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Opinnäytetyö on produktio, jossa tutkittiin työhön perehdytyksen teoriaa ja käytäntöjä. 

Konkreettisena tuotteena syntyi opinnäytetyön tarkoituksen mukaisesti Itä-Porin koti-

hoidon autotiimin perehdytyskansio. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käsitellään 

työhyvinvointia, työturvallisuutta, osaamista ja perehdytystä. Opinnäytetyön tavoitteena 

on lisätä osaamista ja näin luoda turvallisuutta ja hyvinvointia päivittäistyöhön. 

 

Idea työyhteisön tarpeeseen kehitettävästä perehdytyskansiosta toteutui suunnitellusti. 

Perehdytyskansio Itä-Porin kotihoidon autotiimille syntyi yhteistyössä tiimin esimiehen 

kanssa. Tärkeimpiä lähteitä perehdytyskansiolle ovat Porin kaupungin intranet, Porin 

kaupungin vanhuspalveluiden toimisto, Kunta-alan työehtosopimus ja lainsäädäntö. 

 

Toimivan perehdytysmateriaalin puuttuessa perehdytyskansio syntyi tarpeeseen Itä-

Porin kotihoidon henkilökunnalle tehdyn kyselyn pohjalta. Palautekyselyn palaute pe-

rehdytyskansiosta oli myönteistä. Perehdytyskansio on siisti kokonaisuus, joka sisältää 

monipuolisesti tietoa. Perehdytyskansiota voi käyttää jatkossa osana laajempaa perehdy-

tyksen kehittämistä. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Vuori, Katri. Safety and welfare with know-how. Orientation File, Car Team of East-

Pori Home Care. 44 pages, 3 appendices. Language: Finnish. Pori, Autumn 2013.  

 

Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option in 

Diaconal Nursing. Degree: Nurse + Deaconess.  

 

This thesis is a production which studied the theory and practices of work orientation. 

An orientation file for the car team of East-Pori Home Care is the concrete product. The 

written part of this thesis discusses work welfare, safety, know-how and orientation. 

Know-how enables safety and welfare in daily work. 

 

The orientation file was implemented as originally planned. The material was 

constructed with the assistance of the superior of Eastern Pori Home Care team by 

collecting existing data from the currently used orientation forms and the settled 

working methods of the effective team. The most important information sources were 

the Intranet of Pori city, the department of the services for senior citizens, the municipal 

collective agreement and the law. 

 

Based on questionnaires there was a real need for this kind of orientation file and all the 

feedback received from the responses was positive. The orientation file is a clean entity 

which contains versatile information. The orientation file can be used as a part of larger 

improvement process for orientation in the future. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyö on produktio, jonka kirjallisen raportin aiheena on osaamisen vaikutus 

turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Osaamista tavoitellaan työssä perehdytyksen kautta. 

Aihetta tarkastellaan erityisesti työntekijän näkökulmasta, mutta osaamisen vaikutukset 

heijastuvat myös asiakkaisiin. Sairaanhoitaja on aina vastuussa asiakkaalle toiminnas-

taan (Sairaanhoitajaliitto i.a. A). Perehdytyksen merkitystä työturvallisuutta ja hyvin-

vointia edistävänä tekijänä on käsitelty Työturvallisuuskeskuksen oppaissa. Perehdytyk-

sen tarpeellisuus tiedostetaan yleisesti, vaikka toteutukseen ei riittävästi panostettaisi-

kaan (Tossavainen 2007, 5). Pinnallisesti katsottuna perehdytys on uuden työntekijän 

ohjausta, mutta syvemmin tutkittuna sen vaikutukset ovat laajemmat. (Penttinen & 

Mäntynen 2009, 2–4) Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti työhistoriani kotihoidos-

sa, jonne produktioni kohdistettiin. Produktio oli kehittämishanke, jossa tuotekehittelyn 

tuloksena valmistui perehdytyskansio Itä-Porin kotihoidon autotiimille. 

 

Sairaanhoitajan työssä vuorovaikutustaidot ovat oleellisia paitsi asiakastyössä myös 

työyhteisön ja yhteistyötahojen kanssa toimiessa. Perehdyttäminen on ohjausta, vuoro-

vaikutusta ja sekä tietojen että taitojen eteenpäin viemistä. Perehdyttäminen on toisesta 

huolehtimista ja toisen tukemista sekä ennaltaehkäisevää toimintaa työturvallisuuden ja 

työhyvinvoinnin näkökulmasta. Sairaanhoitajalla on velvollisuus arvioida ja kehittää 

omaa ja muiden ammattitaitoa. (Sairaanhoitajaliitto i.a. B.) 

 

Itä-Porin kotihoidon autotiimin perehdytyskansioon koottavan tiedon rajaus tehtiin yh-

teistyössä tiimin esimiehen kanssa. Perehdytyskansiossa on huomioitu työntekijän tarve 

tuntea toimintansa lainsäädännöllinen pohja kuten myös kyky osata kuunnella asiakasta. 

Perehdytyskansiossa esitellään Porin kaupungin tavoitteita ja strategiaa sekä lähihoita-

jan ja sairaanhoitajan eettiset ohjeet. Näin perehdytyskansioon on koottu kaikki Porin 

kaupungin perehdytyslomakkeen edellyttämät tiedot. (Liite 1.) Tavoitteena on lisätä 

työntekijän varmuutta, mikä luo työturvallisuutta ja hyvinvointia. Varmuus heijastuu 

positiivisesti työyhteisöön ja asiakkaisiin. 
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2 KOTIHOITO 

 

Kotihoidossa tavoitellaan hyvinvointia ja turvallisuutta asiakkaan omassa kodissa. 

Kaikki kotihoidon henkilökuntaan kuuluvat työskentelevät asiakkaiden parissa heidän 

kodeissaan. Turvallisuutta pidetään nykyisin yhteiskunnassa tärkeänä ja ympäristöä ar-

vioidaan usein turvallisuuden näkökulmasta. Kotihoidon asiakkaat ovat yhä monisai-

raampia kokien myös suurempaa turvattomuutta. Työn vaativuus saattaa aiheuttaa ko-

kemattomalle työntekijälle turvattomuutta, jolloin perehdytyksen merkitys nousee esiin. 

(Ryynänen & Myllykangas 2000, 17.) Kotihoidolla pyritään turvaamaan korkeatasoinen 

ja yksilöllisesti kohdennettu riittävä palvelu. Kotihoidon on tarkoitus mahdollistaa asi-

akkaan kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään tukien asiakkaan toimintakykyä 

ja elämänhallintaa. (Porin kaupunki Perusturvakeskus i.a.)  

 

Kotihoidon työntekijän oman arvopohjan ja työn arvojen tuntemus ei saa olla ristiriidas-

sa, koska arvot vaikuttavat ihmisen jokapäiväiseen toimintaan. Aina tätä ei tiedosteta. 

Ohjattaessa asiakkaita hyvinvoinnin edistämiseksi ja saavuttamiseksi on työn perustei-

den ja työnantajan odotusten tuntemus tärkeää. Työntekijän on pystyttävä perustele-

maan asioita ja toimintaa asiakkaalle ja omaisille sekä opiskelijoille ja uusille työnteki-

jöille. (Kalliola ym. 2010, 21–23.)  

 

Kotihoidon tavoitellessa turvallisuutta ja hyvinvointia on tärkeää huomioida asiakkaan 

itsemääräämisoikeus sekä toiminnan tasa-arvoisuus ja rehellisyys niin asiakkaan kuin 

yhteiskunnankin kannalta. Yhteiskunnalliset vaikutukset tulee huomioida työntekijän 

edustaessa työnantajaansa. Toiminnalla on aina laajempiakin merkityksiä kuin yksittäi-

nen toiminto. Tämä tulee asiakastyössä huomioida, jotta vanhustyön tavoitteiden toteu-

tuminen mahdollistuu. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 65.) Päätöksenteko on eettistä, 

kun päätös perustuu tosiasioihin ja päätöksentekoon liittyvien henkilöiden edut on huo-

mioitu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Perehdytys on tärkeää, jotta toiminta olisi 

yhdenmukaista. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 95.) Eettiset arvot ja toimintatavat 

eivät toteudu itsestään, vaan vaativat sisäistymistä työntekijöiden arvomaailmaan ja or-

ganisaation kulttuuriin. Tämä edellyttää hoitajalta osaamista, jotta turvallisuus ja hyvin-

vointi voitaisiin taata kaikille osapuolille. (Sarvimäki 2008, 39.) Hoitajien osaamisen 
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kehittämisessä tulisi huomioida myös hiljaisen tiedon vaikutukset, joita on käsitelty Ju-

ha Kurtin (2012), väitöskirjassa Hiljainen tieto ja työssä oppiminen. 

 

Vanheneminen tuo usein runsaasti muutoksia toimintakykyyn. Toimintakyvyn muutok-

set aiheuttavat tarvetta ulkopuoliseen, lyhyeen tai pitkäaikaiseen, apuun kotona selviy-

tymiseksi. Kotihoidon henkilökunnalla on paljon merkitystä elämänlaadulle. Henkilö-

kunnan toiminta ja apu sekä ohjaus valinnoissa vaikuttavat kotona asuvan vanhuksen 

turvallisuuteen. Hoitohenkilökunta pohtii monia valintoja ja niiden seurauksia, joilla on 

vaikutusta myös hoitohenkilökunnan työturvallisuuteen. (Suominen & Vuorinen 1999, 

22.)  

 

Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttö perustuu yhteisesti sovittui-

hin toimintaperiaatteisiin. Tieto vaikuttavista yhteistyötahoista ja omista toimintatavois-

ta antaa työntekijälle mahdollisuuden toimia oikein. Kuntouttava työote kattaa kaiken 

perushoidosta kuunteluun ja läsnäoloon. (Vähäkangas 2008, 154.) 

 

Kotihoidossa hoitohenkilökunta rauhoittaa ja lohduttaa asiakasta, jolloin luodaan ja 

vahvistetaan asiakkaan toivoa ja jaksamista (Suominen & Vuorinen 1999, 10). Kotihoi-

dossa läsnäololla on suuri merkitys asiakkaan arjessa ja kotona selviytymisen tukemi-

sessa. Olemalla aidosti läsnä osoitetaan asiakkaalle arvostusta ja kunnioitusta. Aito koh-

taaminen on osoitus inhimillisyydestä. Aidosti kohdatessa korostetaan asiakkaan omia 

arvoja, sekä hänen arvoaan yksilönä. Läsnäolo antaa vuorovaikutukselle todellisen mer-

kityksen. Luonteva läsnäolo saa alkunsa hoitohenkilökunnan kyvystä toimia erilasten 

ihmisten kanssa. Toimittaessa asiakkaan kanssa iloisella ja ystävällisellä lähestymista-

valla saadaan luotua myönteistä ilmapiiriä. Myönteisessä ja turvallisessa ilmapiirissä 

toimimisen kokemus auttaa sekä asiakasta että työtekijää paremmin ottamaan voimava-

roja käyttöön. Aidolla läsnäololla viestitään asiakkaan tärkeyttä. Aktiivinen läsnäolo 

tarkoittaa, että työntekijä on asiakkaan tilanteessa läsnä koko persoonallaan ja myös 

tunnetasolla. (Kalliola ym. 2010, 67–68, 70.)  

 

Kotihoidon henkilökunnan perehtyminen asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden 

tukemiseen vaatii terveyden edistämistä vuorovaikutuksen keinoin. Vanhusasiakkaiden 

turvattomuuden tunteet johtuvat usein omasta ja läheisten selviytymisestä. Selviytymi-

sen pelkoon vaikuttavat omat voimavarat ja niiden hiipumisen aiheuttama riippuvuus ja 
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kuolemanpelko. Hengellisyydellä on todettu olevan yhteys vanhusten elämänlaatuun ja 

hyvinvointiin. Usko, rukoileminen ja seurakunnan toimintaan osallistuminen tukevat 

vanhusten hyvinvointia. Hoitohenkilökunnan on kyettävä tukemaan asiakkaita kotihoi-

dossa omasta vakaumuksesta riippumatta. Hengellisyyden tukeminen on mahdollista 

kunnioittamalla asiakkaan yksityisyyttä. Asiakasta tuetaan kuuntelemalla ja lohdutta-

malla. Ympäristön rauhoittamisella on merkitystä. Perehdytys seurakunnan mahdolli-

suuksiin, ja tieto, mistä työntekijä voi kysyä tukea asiakkaalle, antavat varmuutta ja 

henkistä turvallisuudentunnetta työssä. (Elo 2008, 102–103.) 

  

Työyhteisöissä työhyvinvoinnin kannalta merkityksellistä ovat työnkuvien selkeys, vuo-

rovaikutus ja töiden kuormitus. Tieto ja taito ovat vaatimuksia työelämässä. (Suominen 

& Vuorinen 1999, 57.) Kasvavat vaatimukset suoritustasossa ja tiedoissa saattavat syö-

dä hoitohenkilökunnan voimavaroja ja jaksamista (Suominen & Vuorinen 1999, 65). 

Työyhteisön voidessa hyvin se pystyy pitämään yllä ja vahvistamaan toimintatapojaan 

selkeästi positiivisessa työilmapiirissä (Suominen & Vuorinen 1999, 58).  
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3 PEREHDYTTÄMINEN 

 

Työntekijä edustaa työssään aina työnantajaansa. Organisaatioissa, kuten Porin Perus-

turvakeskuksessa, perehdytyksellä pystytään vaikuttamaan kannattavuuteen ja toimin-

nan strategiaan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 14–15.) Perehdyttämistä työhön velvoitetaan 

myös työturvallisuuslaissa. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) Kotihoidossakin kyse on 

laajemmasta kokonaisuudesta kuin asiakkaan ja hoitajan välisestä tapahtumasta, jossa 

asiakas saa avun. Perehdyttämistä pidetään tärkeänä ja kuitenkin se on organisaatioissa 

laiminlyödyimpiä prosesseja. Perehdytys luo työntekijälle työn pohjan, jolta lähteä ke-

hittämään itseään työntekijänä ja ammattilaisena. (Kjelin & Kuusisto 2003, 14–15; 

Bauer, Talya N. 2010, 9–10.) Perehdyttämistä käsittelevät muun muassa Tossavainen 

(2007) ja Lahti (2007) – tutkielmissaan. Perehdytys alkaa ensimmäisestä tapaamisesta 

työnantajan ja työntekijän välillä. Perehdytyksen päättymistä on vaikea määritellä. 

Ammatillinen kasvu kuuluu hoitotyöhön, ja on huomioitu myös lainsäädännössä. (Kje-

lin & Kuusisto 2003, 14–15.) 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan keinoja, joilla työntekijälle tehdään tutuksi työpaikan ta-

vat ja käytännöt, ihmiset sekä työ ja mitä häneltä työssään odotetaan. Työhön perehty-

mistä voi tarvita niin uusi kuin vanhakin työntekijä. Perehdytyksen piiriin kuuluvat 

kaikki työhön liittyvät seikat. Ei ole olemassa työpaikkaa, jossa perehdytystä ei tarvit-

taisi, eikä työntekijää, jota ei tarvitsisi perehdyttää. Perehdyttämällä työntekijät työhön-

sä pystytään heidän taitojaan kehittämään merkittävästi. Hyvällä perehdytyksellä on 

vaikutusta osaamiseen, työn laatuun, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. (Penttinen 

& Mäntynen 2009, 2; Bauer, Talya N. 2010, 1). Tarkoituksena on parantaa työympäris-

töä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Perehdy-

tyksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita 

työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisiä ja henkisiä haittoja. Lain mu-

kaan työnantajan on huolehdittava edellä mainittujen asioiden toteutumisesta työnteki-

jän riittävällä perehdytyksellä. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) 

 

Hyvä perehdytys on suunnitelmallista, jatkuvaa ja dokumentoitua. Perehdyttämiseen 

tulee valmistautua ja huomioida myös seuranta ja arviointi. Perehdytysmateriaali auttaa 

toteutuksessa. Perehdytyksen tärkeys on tiedostettava. Perehdytysmateriaalin tekeminen 
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vaatii aikaa. Perehdyttäjältä vaaditaan ammattitaitoa, mutta lisäksi perehdytyksen onnis-

tuminen edellyttää motivaatiota ja myönteistä asennetta. Aika, joka kuluu perehdytys-

materiaalin valmistamiseen ja pitämiseen ajantasaisena, korvautuu ajassa, joka säästyy 

työntekijän oppimisen nopeutuessa. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6–7.) Perehdytyksen 

voi katsoa onnistuneen, kun työntekijä hallitsee työnsä kokonaisuutena, jolloin hänellä 

on valmiudet toimia ja soveltaa tietojaan muutosten sattuessa. Perehdytyksen jälkeen 

tulisi työntekijän hallita työnsä sekä työyhteisönsä toiminnan yleiset periaatteet. (Pentti-

nen & Mäntynen 2009, 2–4; Lepistö 2004, 56.) 

 

Ammattitaito voidaan määritellä kyvyksi hallita koko työprosessi. Työprosessi hallitaan 

ajattelun tasolla sekä toimimalla oikein muutosten sattuessa. Perehdytys on tärkeää, kun 

tavoitellaan hoitohenkilökunnan ammattitaitoista toimintaa. Perehdytys on tärkeimpiä 

työpaikan koulutuksia. (Lepistö 2004, 56.) Hiljainen tieto kattaa usein merkittävän osan 

työn vaatimuksista. Ammattitaito edellyttää tietoa myös hiljaisen tiedon piiristä. (Aarni-

koivu 2010, 64–66.)  

 

Opinnäytetyönä tehdyssä perehdytyskansiossa on tietoa yksilöitynä Itä-Porin kotihoidon 

autotiimille. Jokaisella tiimillä on omia käytäntöjä ja tapoja. Työn pohjan ja perusteiden 

säilyessä kotihoidon toimipisteestä toiseen saattavat käytännön ohjeet ja tavat vaihdella. 

Eroja ovat esimerkiksi tilaus- ja toimituspäivät sekä käytännöt tilattaessa tarvikkeita.  

Työntekijän tulisi olla itse aktiivinen ja ottaa selvää työhönsä liittyvistä asioista oma-

toimisesti. Omatoimisuus huomioitiin perehdytyskansiossa (Penttinen & Mäntynen 

2009, 2–3). Työntekijän hyvinvoinnille on tärkeää, että hän oppii työssään, osaa työnsä 

ja pystyy myös näyttämään taitonsa. Perehdyttämällä työntekijä sopeutuu uuteen työ-

hönsä, työympäristöön tai työyhteisöön. Valmistuneeseen perehdytyskansioon on liitet-

ty myös työyhteisön sisällä yhteisesti sovitut toimintatavat, joilla pyritään yhteistyön ja 

yhteishengen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toimintatapojen tunteminen lisää työn 

sujuvuutta ja laatua sekä parantaa työturvallisuutta työskentelyn ollessa hallitumpaa. 

Perehdyttäminen on hyödyllistä taloudellisesti. Perehdytettäessä virheistä syntyvät kus-

tannukset ja sairastamisesta johtuvat poissaolot vähenevät. (Penttinen & Mäntynen 

2009, 2–4; Lepistö 2004, 56–57.)  

 

Perehdyttäminen nopeuttaa oppimista ja vähentää virheiden määrää, koska työ opitaan 

heti oikein. Näin vähenee myös virheiden korjaamiseen kuluva aika, ja työnteko tehos-
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tuu. Kaikki tämä vaikuttaa työhyvinvointiin työntekijän mielialaan, motivaatioon ja jak-

samiseen. Perehdytyksestä on hyötyä asiakkaalle, työntekijälle ja työnantajalle. Pereh-

dytys lisää asiakasturvallisuutta. Asiakasturvallisuus koostuu asiakkaan turvallisuuteen 

liittyvistä toimenpiteistä, joissa työntekijän ammattitaito ja osaaminen ovat avainase-

massa. Puutteellinen perehdytys on yksi potilasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Riittävä opastus ja tuki sekä koulutus ovat tärkeitä potilasturvallisuuteen vaikuttavia te-

kijöitä. (Koivunen 2008, 283.) Opinnäytetyönä valmistuneessa perehdytyskansiossa 

työturvallisuutta huomioidaan ennaltaehkäisevästi tuoden esiin tietoa, jota hyödyntä-

mällä työntekijä pystyy parantamaan omaa ja asiakkaan turvallisuutta. Työnantajalle 

merkitystä perehdytyksestä löytyy lisäksi kustannussäästöissä sekä myönteisestä mieli-

kuvasta, joka asiakkaille jää hyvin perehdytetystä henkilökunnasta. Työntekijät edusta-

vat työnantajaansa ja ovat linkki asiakkaiden ja työnantajan välillä. (Työturvallisuus-

keskus 2007, 4–5.) 

 

Opinnäytetyön tuotos auttaa kotihoidon henkilökuntaa mahdollistamaan Porin Perustur-

van perustehtävän toteuttamista. Perehdytyskansion avulla pyritään tukemaan ja lisää-

mään hoitohenkilökunnan asiantuntevuutta, motivoituneisuutta ja hyvinvointia. (Porin 

Perusturvakeskus 2011, 4). Perehdytys antaa uudelle työntekijälle hyvän lähtökohdan 

kasvaa ammatillisuuteen ja itsenäiseen toimintaan. Ammatillisuus ja itsenäinen toiminta 

edellyttävät selkeää kykyä käyttää yhteensopivasti tietoja ja taitoja. Ammatillisuutta 

voidaan kuvata asiantuntemuksella, itsenäisyydellä, sitoutumisella työhön sekä eetti-

syydellä. Ammatillisuus edellyttää kokonaisuuden hahmottamista, tärkeiden asioiden 

löytämistä ja tietojen yhdistelyä. Asiantuntijaksi kehittyminen vaatii tietoa ja taitoa sekä 

kykyä soveltaa ja kehittää sekä ylläpitää niitä. (Lauri 2006, 87.) 
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4 OSAAMINEN JA TYÖTURVALLISUUS TYÖHYVINVOINNIN 

TEKIJÖINÄ 

 

Työhyvinvointi auttaa työntekijää jaksamaan työssään. Työhyvinvointiin vaikuttavat 

monet seikat, osaaminen ja työturvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Osaaminen, työturval-

lisuus ja työhyvinvointi kulkevat limittäin olematta täysin erillisiä käsitteitä. Perehdy-

tyksellä tuetaan merkittävästi osaamista ja työturvallisuutta. Tästä syystä perehdytys on 

työhyvinvoinnin tärkeä osatekijä. Työhyvinvoinnin kannalta perehdytyksessä on tärkeä 

ottaa esiin arvot ja asenteet, koska organisaation ja työntekijän omien arvojen ja asen-

teiden ristiriita saattaa häiritä työhyvinvointia. Organisaation ja työntekijän omien arvo-

jen tulisi sulautua yhteen. Kun arvot ja asenteet ovat organisaation kanssa yhteneväisiä, 

parantuu työntekijän kyky tehdä soveltavia päätöksiä. Näin työntekijän henkinen hyvin-

vointi ei vaarannu. (Kjelin & Kuusisto 2003, 100–102.) 

4.1 Osaaminen  

Osaaminen on koulutuksella ja työkokemuksella hankittua tietoa ja taitoa. Osaamista 

arvioidaan sen syvyyden, laajuuden ja monipuolisuuden perusteella. (Kuntatyönantajat 

2012, 30.) Oman osaamisen kehittäminen on aina vain tärkeämpää. Osaamista kuvaste-

taan ammattitaidolla, johon oleellisesti kuuluvat yhteistyötaidot työyhteisössä, asiakkai-

den kanssa ja moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Osaaminen on yksi tekijöistä, 

joista työhyvinvointi koostuu (Jabe 2012, 74; Gould, Raija; Ilmarinen Juhani; Järvisalo, 

Jorma; Koskinen, Seppo & editors 2008, 21.) Muita työhyvinvoinnin tekijöitä ovat vaa-

timukset ja sosiaalinen tuki. Osaava työntekijä kokee hallitsevansa työnsä. Osaava työn-

tekijä jaksaa työn aiheuttamaa stressiä paremmin sekä pystyy hyödyntämään voimava-

rojaan. Vaikka osaamista riittäisi, saattavat alati kasvavat ja muuttuvat vaatimukset uu-

vuttaa. Perehdytys auttaa selviytymään muutoksissa ja ymmärtämään vaatimustasot. 

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että osaaminen ja vaatimustasot ovat tasapainos-

sa. Perehdytys työhön ja vaatimuksiin auttavat myös kannustamaan ja tukemaan muuta 

työyhteisöä. (Luukkala 2011, 31.)  
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Työkäytännöt ovat muotoutuneet työyhteisössä ja ovat tiiviisti sidoksissa arkipäivän 

toistuviin tilanteisiin. Työyhteisöissä on paljon hiljaista tietoa, jonka hallinta on tärkeää 

työn sujumiseksi entistä paremmin (Kurtti 2012, 38). Organisaatiossa jokaisen työ vai-

kuttaa jonkun toisen työhön. Työnantajalle ja työntekijälle on tärkeää, että pätevyys ja 

odotukset vastaavat työtehtävän vaatimuksia. Vaikka työn keskeinen sisältö olisi määri-

teltynä jo työhön haettaessa, muokkautuu lopullinen käsitys työn sisällöstä vasta työhön 

perehtyessä ja työtä tehdessä. Työntekijän roolin selkiytyminen jo perehdytyksessä luo 

pohjaa toiminnalle. Työtehtävien kuvaukset ovat siis perehdytyksessä merkityksellisiä. 

Työssä vaadittava osaaminen on tunnettava, jotta pystytään havaitsemaan työntekijän 

mahdollinen tarve perehdytykselle myös myöhemmässä vaiheessa. Perehdytystarpeen 

havaitseminen on haastavaa, koska työ kotihoidossa on pitkälti aikataulutettua ja tapah-

tuu itsenäisesti asiakkaiden kodeissa (Kjelin & Kuusisto 2003, 32, 54–55; Puha 2013, 

54–56).  

 

Osaaminen organisaatiossa näkyy ulospäin ja mahdollistaa kehityksen myös muuttuvis-

sa olosuhteissa. Perehdytys vahvistaa osaamista ja organisaation resursseja toimia. Or-

ganisaatioilla, kuten Porin Perusturvakeskuksella, on tavoitteet, joiden saavuttamiseksi 

tarvitaan resursseja. Resurssit määrittävät toimintamahdollisuudet. Resurssien, niin ai-

neellisten kuin aineettomienkin, tunteminen auttaa työntekijää työnsä hallinnassa. (Kje-

lin & Kuusisto 2003, 90.) 

 

Työelämässä selviytyminen vaatii työyhteisötaitoja. Työyhteisötaidot vaativat osaamista 

ja yhteistyötaitoja. Työntekijä on työyhteisötaitoinen tuntiessaan työnsä tavoitteet ja ot-

taessaan vastuun tekemisistään, hankkiessaan lisää tietoa ja ollessaan oma-aloitteinen. 

Nämä asiat kuuluvat perehdytyksen piiriin. Työyhteisötaidot edellyttävät kykyä ja halua 

auttaa ja kuunnella asiallisesti muita työyhteisöön kuuluvia, myös esimiestä. (Luukkala 

2011, 214–215.)  

4.2 Työturvallisuus 

Kun esimiesten ja johdon vastuulla on työympäristön aineellisten ja toiminnallisten 

edellytysten aikaansaaminen, on henkilöstön vastuulla niiden hyödyntäminen. Esimie-

het organisoivat työt, valvovat työturvallisuusohjeiden noudattamista sekä työyhteisön 
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sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. (Jabe 2012, 132.) Ergonomiasta huolehtiminen nos-

taa työturvallisuutta ja auttaa työssä jaksamisessa ja työelämässä pysymisessä. Er-

gonomiasta huolehdittaessa saavutettava hyöty näkyy sairauspoissaolojen vähentymise-

nä ja näin myös kustannukset laskevat. (Starck ym. 2008, 129.) Henkilöstön tulee hyö-

dyntää turvallisen työskentelyn edellytyksiä noudattamalla sovittuja sääntöjä ja käytän-

töjä. Henkilöstön on huolehdittava kaikkien turvallisuudesta ja huomioitava, että jokai-

sella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vaaroista. (Jabe 2012, 132.) Potilasturvalli-

suuden edistämiseksi on tärkeää, että työyhteisö toimii avoimesti yhteisten laatukriteeri-

en ja toimintatapojen mukaisesti. Työyhteisön tulee raportoida riskeistä, virheistä ja 

vaaratilanteista. Selkeät säännöt, ohjeet ja toimintatavat lisäävät niin potilas- kuin työ-

turvallisuutta. Porin Perusturvakeskuksen kotihoitopalveluissa on käytössä terveyden-

huollon haitta- ja vaaratapahtumien raportointiin kehitetty HaiPro. HaiPro on potilastur-

vallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. 

(Koivunen 2008, 287–288; HaiPro i.a.) 

 

Luottamus on perehdytyksessä keskeistä. Työntekijän itseluottamus ja työyhteisön sekä 

työntekijän luottamus toisiinsa tekevät yhteistyön mahdolliseksi ja tehokkaaksi. Työn-

tekijän luottamus itseensä ja osaamiseensa vastaa hänen olemassa olevaa perusturvalli-

suuden tunnettaan ja kykyä toimia tehtävässään. Itseensä luottava työntekijä ei pelkää 

kysyä neuvoa. Luottamus on vastavuoroista, joten työntekijän, joka ei kysy neuvoa tar-

vittaessa, on vaikea saada luottamusta. Luottamukseenkin tarvitaan yhteiset tavoitteet, 

joiden määrittelyä tulee perehdytyksessä selvittää. (Kjelin & Kuusisto 2003, 149–152.) 

Työntekijän kannustaminen kysymään avoimesti heti työsuhteen alusta alkaen on hy-

väksi. Kaikkea ei voi osata heti, vaan asioita voi ja pitää saada kysyä. Asioita tulee sel-

vittää myös omatoimisesti. (Penttinen & Mäntynen 2009, 6.) 

 

Fyysinen turvallisuus tarkoittaa, ettei henkeen ja terveyteen kohdistu uhkatekijöitä. 

Henkinen eli psyykkinen turvallisuus on yhtä tärkeää kuin fyysinen. Henkistä turvalli-

suutta luodaan toista ihmistä kunnioittavalla läsnäololla ja kohtaamisella, on sitten ky-

seessä työntekijä tai asiakas. Moniammatillisessa yhteistyössä, kuten kotihoidossa, työl-

le asettavat haasteita erilaiset lait. Lait säätelevät eri tahojen toimintaa. On tärkeää, että 

työntekijä perehtyy työnsä lainsäädäntöön. Lainsäädännön tunteminen auttaa toimimaan 

joustavasti muiden tahojen kanssa. Hoitoalalla korostuvat esimerkiksi potilaan oikeudet 

ja salassapitovelvollisuudet tiedonsiirtoineen. (Kalliola ym. 2010, 149.) 
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Terveydenhuoltoalalla kotihoidossakin työskennellään tartuntatauteja sairastavien asi-

akkaiden parissa. Tartuntatautien leviäminen ja ennaltaehkäisy ovat asioita, jotka tiedos-

tetaan. Suojaimien käyttö on jokaisen työntekijän vastuulla, ja niiden saatavuus on olta-

va työntekijän tiedossa. Suojainten hankinta on laissa määritelty työnantajan velvolli-

suudeksi. Työpaikan käyttö- ja hankintakäytäntöjen tulee olla selvillä. Terveyshaitat 

aiheuttavat kuluja työnantajalle ja yhteiskunnalle hoitomenoina ja sairauspoissaoloina. 

(Starck ym. 2008, 525–528.) 

4.3 Työhyvinvointi  

Työhyvinvointia ohjaavat arvot, etiikka ja yhteiskuntavastuu, työelämään liittyvät tut-

kimukset ja suositukset sekä lainsäädäntö ja työehtosopimukset (Rauramo 2012, 17). 

Yksilön hyvinvointi ei rakennu mistään yksittäisestä asiasta, vaan siihen vaikuttavat 

useat seikat. Myös työhyvinvointi edellyttää monien tekijöiden kohtaamista. (Jabe 2012, 

18.) 

 

Työhyvinvoinnin kannalta työyhteisön ilmapiiri on tärkeä asia. Hyvässä ilmapiirissä 

viihdytään ja poissaoloja on vähemmän. Myönteisen ilmapiirin luominen ja ylläpitämi-

nen kuuluu kaikille työyhteisön jäsenille. Myönteinen ilmapiiri on myös turvallinen. 

Myönteisen ilmapiirin luomalla turvallisuudella tarkoitetaan sekä ympäristön että ilma-

piirin turvallisuutta, jonka luomista tukevat yhteiset toimintaperiaatteet ja käyttäytymis-

säännöt. Turvallisessa ilmapiirissä voi ja saa epäonnistua. (Kalliola ym. 2010, 62.) 

 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ihminen asettaa terveyden hyvinvoinnin en-

simmäiseksi osatekijäksi. Virheet ergonomiassa ovat tärkein työperäisten sairauksien 

syy. Ergonomia vaikuttaa hyvinvointiin ja sairauspoissaolojen kautta myös tuottavuu-

teen ja kustannusten kertymiseen. Perehdytyksessä huomiota on kiinnitettävä myös tur-

vallisten työtapojen osaamiseen. Työntekijän on omaksuttava perehdytyksen ja työyh-

teisössä käytävän vuorovaikutuksen kautta taidot huomioida ja toimia sekä informoida 

riskitilanteissa (Starck ym. 2008, 12, 55, 80, 88, 100). Kotihoidossa Porin Perusturva-

keskuksessa työympäristö ei useinkaan tue ergonomiaa. Tilanne on sama asiakkaiden 

luona ja toimistotiloissa. Työvälineresurssit eivät mahdollista henkilökohtaisia säätö-

mahdollisuuksia. Näin ollen vastuuta ja huomiota tulee kiinnittää työskentelyasentoihin 
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tietokoneella, autolla liikuttaessa sekä asiakkaita autettaessa. Puutteita asiakkaiden luo-

na toimiessa saattaa olla lisäksi esimerkiksi valaistuksessa ja työskentelylämpötilassa. 

4.3.1 Etiikka 

Etiikka on terveydenhuollossa paljolti sääntöihin perustuvaa ohjeistusta. Terveyden-

huollon eettiset ohjeet ja kriteerit tulevat yhteiskunnan säännöistä ja ohjeista. Eettisiä 

ohjeita terveydenhuoltoalalla on ollut antiikin ajoista lähtien, joten ohjeistusten tunte-

minen on perusteltua. Eettisen työtavan tulisi olla työntekijälle tuttu käsite. (Ryynänen 

& Myllykangas 2000, 10.) Terveydenhuollossa etiikka peräänkuuluttaa yksilön ihmis-

arvoa ja kunnioitusta (Ryynänen & Myllykangas 2000, 13). Kotihoidossa henkilökunta 

tekee turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä ja antaa ohjausta usein itse-

näisesti työskennellen. Toiminnan ja päätösten eettisyys tulee huomioiduksi varmista-

malla työntekijän tieto työnsä eettisestä pohjasta. Jokapäiväisen työn eettisen ohjeistuk-

sen tuntemus edellyttää koulutusta ja perehdytystä. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 

18–20.) 

4.3.2 Työkykytalo 

Professori Juhani Ilmarinen on kehittänyt Työkykytalo-ajattelun, johon työhyvinvointi 

perustuu. Työkykytalon perustana on toimintakyky ja terveys. Alin kerros kuvaa amma-

tillista osaamista. Toinen kerros kuvaa arvoja, motivaatiota ja asenteita. Ylimmästä ker-

roksesta löytyvät työolot, työn sisältö ja vaatimukset, työyhteisö ja organisaatio sekä 

esimiestyö ja johtaminen. Mitä paremmassa kunnossa ihmisen toimintakyky ja terveys 

ovat kokonaisvaltaisesti, sitä vahvemmaksi voi työkyky rakentua. Alakerroksen amma-

tillinen osaaminen perustuu peruskoulutukseen, tietoon ja taitoon, joiden jatkuva kehitys 

on merkityksellistä työelämässä. Nykypäivän osaamisvaatimukset edellyttävät elinikäis-

tä oppimista. (Jabe 2012, 18; Gould, Raija ym. 2008, 19–20.) 

 

Työkykytalossa arvot, asenteet ja motivaatio sitovat yhteen työelämän ja yksilön. Mikä-

li yksilön arvot, asenteet ja motivaatio ovat ristiriidassa työelämän kanssa, on vaarana 

työkyvyn heikentyminen. Esimiehet ja johtajat vastaavat siitä, että työ voidaan tehdä 

tuloksellisesti ja turvallisesti. Hyvä työkyky mahdollistaa työhyvinvoinnin, joten työky-
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kyä on tärkeää tukea. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisen avainasemassa ovat yksi-

lön, työyhteisön, esimiesten ja johtajien lisäksi tukevat organisaatiot. Näitä tukiorgani-

saatioita ovat työhyvinvointiasiantuntijat, työterveyshuolto ja työsuojelu. (Ilmarinen 

i.a.)  

 
KUVA 1. Työkykytalo (Työterveyslaitos i.a.) 
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5 VANHUSPALVELUT PORIN PERUSTURVAKESKUKSESSA  

 

Visio tarkoittaa tulevaisuuden näkymää, jollaisena perusturva toivotaan nähtävän jat-

kossa. Vuoteen 2016 visiona on: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja asian-

tuntemuksella, lähellä Sinua”. Tavoitteena on, että alueemme väestö huolehtii itsestään 

ja yhteisöstään joustavien, oikea-aikaisten ja asiantuntevien peruspalvelujen tuella. Ta-

voitteena on lisäksi, että Porin perusturva on vetovoimainen ja kilpailukykyinen, henki-

löstön ja alan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja urakehityksestä huolehtiva työnantaja, 

jonka palvelukseen huippuosaajat ja asiantuntijat hakeutuvat. (Porin Perusturvakeskus 

2011, 4.) 

 

Vanhuspalveluille on asetettu toiminnalliset tavoitteet vuosille 2012–2016. Vanhuspal-

velujen perustehtävä on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen mahdollisimman 

pitkään. Pyritään ennaltaehkäisevän työn, asiakaslähtöisyyden, asiakkaan osallisuuden 

ja valinnanvapauden mahdollisuuksien lisäämiseen. Tavoitellaan vanhuspalveluraken-

teen muuttamista laitospainotteisesta hallitusti avopainotteisemmaksi valtakunnallisten 

suositusten mukaiseksi. (Porin Perusturvakeskus 2011, 7–8.) 

 

Vanhuspalvelujen, joihin kotihoitopalvelut kuuluvat, perustehtävänä on asiakkaan koto-

na selviytymisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Vanhuspalvelurakenteen muutos 

suuntaa tällä hetkellä laitospainotteisesta hoidosta avohoitopainotteisempaan valtakun-

nallisten suositusten mukaan. Tämä tarkoittaa kasvua kotihoidon asiakasmääriin ja li-

sääntyvää hoitohenkilökunnan tarvetta. Asiakasmäärän ja henkilökunnan kasvu edellyt-

tää jatkuvaa perehdytystä ja perehtymistä. (Porin Perusturvakeskus 2011, 7–8.) 

5.1 Porin Perusturvakeskus 

Perusturvakeskuksen tarkoitus on edistää asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja turval-

lisuutta. Tähän pyritään suunnittelemalla asiakkaiden peruspalvelut mahdollisimman 

hyvin yhteistyössä toimien. Perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kun-

nioittava, osaava ja määrätietoinen johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hy-
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vinvoiva henkilöstö. Kaikki toiminta pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilli-

seen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. (Porin Perusturvakeskus 2011, 4. ) 

 

Perusturvan yhteistoiminta-alueen toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamus, kump-

panuus, ihmisistä välittäminen ja osaaminen. Arvot tai niiden puute voivat näkyä käy-

tännön toiminnassa muun muassa päätöksenteossa, johtamisessa, asioiden tärkeysjärjes-

tykseen laittamisessa, asiakaspalvelussa, työtovereiden kohtaamisissa, viestinnässä sekä 

palvelujen sisällössä. (Porin Perusturvakeskus 2011, 4.) 

 

Porin kaupungin perusturvakeskuksen kotihoito kuuluu vanhuspalveluiden alaisuuteen. 

Kotihoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti yli 65-vuotiaita, mutta hoito painottuu yli 75-

vuotiaisiin. Kotihoidosta on mahdollista hakea apua asiakkaan toimintakyvyn ollessa 

selkeästi alentunut ja asiakkaan tarvitessa apua päivittäisissä perustoiminnoissa. Perus-

toimintoja ovat ruokailu, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito 

sekä lääkehoidon toteutus. Sairaanhoidollista apua kotihoito tarjoaa, kun kodin ulkopuo-

lisen avun käyttö on vaikeaa. Kotihoidon piiriin hakeutuvaa asiakasta saattavat hoitaa jo 

omaiset, jotka voivat kaivata tukea jaksaakseen omassa hoitotehtävässään. Kotihoito voi 

olla joko väliaikaista tai pysyvää, esimerkiksi sairaalahoidon päätteeksi. (Porin kaupun-

ki i.a. A.) Kotihoidon palvelu katsotaan säännölliseksi, kun asiakas saa palvelua vähin-

tään kerran viikossa. (Porin kaupunki Perusturvakeskus i.a.)   

 

Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria-, kauppa-, asiointi-, kylvetys-, päivätoiminta-, 

sauna- ja turvapuhelinpalvelut (Porin kaupunki Perusturvakeskus i.a.). Kotihoidon hen-

kilökunta auttaa ja opastaa näiden palveluiden saavuttamisessa ja käytössä. Henkilö-

kunnalla tulee olla tietoa ja taitoa toimia ohjaus- ja neuvontatehtävissä palvelujen saa-

miseksi. Asiakkaat ja omaiset kaipaavat myös paljon tietoa maksujen perusteista. Nämä 

tiedot opitaan työtä tekemällä ja perehtymällä. Työntekijän on hyvä tuntea työnsä arvo-

pohja sen vaikuttaessa tapaan toimia. (Kalliola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka 

2010, 21–23.) 

 

Asiakkaan kuntoutumista tukeva kotihoito toteutetaan kunnioittamalla hänen yksilölli-

syyttään. Kuntoutumisen tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä sekä 

omaisten jaksamista. Kuntoutumista toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja 

hoitavan henkilöstön kanssa. Kuntoutus sisällytetään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
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(Porin Perusturvakeskus kotihoito i.a.) Tarkoituksena on tukea asiakkaan voimavarojen 

säilymistä ja kannustaa omatoimisuuteen päivittäisissä toiminnoissa, kuten pukeutumi-

sessa, peseytymisessä ja ruokailussa. Toimintakykyä pidetään yllä arkisin askarein, 

esimerkiksi ulkoilemalla ja kotivoimistelun avulla. Hoitava henkilöstö kannustaa asia-

kasta kodin ulkopuoliseen toimintaan ja aktiivisuuteen fyysisten ja psyykkisten voima-

varojen rajoissa. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki hoitoon osallistuvat si-

toutuvat asiakkaan kuntoutumista tukevan työmenetelmän käyttöön. (Porin Perusturva-

keskus kotihoito i.a.) 

 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevilla asiakkailla on mahdollisuus fysioterapeutin ko-

tikäyntiin. Fysioterapeutin kotikäynnillä kartoitetaan asiakkaan fyysisiä voimavaroja ja 

kotona selviytymistä. Toimintakykytestauksella seurataan asiakkaan kuntoutumista ja 

toimintakyvyn muutoksia. Fysioterapeutti opastaa liikkumiseen sekä apuvälineiden 

hankintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. (Porin Perusturvakeskus kotihoito i.a.) 

 

Porin Perusturvakeskus toimii perusturvajohtajan johdolla perusturvalautakunnan 

alaisuudessa. Porin Perusturvakeskus on jaettu palvelualueisiin. Vanhuspalvelut ovat 

yksi palvelualue, jota johtaa vanhuspalveluiden johtaja. Vanhuspalveluiden johtajan 

alaisuudessa toimivat vanhuspalveluiden päälliköt, joille on jaettu kotihoitohoitopalve-

lut ja ympärivuorokautisen hoidon palvelut. (Porin kaupunki i.a. C) 
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KAAVIO 3. Perusturvan palvelu- ja vastuualueet (Porin kaupunki i.a. C)  

5.2 Itä-Porin kotihoito, autotiimi 

Porin Perusturvakeskuksen vanhuspalveluiden alaisuudessa toimivaan kotihoitopalve-

luihin kuuluu useita eri tiimejä. Tiimien toiminta on jaettu alueittain.  Itä-Porin alueella 

toimii kolme kotihoidon tiimiä, joista kahdella on yhteinen esimies. Tiimit tekevät kes-

kenään yhteistyötä asiakkaiden hoidon varmistamiseksi. Itä-Porin kotihoidon autotiimin 

toimitilat sijaitsevat Himmelin vanhainkodissa. Tiloissa toimivat vanhustyön esimiehen 

lisäksi kaksi sairaanhoitajaa ja kolmetoista vakituista työntekijää, jotka tekevät pe-

rushoitotyötä. Lisäksi Itä-Porin kotihoidon autotiimiin palkataan tarpeenmukaisesti si-

jaisia hoidon turvaamiseksi. Tiimin henkilökunta on koulutukseltaan pääasiallisesti lä-

hihoitajia ja kodinhoitajia. Esimies on koulutukseltaan sosionomi. Sijaisina toimii lisäk-

si lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Kotihoito on moniammatillista yhteistyötä 

asiakkaiden hoitamiseksi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hyvät suhteet lähimpiin yh-

4 
4 
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teistyötahoihin, kuten omaisiin, perus- ja erikoissairaanhoitoon sekä apteekkiin, ovat 

tärkeitä. Tärkeää on myös tuntea muiden asiakkaan kotona selviytymiseen vaikuttavien 

tahojen toimintaa. Työn sujumiseksi yhteystiedot ovat kotihoidossa työskenteleville en-

siarvoisen tärkeitä (Nikula, Kirsi 05/2013).  
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6 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

 

Opinnäytetyönä valmistunut perehdytyskansio Itä-Porin kotihoidon autotiimille on kehi-

tetty korvaamaan vanha ja lähes käyttökelvoton perehdytyskansio uudella ja toimivalla. 

Itä-Porin kotihoidon autotiimille kehitetty perehdytyskansio on tilattu tarpeeseen käyt-

tökelpoisen perehdytyskansion puuttuessa. Perehdytyskansion tuottamisella tavoitellaan 

uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksen toteutumista ja helpottamista. Pe-

rehdytyskansion valmistamisella tuetaan käytännön työtä niin että yhteistyötiedot löyty-

vät yhdestä kansiosta. Perehdytyskansion tuottamisella tavoitellaan perehdytyksen pa-

rantamista niin että materiaali löytyisi yksinkertaisesti ja käytännöllisesti. Perehdytys-

kansion avulla voi perehtymisen aloittaa itsenäisesti ja työntekijän osaamistason paran-

taminen alkaa välittömästi. Perehdytyskansion avulla perehtyjä saa aloittamiseensa poh-

jaa, jolle tietoa on helpompi lisätä. Perehdytyskansiota lukemalla saa myös luotua poh-

jaa kysymyksille ja keskusteluille perehtymisen syventämiseksi. 

 

Tuotteistus tarkoittaa tässä opinnäytetyössä organisaation ja ennen kaikkea työyksikön 

saaman tuotteen tarkempaa määrittelyä. Tuotteistamisessa nähdään perehdytyskansio 

asiakaslähtöisenä kehittämisenä. Porin Perusturvakeskuksen kotihoitopalvelujen Itä-

Porin kotihoidon autotiimille valmistuneen perehdytyskansion tarkoitus, sisältö, laajuus, 

laatu, kustannukset, hinta sekä muut ominaisuudet on määritelty suunnitelmallisesti ja 

tavoitteellisesti. Itä-Porin kotihoidon autotiimi on osallistunut itse perehdytyskansion 

suunnitteluun tarpeidensa mukaiseksi. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Opinnäytetyönä tehtynä perehdytyskansion kehittely ja tuottaminen mahdollisti kansion 

syntymisen sovitussa ajassa kesäksi 2013. Henkilökunnan toimesta tehtynä perehdytys-

kansion tuottaminen ja kehittely olisi vienyt aikaa asiakastyöltä, jossa työn painopiste 

kuuluu olla. Opinnäytetyönä valmistunut perehdytyskansio on hankintakustannuksiltaan 

ilmainen Porin Perusturvakeskuksen vanhushoitopalveluille. Perehdytyskansion käyt-

töönottoon on kuitenkin suositeltavaa varata kohtuullisesti aikaa, jotta henkilökunta 

pystyy tutustumaan materiaaliin. Tämä on järjestettävissä työaika- ja asiakaslistajärjes-

telyin. (vrt. Kajaanin ammattikorkeakoulu i.a. ) 
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Itä-Porin kotihoidon autotiimille kehitetty perehdytyskansio on laajuudessaan ainutlaa-

tuinen tuote Porin Perusturvan kotihoitopalveluilla. Tämä antaa sovitusti mahdollisuuk-

sia jakaa perehdytyskansiota muihinkin tiimeihin. Jakamalla perehdytyskansiota laa-

jemmin voidaan pyrkiä yhtenäistämään perehdytystä kotihoitopalveluissa. Opinnäyte-

työn tuotoksen kehittelyprosessissa tuote on koottu vastaamaan tilaajan tarvetta. Pereh-

dytyskansiossa ovat kaikki tilaajan toivomat tiedot. Tiedot pohjautuvat käytössä olevaan 

perehdytyslomakkeeseen (Liite 1.). Perehdytyskansioon toivottiin lisäksi tietoa työnan-

tajasta ja tietoa lain edellytyksistä työlle. Perehdytyskansiota koottaessa on huomioitu 

perehdytyskansion tarkoitus osaamisen lisääjänä Itä-Porin kotihoidon autotiimin henki-

lökunnalle. Tarkoituksenmukaista työn hallinnan kannalta on perehtyä myös työtä poh-

jaavaan tietoon. Perehdytyskansion sisältö on yhteistyössä tilaajan kanssa rajattu käy-

täntöön ja tarpeeseen sopivaksi. Lopullisen perehdytyskansion ulkoasu on tarkistettu 

Itä-Porin kotihoidon esimiehen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena pereh-

dytyskansion ulkoasussa on ollut rakenteen käytännöllisyys ja luettavuus. (vrt Kajaanin 

ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

Perehdytyskansio on tuotettu aktiiviseen käyttöön. Perehdytyskansiota on mahdollisuus 

muokata, kehittää ja laajentaa tarpeen mukaan. Muokattavuus myös muiden kotihoidon 

tiimien käyttöön on mahdollista. Muokkaus ja jatkokehittely ovat mahdollista, koska 

perehdytyskansio on tallennettu muistitikulle Itä-Porin kotihoidon autotiimillä. Näin 

perehdytyskansio voidaan ladata tietokoneelle ja muokata sitä sekä lisätä siihen sivuja 

tarpeen mukaan. Perehdytyskansio on luotu pohjalle, jonka avulla sisällysluettelon ja 

sivunumeroinnin päivitykset voidaan suorittaa yksinkertaisesti. Perehdytyskansio toimi-

tettiin myös paperiversiona, jotta päivitysten välissä tietoja voidaan lisätä käsin. Pereh-

dytyskansion paperiversia lisää luettavuutta käytössä olevien tietokoneiden vähyyden 

vuoksi. (vrt Kajaanin ammattikorkeakoulu i.a.) 

6.1 Prosessin kulku 

Opinnäytetyö on kehittämispainotteinen produktio, koostuen tuotetusta perehdytyskan-

siosta ja kirjallisesta raportointi osuudesta. Opinnäytetyön prosessin suunnittelu alkoi 

opiskelun alkuvaiheessa pohdintana eri vaihtoehdoista. Ideointi oli haastava osa ja vai-

kutti koko loppuprosessin onnistumiseen. Ideointivaiheessa tiedonhankinta aiheesta oli 
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tärkeää. Tietoa tarkasteltiin eri näkökulmista. Ideoinnissa tehtiin yhteistyötä työelämän 

kanssa ja keskusteltiin muiden opiskelijoiden kanssa. Kokemusten jakaminen vertaistu-

kena antoi uusia näkökulmia. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 38.) Silloin heräsi 

ajatus perehdytyskansion kehittelystä Itä-Porin kotihoidon autotiimille. 

 

Alustava ideointi lähti liikkeelle työpaikan henkilökunnan keskinäisistä keskusteluista, 

joiden aiheena ovat usein olleet tiedonkulku kotihoidossa sekä sijaisten osaaminen. Eri-

tyisen haastavaa on uusilla työntekijöillä ja sijaisilla, joilla ei ole vahvaa tietopohjaa 

työn perusteista. Työn tunteminen luo turvallisuutta työntekijälle ja siirtyy turvallisuu-

tena myös asiakkaalle. 

 

Perehdytyskansion varsinainen ideointi alkoi ja aiheesta keskusteltiin esimiehen kanssa 

kehityskeskustelussa. Perehdytyskansiota oli ollut tarkoitus kehittää tiimille jo pitkään, 

mutta ajanpuutteen vuoksi se oli jäänyt tekemättä. Esimiehen kanssa käytyjen keskuste-

lujen ja Porin perusturvakeskuksen tarpeiden mukaisesti perehdytyskansion tulisi mu-

kailla Porin kaupungin työntekijöiden intranetin, Patarummun, sisältämää perehdytys-

kaavaketta (Liite 2.). Perehdytyskansio tulee henkilökunnan käyttöön.  Perehdytyksen 

tarpeellisuus tiedostetaan esimies- ja työntekijätasolla, mutta ei niin, että siihen annet-

taisiin työaikaa. Työntekijänä ja opiskelijana perehdytyksen tärkeyden huomaa omakoh-

taisesti. Käytyjen keskustelujen perusteella hyvää perehdytystä arvostetaan. Se luo tur-

vallisuutta työpaikoilla. 

 

Ideoinnista alkaen produktion tavoitteet kulkivat ajatuksissa mukana. Perehdytyskansio-

ta suunnitellessa ammatillinen kasvu on luonnollista opinnäytetyön aiheen käsitellessä 

työyhteisön hyvinvointia. Työyhteisö ja vuorovaikutus ovat sairaanhoitajuuden perus-

teita, ja näissä taidoissa kasvaminen ja kehittyminen tukevat ammatillista kasvua. Myös 

oma luovuus kehittyi, kun perehdytyskansiosta pyrittiin samaan mahdollisimman toimi-

va ja hyödyllinen tuote. Perehdytyskansio kehitettiin hyödyntämään työelämää konk-

reettisesti. Tutkimuksellinen ote kehittyi kun perehdyttiin taustoihin ja tutkittiin pereh-

dytyksen teoriaa. Produktion kokonaisuutta kehitellessä heräsi ajatus tutkia, kokeeko 

henkilökunta perehdytyskansion tarpeelliseksi. Perehdytyskansion kokoaminen kehittäi-

si työyhteisöä, ja sen mahdollisuuksia perehdyttää henkilökuntaa jatkossa (vrt Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 23). 
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Opinnäytetyön tuotteelle, produktille, pyrittiin asettamaan jo ideointivaiheessa rajat. 

Kun ajatus perehdytyskansiosta heräsi, oli helppo ideoida laaja tuote perehdytyskansio-

na. Nopeasti havaittiin, että ilman kunnollista rajausta työ laajenisi eikä selkeää koko-

naisuutta pystyttäisi säilyttämään. Ammatillisen kasvun ja työyhteisölle tarpeellisen ke-

hityksen kannalta päädyttiin näkökulmaan osaamisen tuomasta turvallisuudesta ja hy-

vinvoinnista. Teoreettiseksi näkökulmaksi produktiolle valittiin työhyvinvointi ja erityi-

sesti työturvallisuus. Työssä vietetään suuri osa elämästä, joten työhyvinvointia ei voi 

täysin erottaa ihmisen muusta hyvinvoinnista. (Rauramo 2012, 10). 

 

Hyvinvointi on henkilökohtaista ja hyvinvoinnin käsitettä lähellä on myös käsite onnel-

lisuudesta. Onnellisuus on jotain, johon kannattaa pyrkiä. Onnellisuus syntyy, kun ta-

voitellaan keskeisiä hyveitä. (Rauramo 2012, 10.) Työhyvinvointi tarkoittaa työtä, joka 

on mielekästä ja sujuvaa. Työn tulee tapahtua turvallisessa ja terveyttä edistävässä sekä 

työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. (Työterveyslaitos i.a.) Henkilökun-

nan ollessa hyvin perehdytettyä, on heidän työturvallisuutensakin korkeammalla tasolla. 

Henkilökunnan perehdytys heijastuu asiakkaiden turvallisuuteen. Turvallisuus kattaa 

hyvinvoinnin laajasti. Työhyvinvointia ohjaavat arvot, etiikka ja yhteiskuntavastuu, työ-

elämään liittyvät tutkimukset ja suositukset sekä lainsäädäntö ja työehtosopimukset. 

(Rauramo 2012, 17.) Näitä asioita sisältyy Porin Perusturvakeskuksen käyttämään pe-

rehdytyslomakkeeseen, ja ne käsitellään perehdytyskansiossa.  

 

Perehdytyskansio toimitettiin tiimille sekä paperiversiona että muistitikulle tallennettu-

na. Perehdytyskansion lukeminen tietokoneella ei ollut käytännössä mahdollista, joten 

siitä päätettiin ylläpitää myös tulostettua versiota. Kuitenkin päivitysten kannalta on 

helpompaa, jos voidaan päivittää ja tulostaa vain esimerkiksi yksi sivu. Se on myös ta-

loudellisempaa. Perehdytyskansion on oltava helposti päivitettävissä yhteystietojen ja 

nimien muuttuessa. 

 

Sairaanhoitaja-diakonissatutkinto edellyttää diakonista osuutta opinnäytetyössä. Tälle 

on oma osionsa perehdytyskansiossa. Diakoniseen osuuteen sisällytettiin yhteystiedot 

seurakuntiin ja seurakunnan mahdollisuuksiin auttaa ja tukea asiakasta. Lisäksi pereh-

dytyskansioon sisällytettiin luku asiakkaan kuuntelemisesta ja hengellisyyden tukemi-

sesta.  
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Lähtökohtana ja tavoitteena opinnäytetyönä valmistuneen produktion tuotteella on aut-

taa henkilökuntaa mahdollistamaan Porin Perusturvan perustehtävän toteuttaminen. Pe-

rustehtävänä on turvallisuus ja hyvinvointi sekä osaaminen. Tuotteen tarkoitus on tuoda 

tietoisuuteen myös työehtosopimusta ja lainsäädäntöä, jonka pohjalta työtä tehdään. 

Tarkoituksena oli tuottaa perehdytyskansio niin, että sitä voi hyödyntää myös kentällä 

työskenneltäessä. Tavoitteena oli erityisesti sisällyttää yksityiskohtaisempaa tietoa Itä-

Porin autotiimin tarpeisiin. Yksilöityjä tarpeita tavoitellaan kartan ja yhteystietojen 

muodossa sekä erilaisin toimintaohjein. 

 

Toimintaohjeet ovat seikka, joka on hyvin yksilöllinen eri tiimien välillä. Perehdytys-

kansion tuli olla sellainen, että tarpeen vaatiessa siitä voi tulostaa vain tarvittavan osion. 

Perehdytyskansio siis sisältää yleisen osan ja tälle tiimille räätälöidyn osan. Perehdytys-

kansiossa huomioidaan myös tietojen vanhentuminen eli sen päivitettävyys mahdolli-

simman käytännöllisellä tavalla. Perehdytyskansion tiedot on mahdollista päivittää 

muistitikulle tallentamalla millä tahansa tietokoneella. 

 

Seurakuntien yhteystiedot perehdytyskansiossa helpottavat henkilökunnan mahdolli-

suutta tukea asiakkaitaan hengellisesti. Henkilökunnalle tavoiteltiin tiedon ja mahdolli-

suuksien lisäämistä, jolloin heidän työhyvinvointinsa kasvaa. Hoitajien hyvinvoinnin 

kasvu heijastuu asiakkaiden turvallisuuden tunteeseen. 

 

Opinnäytetyön aineiston keräämiseksi ja produktion suorittamiseksi hain tutkimusluvan 

vanhustyön johtajalta Porin Perusturvasta. Tämä mahdollisti kyselyt henkilökunnalle. 

Esimiehen kanssa allekirjoitettiin myös sopimus opinnäytetyön tekemisestä. Tutkimus-

luvan saamisen jälkeen aineistoa perehdytyskansion tarpeellisuudesta kerättiin henkilö-

kunnalle suunnatulla aloituskyselyllä. Suorittamalla kysely saatiin opinnäytetyöhön tut-

kimuksellisuutta. Lopuksi teetettiin loppukysely perehdytyskansion tultua Itä-Porin ko-

tihoidon autotiimille käyttöön ja luettavaksi. Produktion aikataulu eteni opintojen mu-

kaisesti nopeutetulla aikataululla. Tutkimus ja kehittäminen 2 kurssi suoritettiin kevääl-

lä 2013 (opintojen neljäs lukukausi.) Tutkimusluvassa aikaa henkilökunnalle tehtäville 

aloitus- ja loppukyselyille oli kevään 2013 loppuun ja loppukyselyn vastaukset saatiin-

kin kesäkuussa 2013 (Liite 3.). 
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Aloituskysely varmisti henkilökunnan kokevan perehdytyskansion tarpeelliseksi ja näin 

opinnäytetyöhön tuotiin tutkimuksellinen ote. Aloituskyselyssä oli tarkoituksena kar-

toittaa henkilökunnan kokemuksia perehdytysmateriaalin tarpeesta, sekä heidän odotuk-

siaan materiaalille. Aloituskyselyyn saatiin yhdeksän vastausta. Aloituskyselyn yhtey-

dessä toimitettiin tiedonanto kyselystä. Vastaajina olivat esimies, sairaanhoitaja, viisi 

vakituista lähihoitajaa, yksi opiskelija ja yksi pitkäaikainen sijainen, jolla ei ole hoito-

alan koulutusta. Kaikki vastaajat iästä ja koulutuksesta riippumatta olivat sitä mieltä, 

ettei Itä-Porin kotihoidon autotiimillä ole aktiivisesti käytössään perehdytyslomaketta. 

Ainoastaan yksi vastaaja koki omaavansa tarvittavat tiedot perehdyttääkseen uutta työn-

tekijää ja kaksi uskoi pystyvänsä perehdytykseen perustietojen osalta. Yksi vasta aloit-

tanut lähihoitaja koki saaneensa hyvän perehdytyksen, mutta muut vastaajat kokivat pe-

rehdytyksensä olleen puutteellinen. Puutteita koettiin erityisesti ajankäytössä, materiaa-

lissa ja seurannassa. 

 

työpäivänä sain kulkea toisen työntekijän ohjauksessa. Perehdytys eteni 

enemmän oman aktiivisuuden mukaan. Tiimiltä kyllä sai aina neuvoja. 

 

ei ole vastuuhenkilöä ollut, lista asiakkaista ja avaimet käteen ja menoks.  

 

Matkalla oppii 

 

Muistaakseni olin 1–2 päivää toisen työntekijän mukana asiakaspaikoissa.  

 

En muista nimettiinkö varsinaista vastuuhenkilöä, materiaalina sain asi-

akkaiden osoitelistan 

 

ei ole hoidettu. Ensimmäisestä päivästä asti yksin olen kulkenut =) 

 

Aloituskyselyä analysoitaessa kävi selkeästi ilmi, että perehdytysmateriaalia kohtaan oli 

paljon odotuksia. Lisäksi toivottiin tietoja työehtosopimuksiin liittyvistä seikoista, yh-

teistyötahoista, sosiaalietuuksista, perustietoja työstä, työntekijöiden ja yhteistyötahojen 

puhelinnumeroita ja organisaation esittelyä.  

 

Kevään 2013 aikana saatiin valmiiksi ensimmäisen versio perehdytyskansiosta esitettä-

väksi Itä-Porin kotihoidon esimiehelle. Esimiehen kanssa käytiin läpi tarvittavia muu-

toksia liittyen sisältöön ja rakenteeseen. Esimiehen hyväksynnällä perehdytysmateriaali 

esiteltiin henkilökunnalle. Näin henkilökunta sai sen luettavakseen ja tarkasteltavak-

seen. Loppukysely järjestettiin tämän jälkeen keväällä 2013. 
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Opinnäytetyön teoreettinen, tutkimuksellinen osa valmistui kesän 2013 aikana. Opinto-

suunnitelmaan kuuluu Tutkimus ja kehittäminen 3 kurssi syksyllä 2013. Opinnäytetyö 

valmistui suunnitellusti esitarkastukseen tammikuuksi 2014. Esitarkastuksen jälkeen 

aikataulu sujuu koulun ohjeistuksen mukaan. Raportointi opinnäytetyöstä suoritetaan 

vanhustyön johtajalle. (vrt Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 50–52). 

 

Aineiston keruu alkoi jo opinnäytetyön ideointivaiheessa muita opinnäytetöitä tutkitta-

essa. Aineistoa kerättiin Porin kaupungin intranetistä, Patarummusta. Kunta-alan työeh-

tosopimus, KVTES, oli tärkeä lähde perehdytyslomakkeen tietojen hakemiseen. Interne-

tistä haettiin tietoa Sairaanhoitajaliitolta ja lähi- ja perushoitajaliitolta sekä työturvalli-

suuskeskukselta. Kirjalähteitä teoriaosuuteen haettiin kirjastosta esimerkiksi hakusanoil-

la työhyvinvointi, turvallisuus, perehdytys ja perehdyttäminen. Huomiota kiinnitettiin 

myös aineiston valmistumisajankohtaan, jotta tieto ei olisi vanhentunutta. Aineistoa pe-

rehdytysmateriaalin kirjoittamiseksi saatiin Porin kaupungin vanhuspalveluiden toimis-

tosta. Vanhuspalveluiden toimistosta haettiin Arvioiva kotikäynti 2013 –kirjanen ja 

useita esitteitä, joiden pohjalta käytännön työtäkin tehdään. Asiakkaiden ohjaus ja neu-

vonta ovat iso osa hoitotyötä perushoidon lisäksi. Tieto lisää turvallisuutta. Kun koti-

hoidon henkilökunnan tietopohja on kunnossa, he voivat jakaa tietoa ja luoda turvalli-

suutta asiakkaille. 

 

Opinnäytetyön produktiossa luotettavuutta varmistettiin huolehtimalla lähteiden luotet-

tavuudesta. Tuotteessa ja raportissa käytetyt lähteet on arvioitu kriittisesti pitäen paino-

pisteenä lähteen alkuperää. (vrt Mattila, Ruusunen & Uola 2006, 71.) Luotettavuuden 

varmistamiseksi työssä käytetään yleisesti tunnettuja lähteitä, jotka on helppo tarkistaa. 

Luotettavuus on tärkeää, jotta perehdytyskansiolla ja opinnäytetyöllä päästään tavoitel-

tuun päämäärään. Perehdytyskansiolla ei voi tavoitella turvallisuutta, mikäli tiedot ovat 

epäluotettavia. Väärin perustein ja tiedoin tehty työ saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja 

väärinkäsityksiä. Raportin taas tavoitellessa ymmärrystä osaamisen merkityksestä tur-

vallisuudelle ja hyvinvoinnille on tiedon luotettavuus tärkeää. (Kjelin & Kuusisto 2003, 

46.) 
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Eettisyys tulee huomioida ammatinharjoittamisessa luonnollisena osana työskentelyä. 

Eettisyys huomioidaan myös tässä opinnäytetyössä. Alusta asti kiinnitettiin huomiota 

eettisyyteen lainsäädännön kannalta sekä päätettiin sisällyttää sairaanhoitajan ja lähihoi-

tajan eettiset ohjeet perehdytyskansioon. (Sairaanhoitajaliitto i.a. B; Suomen perus- ja 

lähihoitajaliitto i.a.) Produktion tuote, perehdytyskansio työyhteisöön, tukee eettistä 

ammatinharjoittamista antaen mahdollisuuden ammatilliseen tukemiseen ja yhteistyön 

sujuvuuteen. Oikealla perehdytyksellä ja ohjeistuksella työntekijöiden mahdollisuudet 

toimia oikein työssään helpottuvat. Eettisyyden huomioiminen työssä on helpompaa, 

kun perustiedot ovat samanlaiset. Opinnäytetyön tuotteena syntynyttä perehdytyskan-

siota ei julkaista, koska perehdytyskansio sisältää henkilökohtaisia yhteystietoja.  

  



31 

 

7 PEREHDYTYSKANSION ARVIOINTI  

 

Opinnäytetyönä tehty perehdytyskansio on valmiiksi koottuna siisti ja helposti käsitel-

tävä kokonaisuus. Vahvaan kansioon, muovitaskuihin sijoitettuina, yksittäisten sivujen 

vaihto päivitysten yhteydessä on mahdollista. Muistitikulle tallentaminen antaa Itä-

Porin kotihoidon autotiimille mahdollisuuden säilyttää perehdytyskansion viimeisin 

versio ilman pelkoa sen katoamisesta tietokoneelta. Työ on tallennettu pohjalle, joka 

mahdollistaa sivunumerointien ja sisällysluettelon päivityksen yksinkertaisesti. Kuiten-

kin perehdytyskansio on mahdollista tallentaa myös tietokoneelle. Työn fontiksi valit-

tiin Times New Roman ja kooksi asiatekstille 12. Perehdytyskansion otsikointi päätyi 

kokeilujen kautta lopulliseen versioonsa ja lopputuloksesta tuli selkeä. Väliotsikointi 

onnistui hyvin, vaikka olikin haastetta valita sisällysluetteloon tulevia otsikoita. Osa 

työn sisällä olevista otsikoista on vahvistettu ja alleviivattu. Tekstiä ei ole aseteltu liian 

tiiviisti luettavuuden lisäämiseksi. Rivivälinä on pääosin 1,5. Näin päivitysten välissä 

korjauksia voi lisätä perehdytyskansioon myös käsin. Kaikki valinnat on päätetty kes-

kusteluissa vanhustyön esimiehen Kirsi Nikulan kanssa. 

 

Kokonaisuutena sisältö vastaa sitä mitä Itä-Porin kotihoidon autotiimin vanhustyön 

esimiehen kanssa sovittiin. Valmiin perehdytyskansion avulla pystytään nyt paranta-

maan perehdytyksen tasoa Itä-Porin kotihoidon autotiimissä. Perehdytyskansio sisältää 

tiedot, jotka Porin kaupungin perehdytyslomakkeessa mainitaan (Liite 1.; Liite 2.). 

Työn rakenne onnistuttiin lopulta saamaan luontevaan tärkeysjärjestykseen. Se ei tar-

koita sitä, että lopussa sijaitsevat tiedot olisivat vähempiarvoisia, vaan alussa olevista 

asioista on hyvä kiireessä lähteä liikkeelle. Lopussa olevissa tiedoissa on työn pohja. 

Perehdytys on usein hyvinkin pikainen ja syventyy myöhemmin, jolloin Itä-Porin koti-

hoidon autotiimin toiminnan käytöntöihin liittyvien tietojen on hyvä tulla esiin heti 

aluksi. Kaikkiaan perehdytyskansiosta tuli kattava kokonaisuus, jossa on paljon tietoa 

työn perusteista ja käytännöistä. Asioiden painottamiseksi joitain tietoja on sisennetty 

sinisellä pohjalla oleviin laatikoihin. Laatikoihin valitut aiheet ansaitsevat erityistä 

huomiota. Laatikoiden tiedot ovat tärkeitä painotuksen vuoksi tai koska kaikkia tarpeel-

lisia tietoja ei ole käsitelty perehdytyskansiossa. Perehdytyskansiossa myös ohjataan 

ottamaan asiasta selvää muualta.  
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Loppukysely suoritettiin perehdytyskansion palautuksen jälkeen toimittaen työyhtei-

söön tiimille ja esimiehelle tiedonanto kyselystä sekä loppukyselykaavake. Vastauksia 

loppukyselyyn tuli seitsemän. Vastaajina olivat esimies, molemmat sairaanhoitajat ja 

kaksi lähihoitajaa sekä yksi lyhytaikainen ja yksi pitkäaikainen sijainen. Vastanneista 

kuusi oli ehtinyt tutustua perehdytyskansioon ja yksi osittain. Perehdytyskansioon tutus-

tuminen vaatii aikaa ja aiheen tärkeyden ymmärtämiseen tulisi kiinnittää työyhteisössä 

huomiota. Loppukyselyn vastausten saaminen oli haastavaa, jonka perusteella ajan jär-

jestäminen perehdytyksellekin on haaste. Työyhteisön tietoisuuteen tulisi saattaa pereh-

dytyksessä siirrettävän tiedon, myös hiljaisen tiedon, merkitys työntekijöiden ja asiak-

kaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen. 

 

Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että vastaavasta perehdytyskansiosta olisi heille it-

selleen ollut apua heidän aloittaessaan työnsä. Yksi vastanneista mainitsee myös, että 

tulisi olla aikaa lukea perehdytyskansiota töitä aloitettaessa. Kaikki vastanneet olivat 

sitä mieltä, että perehdytyskansiosta olisi hyötyä heille heidän toimiessaan perehdyttäji-

nä. 

 

kansiossa on tietoa monipuolisesti  on hyötyä perehdytyksessä 

  

kyllä, siitä voisi katsoa kaikki perehdytettävät asiat 

  

kyllä, siitä on helppo ja selkeä tarkistaa asioita 

  

kyllä, hyvä runko perehdytyksen tueksi 

 

Vastaajien mielipiteitä kysyttiin myös perehdytyskansion merkityksestä työturvallisuu-

teen ja työhyvinvointiin sekä uskovatko he perehdytyksellä olevan vaikutusta hoidon 

laatuun. Vastaukset olivat myöntäviä, joten perehdytyskansion saava taho kokee, että 

työlle asetettu tavoite toteutuu.  

 

Paljon! Kunhan henkilökunta perehtyy materiaaliin. 

 

Kyllä hyvä perehdytys on pohja työturvallisuudelle ja työhyvinvoinnille 

 

Kyllä, jos työntekijälle annetaan heti kunnollinen perehdytys, niin ei pääse 

tapahtumaan virheitä ja kaikki sujuu paremmin. 

 

Hoitajat tietävät kuinka toimia, kun on tietoa tiimin toiminnasta ja tehtä-

vistä laajemmin. 
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Kyllä, koska siten työntekijät pystyvät paremmin hoitamaan asiakkaita 

samalla tavalla 

 

Selkeät ohjeistukset helpottavat työntekoa ja luovat viihtyvyyttä. Laatu 

myös parempaa, kun uutena tiedät asioista, virheet pienenee/vähenee. 

 

Oikea tieto, työntekijöiden samankaltaiset toimintatavat, kaikki varma tie-

to luo turvallisuuden tunnetta asiakkaalle. 

 

On vaikutusta, jos omaksuu sisällön tai ainakin voi tarkistaa asiasisältöä 

ja saada vahvistusta osaamiseen ja tätä kautta laatuun voi vaikuttaa. 

 

Johtopäätöksenä opinnäytetyön tuotoksesta voidaan todeta henkilökunnan ymmärtävän 

perehdytysmateriaalin tarpeen ja tuotteen onnistuneen hyvin. Perehdytyskansio koettiin 

tarpeelliseksi ja henkilökunta ymmärtää sen antamia mahdollisuuksia, jotka opinnäyte-

työn tavoitteeksi on määritelty. Perehdytyskansio sai henkilökunnalta myönteisen vas-

taanoton, mikä luo edellytykset sen aktiiviseen käyttöönottoon. Positiivinen vastaanotto 

luo jatkossa mahdollisuuden opinnäytetyön tavoitteeseen osaamisen lisäämisestä pereh-

dytyksen keinoin. 
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8 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli antoisaa. Ammatillista kehitystä tapahtui erityisesti asioi-

den yhteyksien ja merkitysten pohdinnan kautta. Asioita piti ajatella monesta eri näkö-

kulmasta pohtien mikä on tärkeää ja miksi. Oli myös pohdittava miten asioiden huomi-

oiminen ja huomiotta jättäminen vaikuttavat lopputulokseen. Ammatillisesti kasvattavaa 

oli moninaisuus. Perehdytykseen liittyvät aiheet oppi näkemään laajasti myös työnanta-

jan näkökulmasta aina kustannusvaikutuksiin asti. Opinnäytetyön kirjoittaminen ja pe-

rehdytyskansion laatiminen kasvattivat ammatillisuutta. Ammatillisuus kasvoi syven-

nyttäessä tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen merkitykseen työyhteisön hyvinvoinnis-

sa. 

 

Paljon teoreettista tietoa sai opinnäytetyön kirjallisuutta luettaessa ja internetistä tietoa 

etsiessä. Tässä kehittyi myös taito arvioida tietoa ja lukea tutkimuksellista tekstiä. Erit-

täin hyödyllisenä ammatillisen kasvun kannalta näen erityisesti itse perehdytyskansion 

kokoamisen ja tiedon kerääminen.  Sairaanhoitajan työssä on paljon ohjausta, neuvontaa 

ja ohjeistusten ja tiedotteiden kehittämistä ja kirjoittamista, johon karttui hyvää koke-

musta.  Opinnäytetyön mennessä todelliseen käyttöön antaa se varmuutta omista tai-

doista vastaavien materiaalien kokoamiseen myös jatkossa.  

 

Opinnäytetyön tuotteeseen ja raporttiin valitun materiaalin luotettavuus varmistettiin 

lähteiden tunnettavuudella ja myös julkistamisajankohdalla. Toisaalta tietyt asiat pysy-

vät perusteiltaan samana vuodesta toiseen. Itä-Porin kotihoidon autotiimiä koskevien 

tietojen luotettavuus tuli varmistettua esimiehen lukiessa ja tarkistaessa tiedot. Amma-

tillinen vastuu perehdytyksessä annettujen tietojen paikkansapitävyydestä huomioitiin. 

Tietojen ajantasaisuus huomioitiin sovittaessa perehdytyskansion päivitysmahdollisuuk-

sista. 

 

Missään opinnäytetyön tekemisen vaiheessa ei toiminnan etiikka vaarantunut. Työssä 

esiintyvät nimet ovat luvallisia julkaista. Ainoa sivu, jota ei julkaista, ovat Itä-Porin ko-

tihoidon autotiimin työntekijöiden puhelinnumerot, jotka ovat käytännön syistä henki-

lökohtaisia. Asia on huomioitu perehdytyskansiossa muistutettaessa, ettei ulkopuolisille 

saa antaa henkilökohtaisia puhelinnumeroita. Opinnäytetyölle haettiin asianmukaiset 
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luvat. Aloituskyselyssä ja loppukyselyssä ei mainita nimiä, ellei vastaaja ole sitä itse 

tehnyt, mutta tällöinkään asiaa ei julkisteta.  

 

Aloituskyselyn vastauksista saatiin ajatuksia keinoista kehittää Itä-Porin kotihoidon au-

totiimin perehdytyksen tasoa. Jatkokehittelyssä voisi perehdytysmateriaalissa olla pai-

notus eri näkökulmassa. Paljon toivottiin asiakastietoja, kuten osoitelistoja, omaisten 

yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden pyykki- ja ateriapalveluista. Kaikki edellä mainitut 

ovat tarpeellisia, mutta eivät kuulu esimiehen kanssa sovitun rajauksen piiriin, vaan vaa-

tisivat oman kansionsa. Edellä mainitut seikat lisäävät asiakasturvallisuutta ja hyvin-

vointia sekä työturvallisuutta tietojen ollessa saatavilla. Rajausta oli kuitenkin tehtävä, 

jotta opinnäytetyö ei olisi laajentunut liiaksi.  

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen lisäsi kykyä kehittää työyhteisöjä ja pohtia eri kehitys-

mahdollisuuksia jatkossa. Opinnäytetyötä tehdessä kehittelin ajatuksia, joilla perehdy-

tyskansiota voisi hyödyntää entisestään. Mielenkiintoista olisi mahdollisuus yhtenäistää 

koko Porin Perusturvakeskuksen kotihoitopalveluiden perehdytysmateriaalia muokkaa-

malla laadittua materiaalia muihin tiimeihin soveltuvaksi. Näin perehdytysmateriaali 

sisältäisi kaikilla kotihoidon tiimeillä toisiaan vastaavat tiedot. Tämä mahdollistaisi 

henkilökunnan siirtymistä avuksi tiimistä toiseen helpommin. Toiminnan yhtenäistämi-

nen vaatisi kuitenkin vahvaa esimiestyötä ja tiimihenkeä muutettaessa toimintaa niin, 

että se olisi samankaltaisempaa tiimistä huolimatta. Esimiestyöllä on tutkitusti merkittä-

vä asema henkilökunnan sitouttamisessa muutoksiin, osaamisen lisäämiseen ja näin 

työhyvinvointiin. Kaikessa lopullinen hyötyjä on asiakas (Puha 2013, 5, 55). Olisi mie-

lenkiintoista, jos joku tutkisi kotihoidon eri tiimien toiminnan eroja. Onko toiminta tasa-

laatuista ja ovatko kaikki asiakkaat ja työntekijät samanarvoisessa tilanteessa Porin Pe-

rusturvakeskuksen kotihoitopalveluissa? Tähän saattaisi olla mahdollista kehittää luet-

tavissa oleva mittari. Nykysuuntauksella laajeneva kotihoito antaa paljon mahdollisuuk-

sia kehitystyöhön ja tutkimukseen. 
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Liite2: Itä-Porin kotihoidon autotiimin perehdytyskansion sisällysluettelo 
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Liite3: Kartoituskyselylomake ja palautekyselylomake 

 

KARTOITUSKYSELY 

Ikä:        Koulutus:   

Kuinka kauan olet työskennellyt tiimissä:  

Työsuhde: vakituinen ___   määräaikainen ___ 

Onko Porin Perusturvalla käytössä oleva perehdytyslomake työpaikallasi aktiivisesti käytössä 

________________________________________________________________________________ 

Miten oma perehdytyksesi on hoidettu (esim. vastuuhenkilö, käytetty materiaali, seuranta)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Koetko omaavasi tarvittavat tiedot perehdyttääksesi uutta työntekijää? 

________________________________________________________________________________ 

Millaista tietoa odottaisit tulevan perehdytysmateriaalin sisältävän ja millaista materiaalia olet itse kentäl-

lä kaivannut? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Millaisia puutteita koet perehdytystavoissanne? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksista  

Katri 
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PALAUTEKYSELY 

Ikä:        Koulutus:   

Kuinka kauan olet työskennellyt tiimissä:  

Työsuhde: vakituinen ___   määräaikainen ___ 

Oletko tutustunut uuteen perehdytyskansioon?___________________________________________ 

Arveletko että omassa perehdytyksessäsi olisi ollut hyötyä vastaavasta materiaalis-

ta?__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Uskotko perehdytyskansion materiaalin tukevan sinua perehdyttäessäsi uutta työntekijää? 

________________________________________________________________________________ 

Vastaako sisältö odotuksiasi perehdytysmateriaalista vai toivoisitko jotain muutoksia tai lisäyksiä? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Minkä verran arvelet perehdytyksellä olevan merkitystä työturvallisuuteen ja työhyvinvoin-

tiin?_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Uskotko perehdytyksellä olevan vaikutusta asiakkaiden hoidon laatuun? Mi-

ten?_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Kiitos vastauksista ja palautteesta 

Katri 


