valmiudet kyseiseen harjoitteluun, eli teoriaopintoja täytyy olla riittä-

västi takana. Lisäksi ennen harjoittelua laaditut lähtötasokuvaukset ja tavoitteet aut-

tavat ohjauksen henkilökohtaisessa suunnittelussa ja mahdollistavat oppimiskoke-

musten suuntaamisen tarvittaville osa-alueille. Opiskelijalla itsellään on vastuu siitä, 

että hänen tavoitteensa täyttyvät ja ohjaaja toimii aktiivisesti tukena niiden saavutta-

misessa. (Pohjois-Savon alueellinen opiskelijaohjauksen yhteistyöverkosto 2010, 15–

16.) 

 

2.3 Opiskelijaohjaus harjoittelussa 

 

Opiskelijaohjauksella tarkoitamme tässä opinnäytetyössä hoitotyön ammattilaisen 

toteuttamaa ohjausta, jonka kohteena on ohjatussa harjoittelussa oleva hoitotyön 

opiskelija. Aivan kuten hyvässä perehdytyksessäkin, on hyvässä opiskelijaohjauk-

sessa opiskelijalle määritelty henkilökohtainen ohjaaja, joka on perehtynyt opiskelijan 

lähtötasoon ja tavoitteisiin (Heinonen 2004, 36; Kajander 2007, 71.). Alussa opiskeli-

jaohjaus voi olla hyvinkin intensiivistä, mutta harjoittelun edetessä se voi muuttua 

ammatillisen vertaistoiminnan kaltaiseksi (Heinonen 2004, 37–38). 

   

Onnistuneen harjoittelujakson edellytyksenä on oppimiskokemusten riittävä määrä, 

joka vaatii sen, että harjoitteluyksikössä ei ole liikaa opiskelijoita samaan aikaan. 

Opiskelijan ja ohjaajaan tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman paljon yhteisiä työ-

vuoroja, mutta jos se ei ole mahdollista tulee opiskelijalla olla nimetty varaohjaaja. 

Harjoitteluyksiköltä tämä vaatii ajan antamista ohjaajalle, jotta hän ehtii perehtyä 

opiskelijan tietoihin sekä varmistamista, että työvuorojen yhteensovittaminen on 

mahdollista. (Heinonen 2004, 36; Kajander 2007, 71.) Saarikoski (2002) tutki sai-

raanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta. Tässä tutkimuksessa 
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tuli esille yksilöohjauksen ja oman ohjaajan merkitys tärkeimpinä onnistuneen ohja-

uksen osatekijöinä.  

 

Ennen harjoittelujakson alkua työyksikössä tulee kertoa tulevasta opiskelijasta, koska 

se auttaa työyhteisöä asennoitumaan tulevaan ohjaustyöhön. Työyhteisön opiskeli-

jamyönteinen asenne sekä tuki antavat hyvän alun harjoittelulle sekä tukevat sen 

onnistumista. Työyksikössä kaikkia opiskelijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti, min-

kä mahdollistaa työyksikön yhteinen opiskelijoiden ohjausmenetelmä. Ohjauksen 

yhtenäistämistä edesauttavat nimetyt, kokeneet ohjaajat, jotka ovat käyneet lisäksi 

ohjaajakoulutuksen. Etenkin ohjaajakoulutuksen merkitys korostuu, koska hyvä ja 

taitava työntekijä ei ole välttämättä hyvä ohjaaja ilman koulutusta. (Heinonen 2004, 

17–19, 35.)  

 

Opiskelijan ohjaus vaatii ohjaajalta ammattitaitoa sekä luottamusta omaan toimin-

taan. Ohjaaja toimii opiskelijalle hoitotyön ammattilaisen mallina ja hän lisäksi osal-

taan tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Nämä asiat vaativat ohjaajalta motivoitu-

mista ohjaukseen. Motivaatiota nostavana asiana voi toimia esimerkiksi oivallus siitä, 

että opiskelijan kanssa asioita voi oppia yhdessä ja se, että ohjaus kokemukset kas-

vattavat myös ohjaajaa ammatillisesti. Opiskelijaohjauksen henkilökohtainen suunnit-

telu ja toteuttaminen mahdollistavat opiskelijan kehittämään oppimisen kannalta sel-

laisia osa-alueita, joissa on huomattavissa puutteita. (Jokinen ym. 2008, 32–33.) 

 

Opiskelijan ja ohjaajan oppimisen kannalta on tärkeää, että ohjaaja ja opiskelija anta-

vat palautetta toisilleen sekä kykenevät vastaanottamaan sitä ja muuttamaan toimin-

taansa sen perusteella. Opiskelijan kriittinen ajattelu omasta toiminnasta ja osaami-

sesta mahdollistavat heikkouksien löytämisen ja niiden parantamisen. Yksi osa laa-

dukasta ohjausta onkin väliarvioinnin merkityksen korostaminen. Väliarvioinnissa 

pohditaan yhdessä tavoitteiden toteutumista ja mahdollisia kehittämisen osa-alueita.  

Loppuarvioinnissa myös opiskelija antaa kirjallista palautetta saamastaan ohjaukses-

ta sekä työyhteisön toiminnasta. (Pohjois-Savon alueellinen opiskelijaohjauksen yh-

teistyöverkosto 2010, 15–16, 21.) 
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3 PEREHDYTYS HARJOITTELUYKSIKÖSSÄ 

 

3.1 Perehdyttämisen määrittelyä 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työpaikan keinoja tutustuttaa uusi työntekijä työpaik-

kaansa tai opiskelija uuteen harjoitteluyksikköönsä, muihin työntekijöihin, työhön liit-

tyviin odotuksiin ja työpaikan toimintatapoihin. Työpaikalla lähin esimies on vastuussa 

perehdyttämisestä, sen suunnittelusta ja valvonnasta. (Mäntynen & Penttinen 2009, 

2.) Opiskelijan perehdytyksestä vastaa hänelle nimetty ohjaaja ja perehdytys aloite-

taan heti ohjatun harjoittelun alussa, aivan kuten uudelle työntekijälle. (Heinonen 

2004, 30–36).  

 

Perehdyttäjien sekä opiskelijaohjaajien on hyvä olla kokeneita ja motivoituneita ohja-

ukseen ja lisäksi heidät on hyvä vapauttaa muista tehtävistä ensimmäisten perehdy-

tyspäivien ajaksi. Työtoverit osallistuvat ohjaajan tai perehdyttäjän lisäksi perehdyt-

tämisen toteutukseen ja opiskelijan ohjaukseen. Perehdytys luo osaltaan opiskelijoille 

kuvaa tulevasta ammatistaan sekä työyksiköstä, jonne he mahdollisesti voisivat tule-

vaisuudessa tulla töihin. (Surakka 2009, 56, 72–78.) 

 

Kaikissa työpaikoissa tarvitaan perehdytystä. Lisäksi kaikki henkilöstöryhmät ovat 

oikeutettuja sitä saamaan. Perehdytystä ei ole tarkoitettu vain uusille työntekijöille tai 

opiskelijoille, vaan esimerkiksi kokenut työntekijä voi tarvita sitä silloin kun hän on 

ollut pitkään poissa omista työtehtävistä. Laadukkaan perehtymisen onnistuminen 

vaatii suunnittelua, dokumentointia, jatkuvuutta ja valmentautumista. Toteutumisen 

seuraamisella sekä tulosten arvioimisella pystytään huomaamaan mahdolliset epä-

kohdat ja kehittämään niitä. (Mäntynen & Penttinen 2009, 2.)  

 

3.2 Perehdytyksen toteutus 

 

Perehdytys alkaa jo ennen kuin opiskelija saapuu harjoitteluyksikköön. Opiskelijan 

saapumiseen varaudutaan valitsemalla hänelle ohjaajat, mikä tulee huomioida myös 

työvuorosuunnittelussa. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä työyksikköön ennen harjoitte-

lun alkua. Silloin sovitaan saapumisajankohta ja paikka. Opiskelijan perehdytys aloi-

tetaan heti hänen saavuttuaan harjoitteluyksikköön. Perehdytys toteutetaan ajan-

tasaisen suunnitelman mukaan. Tärkeimpiä asioita, joita perehdytyksessä tulee käy-

dä läpi ovat työelämän pelisäännöt, työyksikön arvot sekä työtä ohjaavat periaatteet 

sekä työturvallisuuteen sekä poikkeusoloihin liittyvät asiat. (Pohjois-Savon alueellinen 

opiskelijaohjauksen yhteistyöverkosto 2010, 11.) 
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Perehdyttäjän ja perehtyjän olisi hyvä tehdä yksilöllinen kirjallinen perehdytyssuunni-

telma, jossa huomioidaan perehtyjän lähtötaso, esimerkiksi aikaisemmat harjoittelut 

sekä opinnoissa edistyminen. Keskeisimmät ja tärkeiksi koetut asiat tulee käydä läpi 

perehdyttäjän kanssa ja vähemmän tärkeitä asioita perehtyjä voi katsoa itsenäisesti 

esimerkiksi harjoittelupaikan kirjallisesta perehdyttämismateriaalista. Tosin perehdyt-

täjän on oltava valmis puhumaan kaikista perehtymisasioista, jottei mikään jäisi pel-

kästään itseopiskelun varaan. (Surakka 2009, 74.) 

 

Perehdytys alkaa heti ensimmäisenä päivänä. Perehdytyksen toteutuksen tukena voi 

olla perehdytyskansio, henkilökohtainen perehdytyskortti tai intranet. Kirjallinen pe-

rehdytyskortti on erittäin hyvä perehdytyksen apuvälineenä, koska sen tuella perehty-

jä ja kaikki työyksikön jäsenet voivat seurata perehtymisen etenemistä. Perehtymisen 

aikana sekä perehdyttäjä että perehtyjä arvioivat perehtymisen toteutumista sekä 

oppimisen tasoa. (Surakka 2009, 55–56, 75–76.) Perehtyjän ja perehdyttäjän tulisi 

pyrkiä tekemään samoja työvuoroja, etenkin jos kyseessä on opiskelija-ohjaaja suhde 

(Heinonen 2004, 36). Lisäksi täytyy muistaa, että opiskelijat eivät ole harjoittelupai-

kassa työvoimana, vaan oppimassa uutta. Hyvin toteutettu perehdytys auttaa opiske-

lijaa pääsemään nopeammin mukaan työyhteisön toimintaan. (Surakka 2009, 55–56, 

75–76.) 

 

Perehdytyksellä pyritään luomaan kattava kuva koko organisaatiosta ja sen toimin-

nasta sekä työyksikön työstä. Hyvin toteutettu perehdytys parantaa motivaatiota tulla 

työyhteisön jäseneksi sekä suoriutua hyvin työtehtävistä. Opiskelijoille perehdytys luo 

kuvan harjoittelupaikan opiskelijamyöntyvyydestä. Lisäksi hyvä perehdytys houkutte-

lee opiskelijoita tulemaan tulevaisuudessa töihin kyseiseen paikkaan. Organisaation 

kannalta perehdytys toimii siis rekrytointikeinona, parantaa työturvallisuutta, vähentää 

virheitä, kasvattaa työmotivaatiota ja vähentää näin ollen kustannuksia. Perehdytys 

kuluu kaikille opiskelijoista kokeneisiin työntekijöihin. (Kajander 2007, 72; Surakka 

2009, 77–78.) 

 

3.3 Perehdytyksen sisältö 

 

Nampajärvi (2011, 27–29, 32, 35, 37–39, 40, 43–45) tutki opinnäytetyössään sai-

raanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia ohjattujen harjoitteluiden perehdytyksestä. Tut-

kimukseen osallistui 19 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijaa. 

Positiiviksi asioiksi perehdytyksessä nousi, että opiskelijan osastolle saapumiseen on 

valmistauduttu järjestämällä esimerkiksi kokonainen päivä pelkälle perehtymiselle. 
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Ensimmäisenä päivänä tutustutaan fyysisiin tiloihin ja käytänteisiin. Perehdytyksellä 

opiskelija sai todellisen kuvan osaston toiminnasta. Osaston tilojen lisäksi tutustuttiin 

koko organisaation tiloihin sekä kulkureitteihin, mikäli paikka ei ollut ennestään tuttu. 

Tällaisella menettelyllä opiskelijan harjoittelun aloittaminen ja työhön pääseminen on 

helpompaa. Jo ruokalan ja pukutilojen sijainnin tietäminen helpotti päivänkulkua 

huomattavasti. Tilojen esittely ei itsessään riitä, vaan useat opiskelijat kokivatkin tär-

keäksi, että perehdytyksessä käytiin myös läpi osastolla käytettävät laitteet sekä oh-

jeistettiin konkreettisesti, mistä löytyy mitäkin esimerkiksi mahdollisia toimenpiteitä 

varten. Myös päiväjärjestykseen perehdyttäminen helpotti sairaanhoitajaopiskelijoita 

pääsemään paremmin mukaan osastojen päivärytmiin. Muiksi tärkeiksi perehdyttämi-

sen sisällöiksi tutkimuksessa nousi muun muassa osastolla käytettävä raportointime-

netelmä, potilastietojärjestelmä, työvuorosuunnittelu ja työvuorolistamerkinnät sekä 

eri ammattiryhmien vastuualueet työvuoroissa. Negatiivisiksi asioiksi tutkimuksessa 

todettiin huono vastaanotto, kiire ja vähäinen perehdytys. Lisäksi nämä vaikuttavat 

siihen, miten harjoittelu onnistuu ja millaisen kuvan opiskelija saa harjoittelupaikasta, 

koko organisaatiosta ja tulevasta ammatistaan. 

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin opiskelijaohjauksen alueellisessa yhteistyöverkos-

tossa tehdyssä laatusuosituksessa on määritelty erilaisia kriteereitä, joiden tavoittee-

na on taata hoitotyön opiskelijoille laadukas sekä turvallinen ohjaus eri organisaati-

oissa. Tämän kyseisen laatusuosituksen avulla pyritään saamaan kaikki hoitotyön 

opiskelijat samaan asemaan sekä kehittämään opiskelijaohjausta. Laatusuosituksen 

perehdyttämismallissa perehtymisen osa-alueita ovat opiskelijan velvollisuudet, osas-

ton tilojen ja toiminnan esittely sekä henkilökunnan toimenkuvien esittely, osaston 

päiväjärjestys, potilastyö, vaitiolovelvollisuus, hoitotyötä ohjaavat arvot sekä periaat-

teet. Lisäksi työturvallisuus, potilasasiakirjat, potilasryhmien esittely, hätätilanteissa 

kuten elvytyksessä toimiminen, atk-ohjelmien käyttö, lääkehoito sekä palo- ja pelas-

tustoiminnan esittely ovat osa laadukasta perehdyttämistä. (Pohjois-Savon alueelli-

nen opiskelijaohjauksen yhteistyöverkosto 2010, 5, 27.) 

 

Toimeksiantajan toiveesta käsittelemme perehdytysvihkossa aseptiikkaa sekä henki-

lökohtaista hygieniaa. Nämä siksi koska toimeksiantajan kokemusten mukaan ne 

unohtuvat helposti. Lisäksi nämä asiat liittyvät potilastyöhön ja työturvallisuuteen, 

jotka ovat tärkeiden perehdytettävien asioiden joukossa Pohjois-Savon sairaanhoito-

piirin opiskelijaohjauksen alueellisen yhteistyöverkoston tekemässä opiskelijaohjauk-

sen laatusuosituksessa. 

 

 



 14 

Nampajärven opinnäytetyössä usean tutkimukseen osallistuneen sairaanhoitajaopis-

kelijan harjoittelupaikassa perehdytyksen tukena oli toiminut perehdytyskansio. Pe-

rehdytyskansio on vain yksi osa perehdytystä ja se tulisi käydä läpi yhdessä ohjaajan 

kanssa. Kansio ei kuitenkaan saa korvata suullista perehdyttämistä, vaan sen tulee 

tukea perehtymisen kokonaisuutta. Tutkimuksen mukaan opiskelijoille näytettiin mis-

sä kansio on ja kerrottiin, että siihen voi tutustua itsenäisesti tarpeen mukaan. (Nam-

pajärvi 2011, 40–41.) 
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4 LAPINLAHDEN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO 1 

 

Teimme opinnäytetyömme Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosasto 1:lle. Lapin-

lahden kunnan vuodeosasto 1:n toiminta sijoittuu terveysosaston toimintaan (Lapin-

lahden kunta 2012a). Terveysosasto jakautuu viiteen eri tulosalueeseen, joita ovat 

perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhuspalvelut, ruokahuolto ja ympäristö-

terveydenhuolto. Terveysosaston johtajana toimii osastopäällikkö. (Lapinlahden kunta 

2013.)  

 

Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosasto 1 on 45 -paikkainen osasto, jossa hoide-

taan sekä pitkä- että lyhytaikaishoitoa tarvitsevia potilaita (Lapinlahden kunta 2012b). 

Terveyskeskuksella sijaitsee lisäksi pitkäaikaisvuodeosasto, tehostettu palveluasumi-

sen yksikkö sekä dementia yksikkö. Päivystys toimii terveyskeskuksella ympärivuoro-

kautisesti. (Kahelin 16.1.2013.) 

 

Arkipäivisin osastolla toimii 1–2 omaa lääkäriä ja muina aikoina tarvittaessa otetaan 

yhteyttä terveyskeskuksen päivystävään lääkäriin. Tavallisimpia potilasryhmiä osas-

tolla ovat sydän- ja verisuonisairaat, astmaatikot, aivohalvauspotilaat, diabeetikot, 

mielenterveys-, päihde- ja katkaisuhoitopotilaat, syöpää sairastavat potilaat, saatto-

hoitopotilaat ja erilaisia infektioita sairastavat potilaat (keuhkokuume, haavainfektio, 

virtsatieinfektio). Osastolla hoidetaan myös lisätutkimuksia, seurantaa ja kuntoutusta 

tarvitsevia potilaita. (Kahelin 16.1.2013.) 

 

Vuodeosastolla on tavoitteena tarjota potilaille ammattitaitoista ja terveyttä edistävää, 

kokonaisvaltaista hoitoa moniammatillisena yhteistyönä. Osaston käytettävissä on 

fysioterapeutin, puheterapeutin sekä ravitsemusterapeutin palvelut. Henkilökunnan 

toimintaa ohjaavat yksilöllisyyden, omatoimisuuden, jatkuvuuden, yhteistyön sekä 

ennaltaehkäisyn periaatteet. (Lapinlahden kunta 2012b.)Hoitotyötä toteutetaan pää-

asiassa moduulityönä eli vuodeosasto on jaettu neljään eri moduuliin, joissa henkilö-

kuntaryhmät vastaavat oman moduulinsa potilaiden hoidosta (Lapinlahden kunta 

2012b). Vuodeosasto 1:llä hoitotyössä työskentelee 17 sairaanhoitajaa ja kolme sai-

raanhoitajan varahenkilöä, 11 lähi- ja perushoitajaa ja kaksi varahenkilöä, osaston-

hoitaja, apulaisosastonhoitaja, laitosapulaisia sekä osastosihteeri (Kahelin 

16.1.2013). 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa perehdytysmateriaali. 

Perehdytysmateriaali on tarkoitettu hoitotyön opiskelijoille ohjatun harjoittelun tueksi. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosasto 1. 

Tutkimme perehdytykseen liittyvää kirjallisuutta, josta saimme tietoa millaista on hyvä 

perehdytys ja mitä sillä saavutetaan.  

 

Perehdytysvihko on tarkoitettu jokaiselle hoitotyön opiskelijalle henkilökohtaiseksi 

perehtymisen apuvälineeksi, jota voi kuljettaa mukanaan vaikka taskussa. Sen avulla 

hoitotyön opiskelija voi tarvittavissa omatoimisesti palata perehdytettäviin asioihin.  

Tavoitteena on, että perehdytysvihkosta hoitotyön opiskelijat löytävät tarpeellista tie-

toa harjoittelujakson toteutumiseen sekä turvalliseen työskentelyyn osastolla. Pereh-

dytysvihko soveltuu lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille. Perehdytysvihkon tavoitteena 

on tukea myös ohjaajaa opiskelijan perehdyttämisessä ja ohjaamisessa. Lisäksi 

opinnäytetyön raporttiosa antaa tietoa ohjausta toteuttavalle hoitotyön ammattilaisel-

le.  Opinnäytetyön tuotos sopii myös soveltuvin osin uuden työntekijän perehdyttämi-

seen. 

 

Perehdytysvihkon merkitys työyksikölle on suuri, koska osastolla ei ole ollut yhtenäis-

tä perehdyttämismenetelmää hoitotyönopiskelijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että jokai-

nen perehdyttäjä on tähän saakka toiminut parhaaksi katsomallaan tavalla. Hoitotyön 

opiskelijalta on voinut jäädä puuttumaan työyksikön toiminnan kannalta yleisiä ja 

merkittäviä asioita.  Perehdytysvihkon myötä perehdyttäminen yhtenäistyy ja kaikki 

hoitotyön opiskelijat saavat yhtä hyvät lähtökohdat harjoittelun aloittamiseen. Pereh-

dytysvihko antaa myös ohjaajalle tukea sekä valmiuksia perehdytyksen toteuttami-

seen. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tehtävä oli: 

1. Suunnitella ja toteuttaa perehdytysvihko Lapinlahden terveyskeskuksen vuo-
deosasto 1:lle hoitotyön opiskelijoiden harjoittelua varten. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

Teimme opinnäytetyömme toiminnallisena, työelämän kehittämistehtävänä. Toimin-

nallisessa opinnäytetyössä tuotoksella pyritään kehittämään käytännön toimintaa ja 

se palvelee hyvin käytännön läheisyyttä, koska siinä yhdistyvät ammatillisuus, amma-

tillinen teoria, tutkimuksellinen asenne ja järjestelmällinen opinnäytetyöprosessi. Se 

voidaan toteuttaa tekemällä esimerkiksi kirja, opas tai kehittämissuunnitelma. (Lum-

me, Leinonen, Leino, Falenius & Sundqvist 2006; Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.)  

Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää aina teoreettisen viitekehysosuuden ja toimin-

nallinen osuus tulee tehdä tämän ammattiteoriaan pohjautuvan viitekehyksen pohjal-

ta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimus ei ole pääosassa, vaan sitä käytetään 

apuna selvityksen tekemisessä. Silti tutkiva ja kehittävä työote on tärkeää kun teh-

dään toiminnallista opinnäytetyötä. (Lumme ym. 2006; Vilkka & Airaksinen 2003, 9–

10.) 

 

Opinnäytetyössämme toiminnallisuus tarkoitti perehdytysvihkon tekemistä. Luotetta-

van teoriatiedon, kokemusperäisen tiedon ja esitestauksen avulla laadimme mahdol-

lisimman kattavan ja käytännönläheisen perehdytysvihkon. Tässä opinnäytetyössä 

kokemusperäinen tieto saatiin perehdytysvihkon esitestauksen sekä omakohtaisten 

ja toimeksiantajan kokemusten myötä. Näiden lisäksi opinnäytetyön toteutuksessa 

mietimme tarkasti sitä, kenelle julkaisu on tarkoitettu. Kirjoittajan on oleellista asettua 

lukijan rooliin samaistumalla lukijan asemaan (Pesonen 2007, 3).  

 

Opinnäytetyön aiheen saimme sähköpostikyselyllä, jossa osalta Lapinlahden terve-

yskeskuksen osastonhoitajilta kysyttiin onko osastoilla tarpeita erilaisiin kehittämis-

tehtäviin. Saimme muutamia vastauksia ja opiskelijoiden ohjaukseen liittyvä aihe vai-

kutti mielenkiintoiselta. Opinnäytetyömme aiheen saimme syksyllä 2012. 

 

Aloitimme kokoamaan perehdytysvihkoa toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelu-

jen pohjalta. Keskustelua ohjasi paljon se, millaisia perehdyttämismalleja ja materiaa-

leja me opinnäytetyöntekijät olimme nähneet ja kokeneet toteutuneissa harjoitteluissa 

eri organisaatioiden yksiköissä. Valitsimme opinnäytetyömme toteutustavaksi vih-

konmuotoisen kirjallisen materiaalin, jonka jokainen opiskelija saa harjoittelujakson 

perehdytyksen alkaessa.  

 

Perehdytysvihkon sisältö perustuu suurelta osalta tämänhetkisiin harjoittelun ohjauk-

sen laatusuosituksiin (Pohjois-Savon alueellinen opiskelijaohjauksen yhteistyöverkos-

to 2010). Lähdemateriaalina käytimme tutkimuksia, opinnäytetyön tulososioita opiske-
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lijaohjauksesta sekä perehdytyksestä ja opiskelijaohjauksen laatusuosituksia.  

Olemme hakeneet aineistoa Aapeli-, Medic- ja Theseus-tietokannoista, Nelli-

portaalista, organisaatioiden verkkosivuilta sekä yleisestä Suomalaisesta asiasanas-

tosta. Tutkitun ja kokemusperäisen tiedon lisäksi hyödynsimme opinnäytetyössämme 

toimeksiantajan käytössä olevia ohjeistuksia erilaisista tilanteista, kuten palo- ja pe-

lastussuunnitelma sekä ohjeistus neulanpistotapaturmissa toimimisesta.   

 

Esitestasimme perehdytysvihkon kahdella toimeksiantajan opiskelijavastaavalla, yh-

dellä valmistuvalla sairaanhoitajaopiskelijalla sekä yhdellä lähihoitajalla. Esitestaajat 

lukivat perehdytysvihkon ja kertoivat suullisesti, mitä mieltä he siitä olivat. Esitestauk-

sesta saatu palaute oli positiivista. Aihe-alueet, joita perehdytysvihkossa käsitellään, 

koettiin tarpeellisiksi ja käytännöllisiksi. 

 

Esitestauksissa saimme uutta näkökulmaa perehdytysvihkon sisältöön sekä raken-

teeseen. Sisällysluettelo oli esitestaajien mielestä aluksi hyvin raskasrakenteinen. 

Tekstin lomaan kaivattiin kuvia. Lisäksi elvytyskappaleessa kaaviota avaava tekstio-

sio koettiin liian laajaksi. Pystyimme yksinkertaistamaan lauserakenteita sekä tiivis-

tämään tietoja entisestään. Lisäksi päädyimme poistamaan henkilöiden nimet vihkos-

ta. Esitestauksessa tuli esille myös se, että perehdytysvihkoa voisi käyttää soveltuvin 

osin myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.  

 

Pyysimme koko prosessin ajan mielipiteitä ja arviointia oppaan sisällöstä osaston 

opiskelijavastaavilta ja osastonhoitajalta. Palaute ohjasi meitä rakentamaan toimek-

siantajan tarpeisiin soveltuvan perehdyttämismateriaalin, joka tulee vuodeosastolle 

sähköiseen muotoon. Kun perehdytysvihko on sähköisessä muodossa, perehdytys-

vihkon sisällön päivittäminen onnistuu helpommin ja perehdytettävät asiasisällöt ovat 

ajantasaisia. Sähköinen muoto mahdollistaa myös sen, että perehdytysvihko on 

osastolla kaikkien saatavissa.  
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7 TUOTOKSEN KUVAUS 

 

Hyvässä ja ytimekkäässä oppaassa, meidän opinnäytetyössämme perehdytysvih-

kossa, sisältö koostuu lukijalle olennaisesta tiedosta, koska lukijan tiedon vastaanot-

taminen on rajallista. Perehdytysvihkon sisältämä tieto perustuu tutkittuun tietoon, 

koska siten sen sisällöstä saadaan virheetöntä, puolueetonta ja ajantasaista. Tutkitun 

tiedon sisältöä vahvistetaan haastatteluista saadulla kokemusperäisellä tiedolla. 

(Parkkunen, Vertio & Koskinen-Ollonqvist 2001, 12.)  

 

Pääpainon asetimme tiiviiseen tekstimuotoon, johon lisäsimme aiheeseen viittaavia 

kuvia. Valokuvat otimme itse Lapinlahden terveyskeskuksen ja osaston tiloista. Valo-

kuvissa ei esiinny henkilöitä, joten emme tarvinneet valokuvien käyttöön erillistä lu-

paa. Valokuvien lisäksi tekstin lomassa esiintyy taulukoita muun muassa erilaisista 

toimintaohjeista.  

 

Perehdyttämisvihko tehtiin Savonian raportointipohjaan, sillä toimeksiantajalla ei ollut 

omaa mallia materiaalin kokoamiseen. Savonian raportointipohja on rakenteeltaan 

sellainen, että tekstin sijoittelu pohjalla mahdollistaa tekstin tulostamisen vihkon muo-

toon A5-kokoon. Fonttina käytimme yksinkertaista ja selkeää Arial-fonttia, kokoa 11. 

Otsikoinneissa käytimme Cooper Black fonttia, kokoa 12. Erilaisella otsikoinnilla 

saimme kontrastia luettavaan tekstiin.  

 

Tässä opinnäytetyössä tuotettiin hoitotyön opiskelijoiden käyttöön soveltuva perehdy-

tysvihko, joka on kokonaisuudessaan 30 sivua. Perehdytysvihkossa on 14 pääotsik-

koa ja kuuden pääotsikon alla on yksi tai useampi alaotsikko. Yhden otsikoinnin alle 

on koottu taulukkomuotoon sellaisia perehtymisen osa-alueita, joihin opiskelija pereh-

tyy itsenäisesti harjoittelujaksonsa aikana. Perehtymiseen opiskelija käyttää osaston 

perehdytyskansiota, hankkii tiedon itsenäisesti erilaisista tiedonhakuvälineistä tai saa 

opetuksen käsiteltävän vastuualueen hoitajalta.  

 

Perehdytysvihkon sisältö muodostui tutkitun tiedon, kokemusperäisen tiedon sekä 

toimeksiantajan toiveiden pohjalta. Taulukkoon 1 olemme koonneet vihkon sisällön ja 

lähteet, mistä mikäkin sisällönosio perehdytysvihkossa koostuu. Perehdytysvihkon 

sisältöä itsessään on kuvailtu liitteessä 1. Perehdytysvihko tulee kokonaisuudessaan 

vain osaston käyttöön, eikä se sitä ole nähtävissä  liitteenä. Perehdytysvihko tulee 

toimeksiantajalle sähköisessä muodossa.  
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TAULUKKO 1. Perehdytysvihkon sisällön lähteet 

 
Lapinlahden terveyskeskuksen  
vuodeosasto 1 

 
Henkilökohtainen tiedon anto, Lapinlah-
den kunnan Internet sivut 

 
Työvaateet ja pukutilat 

 
Henkilökohtainen tiedonanto, toimintayk-
sikön ohjeistus 

 
Kulkeminen 

 
Henkilökohtainen tiedonanto, toimintayk-
sikön ohjeistus 

 
Ruokailu 

 
Toimintayksikön ohjeistus 

 
Opiskelijaohjaus 

 
Lähdekirjallisuus 

 
Harjoittelun pelisäännöt 

 
Toimintayksikön ohjeistus 

 
Aseptiikka henkilöhygieniassa ja  
potilastyössä 

 
Lähdekirjallisuus, toimintayksikön ohjeis-
tus 

 
Käsihygienia 

 
Lähdekirjallisuus ja toimintayksikön oh-
jeistus 

 
Opiskelijoiden osallistuminen  
lääkehoitoon 

 
Lähdekirjallisuus ja toimintayksikön oh-
jeistus 

 
Salassapitovelvollisuus 

 
Lähdekirjallisuus ja toimintayksikön oh-
jeistus 

 
Tietoturvallisuus ja kirjaaminen 

 
Toimintayksikön ohjeistus 

 
Työturvallisuus 

 
Lähdekirjallisuus ja toimintayksikön oh-
jeistus 

 
Muita itsenäisen perehtymisen osioita 

 
Lähdekirjallisuus ja toimintayksikön oh-
jeistus 
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8 POHDINTA 

 

8.1 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Luotettavalla teoriatiedolla ja esitestauksella olemme voineet parantaa perehdytys-

vihkon luotettavuutta. Esitestauksessa luotettavuutta lisäsi se, että perehdytysvihko 

testattiin koulutuksen eri vaiheessa olevilla opiskelijoilla sekä toimeksiantajan edusta-

jilla. Opinnäytetyömme luotettavuutta lisäsi myös toimeksiantajan edustajan osallis-

tuminen perehdytysvihkon suunnitteluun, jolloin perehdytysvihkosta saatiin toimek-

siantajan vaatimusten ja tarpeiden mukainen. Perehdytysvihkon luotettavuutta paran-

simme pyytämällä palautetta toimeksiantajalta prosessin edetessä. 

 

Perehdytysvihkon sisällön luotettavuutta lisäsi se, että sisällöllä on selkeä yhteys teo-

riatietoon. Toiminnallisessa opinnäytetyössä onkin tärkeää, että teoriaosuus ja opin-

näytetyön aikaansaama tuotos niin sanotusti keskustelevat keskenään, jossa näkyy 

myös kirjoittajien omat näkemykset. Omat väitteet ja näkemykset teoriaosuudessa 

vahvistetaan viittaamalla toisten tekemiin tutkimuksiin ja julkaisuihin. (Vilkka & Airak-

sinen 2003, 79.)  

 

Teoriatietoa etsiessämme kiinnitimme huomiota lähteiden julkaisu ajankohtaan sekä 

luotettavuuteen. Vilkan ja Airaksisen(2003, 72–73)  mukaan tunnettu ja mahdollisim-

man tuore lähdetieto on opinnäytetyön luotettavuuden ja asiantuntijuuden kannalta 

hyvä ja varma valinta. Jos alkuperäistä lähdettä ei pystytä käyttämään on huomioita-

vaa, että sekundaarilähdettä käyttäessä lähteen tulkitsemisen aikana tieto voi mah-

dollisesti muuttua. Varsinkin ulkomaalaisia lähteitä käyttäessämme kiinnitimme huo-

miota tekstin kääntämisen oikeellisuuteen. Vieraskieliset lähteet käännettiin suomek-

si, koska teoreettisen viitekehyskin kirjoitettiin suomeksi. Tärkeintä kuitenkin on, että 

käännökset esitettiin sellaisessa muodossa, että ne ovat opinnäytetyön aiheelle sopi-

via ja asianmukaisia. Jos käännetyn tekstin lomassa esitettiin myös omia ajatuksia, 

lainattuun tekstiin viitattiin asianmukaisesti lähdeviitteellä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

107). 

 

Eettisyys tulee esille opinnäytetyössämme siten, että olemme viitanneet tekstissä 

käyttämiimme lähteisiin sekä olemme laatineet lähdeluettelon asianmukaisesti. Nou-

datimme opinnäytetyötä tehdessämme Savonia- ammattikorkeakoulun käyttämiä ja 

Suhosen ja Tenkaman (2010) laatimia raportointiohjeita. Toisten henkilöiden tutkiman 

tiedon perusteella saimme hyvän tietoperustan, joten pystyimme rakentamaan teo-

reettisen viitekehyksen. Luotettavuutta ja eettisyyttä lisää se, että emme esitä muiden 
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ajatuksia ominamme vaan viittaamme niihin asianmukaisesti. Viittaamamme tieto 

tulee esille joko referoituna tai suorina, sanatarkkoina tekstilainauksina. Teoreettiset 

tiedot ja omat mielipiteet erottuvat selkeästi asianmukaisten lähdeviittausten avulla. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 106.) 

 

Kuvien käytössä olemme huomioineet sen, että valokuvien yhteydessä ei esiinny 

henkilöitä. Saimme suullisen luvan osastonhoitajalta oppaassa esiintyviin kuviin, kos-

ka kuvissa ei esiinny henkilöitä eikä potilaisiin liittyviä tietoja ole nähtävissä. Kuvien 

käytön lisäksi eettisyyden huomioimme niin, ettei perehdytysoppaassa käytetä henki-

löiden nimiä. Se helpottaa myös oppaan päivittämistä tulevaisuudessa. Eettisyyttä 

lisää myös se, että esitestaukseen osallistuneiden henkilöiden henkilöllisyys ei tule 

missään vaiheessa esille, eikä esitestauksessa tulleen kuvauksen perusteella voi 

päätellä vastaajan henkilöllisyyttä.  

 

8.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

 

Opinnäytetyömme tehtävänä oli koota perehdytysvihko vuodeosastolle harjoitteluun  

tuleville hoitotyön opiskelijoille.  Aihe itsessään oli kiinnostava ja osastolle tarpeelli-

nen, sillä osastolla ei ollut ajantasaista perehdytysmateriaalia opiskelijoiden käyttöön. 

Oman ammatillisen kasvun kannalta aihe on palvellut meitä hyvin. Tulevina ohjaajina 

ymmärrämme perehdytyksen tärkeyden ja osaamme tulevaisuudessa myös itse vaa-

tia asianmukaista perehdytystä uusissa työtehtävissä.  

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö prosessina on ollut monivaiheinen ja vaativa. 

Teimme molemmat ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulutasoisen opinnäytetyön 

ja ensikertalaisina työn tekeminen on ollut haastavaa. Saimme aiheen opinnäytetyöl-

lemme hyvissä ajoin ja aikaa työn toteuttamiselle oli paljon. Aikatauluissa pysyminen 

on aiheuttanut jonkin verran ongelmia opinnäytetyöprosessin aikana. Aikatauluja 

muuttuvia tekijöitä ovat olleet muun muassa toisen opiskelijan ulkomaanvaihto sekä 

ajoittainen motivaation puute. Vaikka kiinnostusta aiheeseen on ollut koko ajan, 

olemme tarvinneet aikaa miettiä ja prosessoida asioita. Vaikka ideoita tuotoksen ko-

koamiseen oli paljon, tiedonhaku ja oikeiden hakusanojen löytäminen tuotti alkuun 

vaikeuksia. Päiväkirjan pitäminen olisi helpottanut tuotoksen laatimista, sillä olisimme 

muistaneet tarkemmin, minkä vuoksi erilaisiin ratkaisuihin ollaan päädytty. Toimek-

siantajan kanssa käydyissä keskusteluissa teimme muistiinpanoja, jotka helpottivat 

tuotoksen sisällön laatimisessa.   
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Perehdytysvihkon tuottaminen on ollut mielenkiintoisin vaihe opinnäytetyön tekemi-

sessä, sillä tuotoksen ideointi on saanut olla vapaampaa. Ideoita perehdytysvihkon 

sisällölle on ollut paljon ja näkemykset ovat olleet suurilta osin yhteneväisiä toimek-

siantajan kanssa. Perehdytysvihkon sisällön rajaaminen oli ajoittain haastavaa, sillä 

monet aihealueet tuntuivat tarpeellisilta ja jokaisella on ollut omat näkemykset tar-

peellisten tietojen suhteen. Olemme kuitenkin tyytyväisiä tuotokseemme, sillä olem-

me saaneet siitä toimeksiantajan tarpeiden mukaisen, kattavan ja monipuolisen. Ko-

emme itse perehdytysmateriaalin tarpeelliseksi ja käytännölliseksi. Omat kokemukset 

perehdytyksestä ovat olleen opintojen aikana hyvin erilaisia. Toisissa paikoin pereh-

dyttäminen ei ole ollut suunniteltua ja kiireeseen vedoten perehdytys on alkanut pe-

rehdytyskansioon tutustumalla itsenäisesti. Toisissa paikoin taas perehdytys on kes-

tänyt ensimmäisen päivän ajan ja perehdytystä on tukenut kattava materiaali, joka on 

käyty yhdessä läpi opiskelijavastaavan tai osastonhoitajan kanssa.  

 

Perehdytysvihkon merkitys työyksikölle on suuri, koska heillä ei ole yhtenäistä pereh-

dyttämismenetelmää, jolloin jokainen perehdyttäjä on toiminut parhaaksi katsomal-

laan tavalla. Hoitotyön opiskelijalta on voinut jäädä puuttumaan työyksikön toiminnan 

kannalta yleisiä ja merkittäviä asioita.  Perehdytysvihkon tuella perehdyttäminen yh-

tenäistyy ja kaikki hoitotyön opiskelijat saavat yhtä hyvät lähtökohdat harjoittelun 

aloittamiseen. Perehdytysvihko antaa myös ohjaajalle tukea sekä valmiuksia pereh-

dytyksen toteuttamiseen. Opinnäytetyömme vaikuttaa perehdytyksen laatuun, harjoit-

telun turvallisuuteen ja näin ollen myös kustannuksissa säästetään kun tapaturmia 

voidaan ennalta ehkäistä. Hyvä perehdytys nopeuttaa opiskelijan osaston käytäntei-

den oppimista, tehostaa uusien asioiden oppimista ja harjoitteluyksiköstä tulee opis-

kelijalle positiivinen ensivaikutelma. 

 

8.3 Jatkotutkimusaiheet   

 

Jatkotutkimusaiheeksi ehdottaisimme selvitystä siitä, millaiseksi perehdytysvihko on 

koettu. Onko perehdytysvihkosta ollut hyötyä perehdytyksen toteutumisessa ja millai-

seksi perehdyttäminen on koettu vihkon käyttöönottamisen jälkeen. Tutkimus voitai-

siin kohdentaa hoitotyön opiskelijoille, jotka ovat saaneet perehdytystä Lapinlahden 

terveyskeskuksen vuodeosasto 1:llä.  

 

Toiseksi jatkotutkimusaiheeksi ehdottaisimme selvitystä siitä, että kokevatko ohjaajat 

vihkon hyödylliseksi. Lisäksi ohjaajien valmiuksia perehdyttämiseen voisi selvittää. 

Tämän avulla osastolla voitaisiin tehdä tarvittavia muutoksia perehdyttämisen kehit-

tämiseksi. 
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