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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty toiminnallisena opinnäytetyönä. Työ sisältää sekä 

konkreettisen tuotoksen että kirjallisen raportin tästä tuotoksesta. Tuotoksena 

on tehty perehdytysopas ehkäisyneuvolan työntekijöille. Kirjallisessa raportis-

sa käsitellään perehdyttämistä ja sitä koskevaa lainsäädäntöä, perehdy-

tysopasta ja ehkäisyneuvolan toimintaa. 

Perehdytysoppaan on tarkoitus olla visuaalisesti yksinkertainen ja helppolu-

kuinen. Oppaasta tulee löytyä kaikki työntekoon tarvittavat tiedot avainten lu-

nastamisesta ehkäisymenetelmiin saakka. Opas annetaan käyttöön myös 

sähköisesti, jotta sen päivittäminen olisi helppoa. Perehdytysopas palvelee 

sekä jo työssä olevia terveydenhoitajia että uusia työntekijöitä ja opiskelijoita. 

Tämän perehdytysoppaan avulla työntekijän pitäisi pystyä toimimaan omassa 

työssään. 

Saimme opinnäytetyön Kymenlaakson ammattikorkeakoululta, jolle Kouvolan 

kaupunki on ilmaissut tarpeen saada oma perehdytysopas ehkäisyneuvolalle. 

Kouvolan ehkäisyneuvoloilla ei vielä ollut omaa perehdytysopasta, joten tä-

män opinnäytetyön tuotos tulee todella tarpeen. Perehdyttäminen on keskei-

nen aihe opinnäytetyössä, joten tämän vuoksi myös kirjallinen teoriaosuus 

katsastelee aihetta laajasti. 

 

2 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN 

 

2.1 Perehdyttämistä ohjaava lainsäädäntö 

Perehdyttämistä ohjaavat työturvallisuuslaki, työsopimuslaki ja laki yhteistoi-

minnasta yrityksissä. Lainsäädäntö ohjaa monilta osin perehdytyksen vaati-

muksia. Lainsäädäntö sekä suojaa että sopeuttaa työntekijää työssään. Sää-

dösten noudattaminen on perehdyttämisessä lähtökohta, jota kaikkien tulee 

noudattaa. Lainsäädäntö tuo molemminpuolista luottamusta työnantajan ja 

työntekijän välillä ja näin ollen tukee organisaation mainetta ja strategian to-

teutumista. Työpaikoilla on henkilöstöammattilaiset, jotka valvovat lainsää-
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dännön noudattamista, mutta viimekädessä vastuu on esimiehellä. Lainsää-

dännön toteutumista valvovat työsuojeluviranomaiset. Työntekijäpuolella tilan-

netta seuraavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. (Kupias & Peltola 

2009, 20—21, 27.) 

Työturvallisuuslaki määrää, että työnantajan on huolehdittava työolosuhteiden 

ja työnteon turvallisuus työntekijälle. Työntekijä on perehdytettävä oikeisiin ja 

turvallisiin työtapoihin. Hänet on perehdytettävä erilaisten koneiden turvalli-

seen käyttöön. Työkoneet ja välineet on sijoitettava siten, että ne ovat turvalli-

sia käyttää eikä työntekijä kuormitu tarpeettomasti. Työntekijän historia ja 

ammattitaito on otettava huomioon ja tämän mukaan räätälöidä jokaiselle 

työntekijälle henkilökohtainen perehdytys, jotta varmistetaan työntekijän 

osaaminen. Työturvallisuuslaki määrää myös henkisen ja fyysisen turvallisuu-

den, joka kohdistuu asiakkaalta työntekijälle. Työntekijä ei ole nyrkkeilysäkki, 

jonka on otettava kaikki negatiivisuus vastaan. (Työturvallisuuslaki 

23.6.2002/738; Kupias & Peltola 2009, 23—24.) 

Työnantajan on puolustettava työturvallisuuslain mukaan työntekijää työpaik-

kakiusaamiselta, joka koskee niin henkistä että fyysistä väkivaltaa. Uutta työn-

tekijää voidaan syrjiä ja arvostella tai hänet voidaan sulkea työyhteisön ulko-

puolelle kertomatta hänelle kuuluvia asioita tai olemalla huomioimatta häntä. 

Perehdyttämistilanteessa on perehdyttäjän puututtava perehdytettävän työ-

paikkakiusaamiseen, jos tällaista ilmenee. Parhaita keinoja tilanteille on koko 

työyhteisön kehittäminen pitämällä esimerkiksi yhteisiä työnohjauksia. (Työ-

turvallisuuslaki 23.6.2002/738; Kupias & Peltola 2009, 23—24.) 

Tasa-arvolaki täydentää yhdessä yhdenvertaisuuslain kanssa työturvallisuus-

lakia. Tasa-arvolailla tarkoitetaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Yh-

denvertaisuuslailla tarkoitetaan kaikkien osapuolien hyväksymistä riippumatta 

siitä, onko hän iältään, etnisen tai kansallisen alkuperältään, kansalaisuudel-

taan, kieleltään, uskonnoltaan, vakaumukseltaan, mielipiteeltään, terveydenti-

laltaan, vammaisuudeltaan, sukupuolisen suuntautumiseltaan tai muun henki-

löön liittyvän syyn perusteella erilainen. Työssä menestymisen ei tulisi olla 

riippuvainen edellä mainituista asioista. Työnantajan on annettava mahdolli-
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suus jokaiselle menestyä työssään. (Työturvallisuuslaki 23.6.2002/738; Kupi-

as & Peltola 2009, 23—24.) 

Työsopimuslaki määrää, että työnantaja mahdollistaa työntekijän työnteon, 

vaikka yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaisiin tai 

kehitettäisiin. Työnantajan pitää mahdollistaa työntekijän kehittää omia taito-

jaan työuralla edetäkseen. Kehittyminen työssä on eduksi niin työnantajalle 

kuin työntekijälle, virheet ovat kalliita korjata. Irtisanomisperuste on turva sekä 

työnantajalle että työntekijälle. Työnantaja ei voi ilman mitään perustavanlaa-

tuista syytä purkaa työsopimusta. Syitä eivät ole sellaiset asiat, jotka työnanta-

ja on jo tiennyt tai olisi pitänyt tietää työntekijää palkatessa. Työntekijä on 

myös velvoitettu noudattamaan tehtyä työsopimusta. Työsopimuksessa on kir-

jattu yleensä neljän kuukauden koeaika, jossa arvioidaan molemmin puolinen 

soveltuvuus. Tänä aikana on kumpikin osapuoli oikeutettu purkamaan työso-

pimuksen asiallisin perustein. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55; Kupias & Peltola 

2009, 21—23.) 

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla tehtäviin muutoksiin, han-

kintoihin ja järjestelyihin. Tämän määrää laki yhteistoiminnasta. Tavoite on 

edistää yleistä vuorovaikutusta, tiedottamista ja työntekijöiden vaikutusmadol-

lisuutta. Avoin tiedottaminen ja keskustelu työpaikalla ovat tärkeitä ominai-

suuksia, jotka luovat työyhteisöön varmuutta ja vahvuutta. (Kupias & Peltola 

2009, 25—26.) 

 

2.2 Taustaa perehdyttämiselle 

Jokainen uusi työntekijä tarvitsee ja on oikeutettu saamaan uuden työn aloit-

taessa riittävän perehdytyksen kyseiseen työhön. Perehdyttämisellä tarkoite-

taan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset 

ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hy-

vänä investointina, jolla parannetaan työn laatua, henkilöstön osaamista, jak-

samista ja vähennetään työtapaturmia ja poissaoloja. (Penttinen & Mäntynen 

2009). 
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Perehdyttämiselle on kahdenlaisia tavoitteita: organisaatiollisia ja toiminnalli-

sia tavoitteita. Organisaatiollisella perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, kuinka 

uusi työntekijä sisäistää yrityksen vision ja arvomaailman omaan työskente-

lyyn. Asiat joita työntekijän tulee kyetä tekemään omassa työssään perehdyt-

tämisen jälkeen, ovat toiminnallisia tavoitteita. (Torrington, D., Hall, L. & 

Taylor, S. 2004, 468.) 

Uuden työntekijän perehdyttämisen lähikontaktina on usein nimetty henkilö 

työyhteisöstä. Henkilö, jolla on ensikäden tieto ja taito siitä työstä, johon työn-

tekijä on tarkoitus perehdyttää. Perehdyttäjänä voi toimia yksikön sihteeri ja 

useampia työyksikön työntekijöitä. Viime kädessä työyksikön esimiehellä on 

vastuu uuden työntekijän perehdyttämisestä. Esimiehen rooliksi usein jää pe-

rehdyttäminen organisaatioon ja muun käytännön työn hän delegoi työyksiköl-

le. Perehdytysrooleja on erilaisia. Kupias ja Peltola (2009) ovat koonneet lis-

tan siitä, minkälaisissa rooleissa suomalaisissa organisaatioissa perehdyte-

tään. Näitä rooleja ovat työhönottaja, tulokkaan vastaanottaja, hallinnollinen 

perehdyttäjä, työyhteisöön tutustuttaja, työsuhteeseen perehdyttäjä, organi-

saatioon perehdyttäjä, jonkin alueen syvällinen osaaja, tulokkaan kokonaispe-

rehdyttämisen koordinoija ja kummi tai mentori. Perehdyttämisen rooli mää-

räytyy sen mukaan, minkälainen tarve perehdyttämiselle on. (Kupias & Peltola 

2009, 94—95) 

 

2.3 Perehdyttäjän ominaisuudet 

Perehdytyksen onnistumiselle ja työssä kehittymiselle keskeisintä on työyhtei-

söön sosiaalistuminen. Mitä nopeammin opitaan työtehtävät sekä tutustutaan 

työympäristöön ja työkavereihin, sitä helpompaa on työhön tutustuminen ja 

uusien asioiden oppiminen. Työpaikassa viihtyminen on merkittävä asia työs-

säjaksamiselle. Tässä kohtaa perehdyttäjällä on merkittävä rooli ottaa uusi 

työntekijä työyhteisöön mukaan ja tutustuttaa hänet muille. Tärkeää on myös 

uuden työntekijän aktiivisuus ja oma-aloitteisuus. Jenni Tossavainen (2006) 

tutki pro gradu -tutkielmassaan, miten perehdytys vaikuttaa yksilöön, sosiaali-

seen yhteisöön ja organisaatioon. Tutkielmasta käy ilmi, että hyvässä pereh-

dytyksessä tulisi määrittää työnkuva ja tavoitteet. Perehdytyksen alussa olisi 
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hyvä ottaa huomioon uuden työntekijän aikaisempi sekä osaamistaso että ko-

kemus ja sen pohjalta luoda tukevaa perehdytystä. Tärkeänä osana perehdy-

tystä ovat toiset työntekijät, jotka toimivat opettajina, tiedonlähteinä ja vertai-

lunkohteina. Perehdyttämisestä vastuussa ei ole yksistään nimetty vastuu-

henkilö, vaan muidenkin työntekijöiden on hyvä ottaa osaa perehdyttämiselle.  

Ongelmallisena haastateltavat kokivat kiireellisyyden, jolloin perehdytys jää 

helposti vähemmälle. Joissain paikoissa vaikeutena oli sekä sosiaalisen tuen 

saaminen että organisaation arvojen ja vision sisäistäminen. (Tossavainen 

2006, 43—44, 59—61.) 

Hyvän perehdyttäjän tunnistaa omasta kiinnostuneisuudesta omaan alaansa. 

Hän on hyvä työssään ja hänen osaamisensa lisääntyy vuosi vuodelta. Hän 

on sitoutunut niin työhönsä kuin perehdyttäjänkin rooliin. Hyvällä perehdyttä-

jällä on myönteinen asenne omaan työhönsä ja halua jakaa tietoaan ja osaa-

mistaan muille. Hyvä perehdyttäjä suunnittelee tarkoin, miten uuden työnteki-

jän perehdyttää. Hän suunnittelee perehdytettävät asiat, perehdyttämisvastuut 

ja aikataulut perehdyttämiselle. (TTL 2011.) 

Perehdyttäjän on tärkeää varata riittävästi aikaa perehdyttämiseen, jotta asiat 

käytäisiin mahdollisimman rauhallisesti ja selkeästi läpi. Hyödyllistä on käyttää 

esimerkiksi perehdyttämislistaa, jossa asiat on pilkottu osiin, ettei tule liikaa 

tietoa kerralla. Liian pitkät ja raskaslukuiset tekstit helposti säikäyttävät uutta 

työntekijää. Monet asiat on mahdollista sanoa lyhyesti ja selkeästi, mikä hel-

pottaa myös perehdytettävän oppimista. Hyvä perehdyttäjä on helposti saata-

villa ja kulkee perehdytettävänsä rinnalla. Hän on helposti lähestyttävä ja ottaa 

huomioon perehdytettävän tiedot ja taidot. Perehdytyksen olisi hyvä tapahtua 

siinä tiimissä ja työympäristössä, jossa tuleva työ tapahtuu. (TTL 2011.) 

 

2.4 Erilaiset perehdytyksen toimintakonseptit - edut ja vaarat 

Kupias ja Peltola ovat koonneet kirjaansa Perehdyttämisen pelikentällä (2009) 

erilaiset perehdyttämisen toimintakonseptit. Toimintakonsepti muodostuu työn 

luonteen ja organisaation koon mukaan. Erilaisia toimintakonsepteja ovat vie-

rihoitoperehdyttäminen, malliperehdyttäminen, laatuperehdyttäminen, räätälöi-
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ty perehdyttäminen ja dialoginen perehdyttäminen. Useimmissa paikoissa ta-

pana on perehdyttää uusi työntekijä käsityömäisesti, eli jokainen työntekijä 

otetaan yksilönä vastaan ja perehdytetään kädestäpitäen. Jokaisessa toimin-

takonseptissa on omat edut ja vaarat. Onko perehdyttämisestä enemmän hait-

taa kuin hyötyä riippuu siitä, miten perehdyttäjä toimii perehdyttäjänä? (Kupias 

& Peltola 2009, 36.) 

Vierihoitoperehdyttämisellä tarkoitetaan nimenomaan käsityömäistä pereh-

dyttämistä. Tässä perehdytysmallissa perehdyttäjä ottaa tulokkaan siipiensä 

suojaan ja tulokas oppii asioita seuraamalla kokeneemman työntekijän toimin-

taa. Perehdyttäjä tutustuttaa uuden työntekijän työn lisäksi sekä yritykseen et-

tä työyhteisöön. Tulokas tutustuu uuteen työhönsä pikkuhiljaa työn tekemisen 

ohessa. Vierihoidon vaarana on se, että perehdyttäjä perehdyttää tulokkaan 

väärään suuntaan. Jos perehdyttäjä ei ole kiinnostunut uudesta tulokkaasta tai 

on itse epäileväinen omasta kyvystään perehdyttää, voi tulokkaalle tulla epä-

varma olo aloittaa uudessa työntehtävässään. On tärkeää, että perehdyttäjä 

osaa jättää taka-alalle omat henkilökohtaiset mielipiteensä ja asenteensa ja 

nostaa esille sekä organisaation että tulokkaan tarpeet. Vierihoitoperehdyttä-

minen oikein tehtynä saa tulokkaan tuntemaan itsensä tervetulleeksi sekä op-

pimaan tarvitsemansa asiat. Perehdyttäjä paneutuu tulokkaan auttamiseen ja 

osaa ohjata häntä oikealla tavalla kohti uutta työtä. (Kupias & Peltola 2009, 

36—37.) 

Kun halutaan yhtenäistää perehdytystä, tehostaa sitä tai auttaa yksittäisiä pe-

rehdyttäjiä jäsentämään perehdyttämisen kenttää, puhutaan malliperehdyt-
tämisestä. Tässä vaiheessa luodaan usein erilaisia toimintamalleja ja malli-

suunnitelmia perehdyttämisen tueksi. Tähän toimintakonseptiin kuuluvat sel-

keä työn- ja vastuunjaon määrittely sekä tarpeellisten perehdyttämisen apuvä-

lineet Perehdytysohjelmia, perehdyttäjien muistilistoja, tulokasoppaita ja yhtei-

siä minimivaatimuksia tuotetaan organisaation sisäisesti käytettäväksi. Pereh-

dyttäminen työsuhteeseen ja organisaatioon ovat henkilöosaston vastuussa, 

ja varsinainen työnopastus ja työyhteisöön perehdyttäminen kuuluvat yleensä 

työyksikölle. Samoin kuin vierihoitoperehdyttämisessä laatu voi myös tässä 

toimintakonseptissa olla huonoa, jos perehdyttäjä ei ole tarpeeksi halukas ja 

ammattitaitoinen perehdyttämiseen. Perehdyttäjän huomio saattaa kiinnittyä 
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liikaa organisaatiotasoiseen perehdyttämiseen ja itse työhön perehtyminen jää 

vähemmälle. Toisaalta tässä toimintakonseptissa on hyvät valmiit raamit ja 

mallit, jotka antavat tukea ja helpotusta perehdyttämiselle. (Kupias & Peltola 

2009, 38—39.) 

Laatuperehdyttämisen tarkoituksena on jatkuvan perehdyttämisen laadun 

parantaminen. Tämä toimintakonsepti tulee kyseeseen silloin, kun perehdyt-

täminen on mennyt liian jäykäksi eikä eri puolilla kehitystarpeita pystytä otta-

maan tarpeeksi hyvin huomioon. Perehdytys siirtyy enemmän työyksiköiden ja 

tiimien vastuulle, jolloin voidaan joustavammin ja jatkuvammin kehittää laadu-

kasta perehdyttämistä. Perehdytyksen siirtyessä takaisin työyksiköiden ja tii-

mien vastuulle, voi käydä niin, ettei nimettyä perehdyttäjää ole ja näin yksilölli-

nen perehdyttäminen kärsii. Esimies on ensisijaisesti vastuussa perehdyttämi-

sestä ja hän voikin siirtää muiden kiireiden vuoksi vastuuta jollekin nimetylle 

perehdyttäjälle, jolla on osaaminen perehdyttämiselle. Parhaimmillaan tämä 

toimintakonsepti pitää sisällään vierihoitoperehdyttämisen ja malliperehdyttä-

misen ominaisuudet. Tällöin tulokas saa yksilöllistä ohjausta, ja hänellä on 

käytössä hyvät mallit, apuvälineet ja materiaalit. (Kupias & Peltola 2009, 39—

40.) 

Räätälöidyssä perehdyttämisessä huomioidaan tulokkaan tarpeet ja hänen 

nykyinen osaamisensa. Perehdyttämisestä vastuussa oleva henkilö, perehdy-

tyksen koordinoija, räätälöi tulokkaalle hänen tarpeisiinsa sopivan perehdytys-

ohjelman. Perehdyttämisen koordinoijana voi toimia työyksikön esimies tai 

muu osaava henkilö. Tulokkaan kanssa on tärkeää käydä vuoropuhelu, jonka 

pohjalta on helppo lähteä kokoamaan perehdytysohjelmaa. Jotta tämänkal-

taista konseptia voidaan toteuttaa, edellyttää se sitä, että työpaikalla on jo hy-

vin jäsennelty perehdyttäminen, sitä kehitetään jatkuvasti ja työyhteisö on sii-

hen sitoutunut. Tämä perehdytyskonsepti on yksilöllistä ohjausta parhaimmil-

laan tulokkaan oman osaamisen huomioimisen kannalta. Perehdytyskonsepti 

vaatii sekä tulokkaan sitoutumista yksilöllisen ohjelman laatimiseen että koor-

dinoijalta monipuolista erityisosaamista, jotta toimiva perehdytysohjelma saa-

daan toteutettua. (Kupias & Peltola 2009, 40—41.) 
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Dialoginen perehdyttäminen on kyseessä silloin, kun molemmat osapuolet 

oppivat ja kehittyvät koko prosessin ajan. Tulokas tuo uutta osaamista organi-

saatioon ja tällöin korostuu vastaanottavan yksikön oppiminen. Tulokas muok-

kaa tulevan tehtävänsä oman osaamisen ja yrityksen tarpeiden mukaiseksi. 

Vastuu perehdyttämisen suunnittelemisesta ja toteutuksesta siirtyy tulokkaalle 

itselleen. Tietyt asiat, esimerkiksi yrityksen arvot, ovat sellaisia, jotka täytyy 

kuitenkin tuoda tulokkaan tietoisuuteen ja hänen on ainakin jossain määrin si-

touduttava niihin. Tällaisessa konseptissa erittäin tärkeää on tulokkaan sitou-

tuminen omaan perehdyttämiseen. (Kupias & Peltola 2009, 41—42.) 

 

3 EHKÄISYNEUVOLATOIMINTA OSANA SEKSUAALITERVEYTTÄ 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) luonnehtii ehkäisyneuvolaa seuraavas-

ti: ”Ehkäisyneuvola tarjoaa yksilöille ja pareille raskaudenehkäisyneuvontaa ja 

mahdollisuuden saada itselleen sopiva ehkäisymenetelmä. Raskauden ehkäi-

syneuvontaan kuuluu kokonaisvaltainen seksuaaliterveyden edistäminen. So-

pivan ehkäisymenetelmän valinta edellyttää terveystaustatietojen kysymistä, 

haastattelua seksuaalikäyttäytymisestä ja elämäntilanteesta yleensä. Tämä 

tarjoaa luontevan tilaisuuden myös seksitautien ehkäisyyn, seksuaalineuvon-

taan ja esimerkiksi väkivaltakokemusten tai muiden vaikeuksien havaitsemi-

seen. Aiempaa enemmän huomiota kiinnitetään ikää ja hedelmällisyyttä kos-

kevaan neuvontaan sekä tupakoinnista ja päihteistä puhumiseen.” (THL 

2015.) 

Myös muut seksuaaliterveyttä edistävät palvelut kuten hedelmättömyyden eh-

käisy, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kokemisen ilmaisun tuke-

minen sekä muu seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä neuvonta kuuluvat 

ehkäisyneuvolan palveluihin. Ehkäisyneuvolanpalvelut ovat maksuttomia kan-

santerveyslain ja maksulain perusteella. Kansanterveyslain myötä ehkäisy-

neuvonta tuli 1972 kuntien järjestettäväksi. (THL 2015.) 

Terveydenhuollon ammattilaiselle on tärkeää ymmärtää yksilöllisiä eroja ja 

seksuaalisia muutoksia. Eri ihmisille seksuaalisuus, seksi ja seksuaalinen hy-
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vinvointi voivat tarkoittaa eri asioita ja muuttua iän ja terveydentilan myötä. Jo-

kaisen on saatava asiallista tietoa oman seksuaalisen hyvinvointinsa edistä-

miseksi ja suojelemiseksi. (THL 2016b.) 

THL:n sivustolla viitataan Maailman terveysjärjestö ”WHO” tekstiin seuraavas-

ti: "Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa ja 

se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen 

suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymisen. 

Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatuk-

set, fantasia, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden 

harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki 

nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, 

psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, 

uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaali-

suuteen". (THL 2016a.) 

Seksuaalisuus kehittyy iän myötä, läpi elämän. Sukupuolikasvatuksessa tulee 

myös huomioida vauvat. Vauva oppii luottamaan muihin ihmisiin, tuntemaan 

häpeää, oppii haluamaan ja luottamaan omaan osaamiseen. Erityisen tärkeää 

on, ettei lasta saa nolata tai häväistä kiinnostuksesta kehoon ja sukupuolieli-

miin. Vanhempi lapsi alkaa jo itse tutkimaan omaa seksuaalisuutta, ja tällöin 

lapselle tulee kertoa, että tutkiminen on luvallista. Tutkimiset ja seksuaalisuu-

teen liittyvät toiminnot ovat yksityisiä, ja ne tehdään omassa tilassa. Mitä van-

hemmaksi lapsi tulee, sitä enemmän oma seksuaalisuus alkaa kiinnostamaan. 

Murrosiässä nuori alkaa pohtimaan omaa käsitystään sukupuolista, sukupuo-

len esille tuomisesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. 

Seksuaalisuuden pohdinta jatkuu nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Tällöin pohdin-

taan tulevat enemmänkin seurustelu ja perheen perustaminen. On tärkeää, et-

tä ymmärretään seksuaalisuuden kehittyvän koko ihmisen eliniän. Vanhem-

malla iällä, keski-iässä ja vanhuudessa, pohditaan oman elämän merkitystä, 

valintoja ja omaa arvoa. (THL 2016a.) 
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3.1 Maahanmuuttajien ehkäisyneuvonnan kehittäminen 

Tässä teoriaosuudessa keskitytään maahanmuuttajien ehkäisyneuvonnan ke-

hittämiseen. Maahanmuutto on tänä päivänä ajankohtainen aihe ja alue, jossa 

riittää kehitettävää, joten keskityimme tähän aihealueeseen lyhyesti ja jätimme 

muut erityisryhmät pois kokonaan. Tänä päivänä ehkäisyneuvontaa kehittäes-

sä pitää huomioida tiedonpuute sekä suuri joukko monikulttuurisia äitejä ja 

perheitä, jotka tuovat ohjaukseen ja neuvontaan uusia ja erilaisia tarpeita sekä 

vaatimuksia terveydenhoitajalle. 

Maamu-tutkimus vuosina 2010—2012 selvitti maahanmuuttajien seksuaali- ja 

lisääntymisterveyteen liittyviä erityistarpeita. Tutkimuksen tulos oli se, että eh-

käisyyn ylipäätään olisi hyvä kiinnittää huomiota. Alle puolet venäläis- ja kurdi-

taustaisista naisista käytti ehkäisyä, somalialaisista alle 12 %. Suurin syy so-

malinaisten ehkäisyn käyttämättömyyteen on ollut se, että somalimiehet eivät 

ole halunneet vaimonsa käyttävän ehkäisyä, jopa 50 % somalimiehistä on ol-

lut tätä mieltä. Somalinaiset perustelivat avioliiton tarkoituksella ehkäisyn käyt-

tämättömyyttä. (Laakkonen & Liimatainen 8/2015, 24—25.) 

Raskaudenehkäisyn puutteeseen vaikuttaa vielä tänäkin päivänä erilaiset vir-

heelliset uskomukset, erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa. Ehkäisyn 

käyttö yhdistetään usein aktiiviseen naiseen, ja raskauden ehkäisy yhdiste-

tään vapaamielisyyteen. Useat myös uskovat hormonaalisten ehkäisymene-

telmien vahingoittavan hedelmällisyyttä. (Laakkonen & Liimatainen 8/2015, 

24—25) 

Tämän takia terveydenhoitajien osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Tärkeää 

olisi, että myös maahanmuuttajien kanssa puhutaan ehkäisystä, vaikka vieras 

kulttuuri ja loukkaamisen pelko tuovat paljon haasteita työhön. Raskauden eh-

käisystä täytyy puhua suoraan ja oikeita termejä käyttäen, myös maahan-

muuttajien kanssa. (Laakkonen & Liimatainen 8/2015, 24—25) 

 

3.2 Ehkäisyneuvolatoiminta Suomessa ja Kouvolassa 

 



15 
 

Pääsääntöisesti ehkäisyneuvolapalveluita on terveyskeskuksissa ja sairaa-

loissa sekä koulu-, opiskelu- ja työterveydenhuollossa. Ehkäisyneuvola kuuluu 

julkisen terveydenhuollon piiriin. Ehkäisyneuvolapalveluita saa myös yksityi-

seltä palvelusektorilta. Ehkäisyneuvola on järjestetty usein äitiys- ja ehkäisy-

neuvolassa, yhdistetyssä äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvolassa ja lääkärinvas-

taanotolla, mutta myös erillisessä ehkäisyneuvolassa. Jokaisella kaupungilla 

on omanlaisensa käytännöt ja toimintatavat. (THL 2015.) Kouvolan alueella 

toimii yhteensä viisi ehkäisyneuvolaa. Keltakankaalla, Korialla, Kouvolassa, 

Valkealassa ja Mäyränkorvessa on jokaisessa yksi ehkäisyneuvola. 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön perustana on jonkinlainen tuotos, joka voi olla 

esimerkiksi portfolio, opas, kansio, tapahtuma tai kotisivut. Tuotoksen pohjalta 

tehdään kirjallinen raportti. Tuotos tehdään jollekin kohderyhmälle, jota se 

parhaiten palvelee. Tuotos on aina jotain konkreettista. Työelämän kehitys on 

toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus. Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu 

siis sekä käytännön toteutuksesta että toteutuksen kirjallisesta loppurapor-

toinnista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 38, 51.) 

Tarkoituksena oli tuottaa selkeä ja helppolukuinen perehdytysopas ehkäisy-

neuvolan työntekijöille. Tämän perehdytysoppaan päätarkoituksena on kehit-

tää työelämää ja helpottaa uusien työntekijöiden työhön perehdyttämistä. Pe-

rehdytysoppaassa on kaikki tarvittava tieto yhdessä kansiossa. Kansio vietiin 

myös sähköiseen muotoon sen päivittämisen helpottamiseksi.  

Tavoitteena on saada tämä opas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloiden käyt-

töön vuoden 2016 lopussa. Tarkoitus olisi, että perehdyttäjät käyttäisivät tätä 

opasta perehdyttääkseen uusia työntekijöitä. Perehdytysopas on hyvä apuvä-

line myös jo töissä olevalle työntekijälle tietojen haussa ja omien tietojensa 

virkistämiseksi. 
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5 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

5.1 Lähtökohtien toteaminen ja hankkeen osapuolet 

Opinnäytetyön aiheen saimme Kymenlaakson ammattikorkeakoululta. Opin-

näytetyön hankkeistaja, Kouvolan kaupunki, oli tilannut työn Kymenlaakson 

ammattikorkeakoululta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehkäisyneuvolaan 

toimiva perehdytysopas, joka on toteutettu yhteistyössä terveydenhuollon 

opiskelijoiden kanssa. Perehdytysopasta ei entuudestaan ollut ja nyt sille oli 

huomattu tarve. Muidenkin neuvoloiden, esimerkiksi äitiysneuvolan, perehdy-

tysoppaat ovat syntyneet opinnäytetyön pohjalta. Ehkäisyneuvolan toiminta oli 

meille molemmille opinnäytetyön tekijöille hieman vieras, mikä lisäsi mielen-

kiintoa aihetta kohtaan. Aikaisempien harjoitteluiden kautta olemme kokeneet, 

minkälainen perehdytys on ollut hyvää ja minkälainen huonoa. Tilaisuus vai-

kuttaa perehdytysoppaan tekoon ja tehdä siitä mahdollisimman hyvä, innosti 

meitä. Molemmat tekijät ovat tulevia terveydenhoitajia ja kiinnostuneita neuvo-

latoiminnasta yleisesti. 

Opinnäytetyön toisena osapuolena toimi Kouvolan kaupungin ehkäisyneuvo-

loiden osastonhoitaja. Osastonhoitaja oli halukas osallistumaan yhteistyöhön 

ja tekemään parhaansa opinnäytetyön ja oppaan toteutuksessa. Yhteistyöm-

me toimi hyvin ja saimme tarpeellista tietoa ja käytännön esimerkkejä. Koim-

me hyvän yhteystyön tärkeänä asiana, ilman sitä aloittaminen olisi ollut haas-

tavaa. Hyvän yhteistyön kautta saimme tarvittavaa tietoa oppaan kokoami-

seen ja opinnäytetyön tuottamiseen. Yhteistyöhenkilön kautta saimme myös 

yhteyden muihin terveydenhoitajiin, joilta pyysimme palautetta valmiista tuo-

toksesta. Suora palaute ammattitaitoisilta ja alalla olevilta terveydenhoitajilta 

on tärkeää, sen mukaan opasta pystyy tarvittaessa muokkaamaan tai oppaa-

seen pystyy lisäämään tärkeitä asioita. 

 

5.2 Perehdytysoppaan laatimisprosessi Kouvolan ehkäisyneuvoloiden terveydenhoitajille 
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Opinnäytetyöprosessi sai alkunsa syksyllä 2015, jolloin otimme yhteyden 

osastonhoitajaan. Kun saimme myönteisen vastauksen, sovimme osastonhoi-

tajan kanssa tapaamisen, jossa teimme toimintasuunnitelman ja alustavan ai-

kataulun oppaan valmistumisesta. Tapaamisessa saimme perehdytysoppaan 

toteutukselle päälinjaukset, joiden pohjalta oli hyvä alkaa työstämään opasta. 

Etenimme nopealla tahdilla ja jo samana syksynä pidimme ideaseminaarin. 

Ideaseminaarissa toimme esille opinnäytetyön aiheen ja sen tarkoituksen se-

kä suunnitelman työn toteuttamisesta. Vähitellen syksyn aikana alkoi hahmot-

tumaan oppaan sisällysluettelo, jonka annoimme osastonhoitajalle hyväksyt-

täväksi.  

Jaoimme opinnäytetyön aihealueet tasapuolisesti molemmille. Jako onnistui 

ongelmitta. Ensimmäisen tapaamisen ohjaavan opettajan kanssa sovimme 

keväälle 2016, jolloin kävimme läpi opinnäytetyön vaiheet ja tarvittavat avut 

sen jatkamiseen. Tällöin opinnäytetyön tekeminen oli seisahtunut erinäisistä 

syistä. Ohjaavan opettajan tapaamisen jälkeen into palautui ja tekeminen jat-

kui. 

Keväällä 2016 oli suunnitteluseminaari, jossa esittelimme työvaiheet ja syvälli-

semmin opinnäytetyön tarkoituksen. Suunnitteluseminaarista oli paljon hyötyä, 

ja saimme sieltä tarvittavat avut työn jatkamiseen. Tässä vaiheessa emme ol-

leet vielä täysin selvillä toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksista, mutta se-

minaarin myötä nekin selvisivät. 

Kesän alussa oli vielä toinen ohjaavan opettajan tapaaminen, jotta kesälomal-

le ja opinnäytetyön tekemiseen voisi turvallisin mielin lähteä. Tapaamisessa 

tarkistimme edelliskerralla sopimiemme tavoitteiden toteutumiset, joihin tarvit-

taessa saimme lisäohjeistuta. Työmme oli edistynyt mukavasti ongelmitta. 

Saimme neuvoja ohjaavalta opettajalta opinnäytetyön kirjoittamiseen. Tär-

keimpänä ajatuksena pidimme sitä, mitä itse toivoisimme perehdyttämiseltä 

saada. Toiseksi halusimme saada tuotoksen ja raportin, joka puoltaa tuotosta 

ja joka toisi esiin kysymyksen ”miksi?”.  

Kesän aikana opinnäytetyö valmistui vauhdilla. Syksyllä koulun alkaessa oli 

viimeinen ohjaavan opettajan tapaaminen, jossa saimme palautteen kokonai-
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suudessaan siihen mennessä tehdystä työstä. Pian tapaamisen jälkeen ja 

muutaman korjauksen ja lisäyksen tehtyämme työ oli valmis tulostettavaksi ja 

lähetettäväksi kohti arviointia. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö saatiin val-

miiksi syksyllä 2016. 

Kysyimme palautetta perehdytysoppaasta ehkäisyneuvoloiden osastonhoita-

jan kautta, joka välitti kyselyn muille terveydenhoitajille. Palaute ei kuitenkaan 

ehtinyt sovittuun päivämäärään mennessä. Palaute perehdytysoppaasta sovit-

tiin käytävän läpi ensi keväänä pidettävässä perehdytyksen ohjauksen luen-

nolla, joka pidetään neuvoloiden terveydenhoitajille kehittämistehtävänä. 

Käytetyt työtunnit opinnäytetyöhön olivat yhteensä noin 86 tuntia. Työtunnit 

koostuivat muun muassa ideointivaiheesta (6 tuntia), suunnitteluvaiheesta (7 

tuntia), tapaamisista ja yhteydenpidoista (12 tuntia) ja loppu aika koostui opin-

näytetyöhön perehtymisestä, kirjoittamisesta ja kokoamisesta. 

 

5.3 Perehdytysoppaan kuvaus 

Perehdytysoppaan avaa kansilehti, jota on kuvitettu hieman, jotta lukijan mie-

lenkiinto heräisi. Sitä seuraa sisällysluettelo, josta tulee ilmi koko perehdy-

tysoppaan sisältö. Sisällysluettelon jälkeen tulee meidän, oppaan tekijöiden, 

tervehdys perehdytysoppaan lukijalle. Seuraavaksi on hieman tietoa Kouvolan 

ehkäisyneuvoloiden toiminnasta sekä niiden yhteystiedot. 

Perehdytysoppaan luvut ovat jäsennelty seuraavasti:  

- työsopimus 

- koeaika 

- käyttäjätunnukset 

- henkilökortti 

- salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 

- palkkaus sekä palkanmaksu 

- vuosilomat ja muut vapaat 

- työterveyshuolto, mitä tehdä sairastuessa  
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- lääkeluvat 

- palvelusuhteen päättymisestä 

- avaimet 

- vaatetus  

- lääketilaukset 

- varastotilaukset 

- ohje lomakkeiden löytämiseen 

- jätehuolto työpaikalla 

- uhka- ja vaaratilanteet 

- viat ja epäkohdat sekä niistä ilmoittaminen  

- ehkäisymenetelmät.  

 

Näiden jälkeen oppaassa tulevat liitteet, joita terveydenhoitajat käyttävät joka-

päiväisessä työssään.  

Kouvolan alueella on tehty perehdytysoppaita äitiys- ja lastenneuvoloille ja 

kouluterveydenhuoltoon, nämä kaikki ovat tehty toisiaan muistuttaville pohjille. 

Myös tämä opas muistuttaa muita vastaavia oppaita. Monet terveydenhoitajat 

työskentelevät kahdessa eri neuvolassa, esimerkiksi äitiys- ja ehkäisyneuvo-

lassa. Kun perehdytysoppaat muistuttavat hieman toisiaan, on yksittäistä tie-

toa helppo etsiä. Perehdytysoppaan ulkoasu on alkuperäisen idean mukaan 

suunniteltu yksinkertaiseksi ja helposti luettavaksi, mutta silti miellyttäväksi 

sekä mielenkiintoiseksi. Valkoisella pohjalla tekstiä on mustalla värillä, tärkeitä 

kohtia sekä otsikoita on korostettu. Perehdytysoppaassa on myös käytetty ku-

vitusta. Perehdytysopas on laajuudeltaan 40 sivua liitteineen. Koko perehdy-

tysopas on opinnäytetyön liitteenä 1. Lupa perehdytysoppaan julkaisuun on 

kysytty työn hankkeistajalta. 

 

6 POHDINTA 

 



20 
 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa perehdytysopas Kouvolan alueen 

äitiysneuvoloille. Sen tarkoituksena oli tehdä ajantasaista tietoa sisältävä pe-

rehdytysopas, joka on helppolukuinen ja josta löytää tarvittavan tiedon helpos-

ti. Perehdytysoppaan tarkoituksena oli helpottaa kaikkien terveydenhoitajien 

työtä ja auttaa uusia työntekijöitä sekä opiskelijoita pääsemään nopeammin 

työssään alkuun. Perehdytysopas toteutettiin sähköisessä muodossa, jotta 

sen päivitys olisi tulevaisuudessa helppoa.  

Mielestämme pääsimme tavoitteisiimme hyvin. Osastonhoitaja oli myös pää-

osin tyytyväinen perehdytysoppaaseen. Työskentelyämme auttoi paljon se, et-

tä osastonhoitaja halusi alusta alkaen olla mukana projektin kulussa. Yhteistyö 

osastonhoitajan kanssa oli koko projektin ajan mieluisaa ja yhteydenotot su-

juivat ongelmitta. Olimme tyytyväisiä siihen, että osastonhoitaja oli hyvin kan-

nustava alusta saakka ja halusi olla projektissa mukana ohjaamassa. Ennen 

tätä opinnäytetyötä oli tehty kaksi perehdytysopasta, Kouvolan äitiys- sekä 

lastenneuvoloille. Jo aiemmin tehdyissä perehdytysoppaissa tieto oli osittain 

vanhentunutta. Osastonhoitaja oli tässä suuri apu, hän kertoi meille, mikä oli 

vanhentunutta tietoa.  

Monet terveydenhoitajat ovat koonneet itselleen talteen erilaisia ohjeita ja lo-

makkeita sekä kansioita, joten uskomme, että tämä perehdytysopas tulee tar-

peeseen. Olemme iloisia siitä, että saimme tehdä tuotoksen, joka tulee käy-

täntöön ja tarpeeseen. Toivomme, että perehdytysopas jää käytäntöön ja sii-

hen löydetään sopiva henkilö, joka huolehtii oppaan päivittämisestä.  

Toiminnallinen opinnäytetyömme eteni suunnitellusti. Opinnäytetyön työstämi-

nen oli ajoittain haastavaa, mutta aihe oli mieleinen sekä mielenkiintoinen ja 

se auttoi opinnäytetyön etenemisessä. Teimme opinnäytetyöstämme suurim-

man osan kesäaikaan, jolloin työ eteni hyvin. Ajoittain kuitenkin koimme pieniä 

haasteita aikataulun kanssa, erityisesti yhteisten tapaamisten järjestäminen oli 

haastavaa, koska aikatauluja oli ajoittain vaikea saada sopimaan. Tällä hetkel-

lä Kouvolassa jokaisessa neuvolassa on perehdytysopas. Jatkossa voisikin 

tehdä kyselyn terveydenhoitajille, jotka näitä perehdytysoppaita ovat käyttä-

neet, ja kysyä heidän mielipiteitään oppaista sekä niiden käytännöllisyydestä. 
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Kun perehdytysopas on ollut pidemmän aikaa käytössä, niin kehittämisehdo-

tuksia tulee varmasti. 
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1 TERVETULOA TYÖSKENTELEMÄÄN EHKÄISYNEUVOLAAN 

Tervetuloa ehkäisyneuvolan puolelle!  

Tämän oppaan avulla sinut sekä muut uudet työntekijät ja opiskelijat pe-

rehdytetään ehkäisyneuvolan työn käytäntöihin. Perehdytysoppaan avulla 

hallitset tehokkaammin uuden työsi ja työympäristön sekä saat varmuutta 

toimintaasi. Hyvällä perehdytyksellä lisätään osaamista työpaikallasi, tue-

taan jaksamistasi sekä vähennetään työtapaturmia. 

Työ on aina ollut merkittävä osa ihmisen elämää. Perehdyttäminen on tär-

keä osa henkilöstön kehittämistä. Työntekijän on ymmärrettävä, miten or-

ganisaatio toimii ja miksi se on olemassa. 

Tämä perehdytysopas on toteutettu opinnäytetyönä Kymenlaakson ammat-

tikorkeakoulun kahden terveydenhoitajaopiskelijan toimesta. Toivomme, 

että tästä perehdytysoppaasta on apua kaikille uusille ehkäisyneuvoloiden 

työntekijöille ja heidän perehdyttäjilleen. Työniloa! 

 

Aurinkoisin terveisin 

Iida Siiskonen & Iida Järvelä 

Kouvolassa 24.10.2016 

 

 

  



    
 

 
 

2 SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN 

Seksuaali- ja lisääntymisterveys on olennainen osa ihmisen terveyttä ja 

hyvinvointia ja siten merkittävä osa kansanterveyttä. Li-

sääntymisterveyteen kuuluu Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 

mahdollisuus vastuulliseen, tyydyttävään ja turvalliseen seksielämään, 

mahdollisuus ja vapaus lisääntyä ja päättää siitä milloin ja kuinka usein se 

tapahtuu, oikeus sopiviin ja hyväksyttäviin itse valittuihin eh-

käisyvälineisiin sekä pääsy palveluihin, jotka mahdollistavat turvallisen 

raskauden ja synnytyksen sekä tarjoavat parhaan mahdollisuuden saada 

terve vastasyntynyt. 

Ehkäisyneuvonta on osa laaja-alaista seksuaaliterveyden edistämistä ja 

edellyttää siksi monenlaista erikoisosaamista. Työntekijällä on oltava pe-

rustaidot seksuaalineuvonnassa ja hänen pitää olla selvillä omista asenteis-

taan ja suhteestaan seksuaalisuuteen.  

 

  



    
 

 
 

2.1 Ehkäisyneuvolan toiminta Kouvolassa 

Ehkäisyneuvolan tarkoitus on edistää yksilön ja parin terveyttä tarjoamalla 

tukea ja neuvoja terveyteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä 

asioissa. Raskauden ehkäisypalvelujen lisäksi muut seksuaaliterveyttä 

edistävät palvelut kuuluvat ehkäisyneuvolan piiriin, kuten hedelmättömyy-

den ehkäisy, seksitautien torjunta, seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan 

ehkäisy, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kokemisen ilmaisun 

tukeminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä muu neuvonta.  

Raskauden ehkäisyneuvonta tuli kuntien järjestettäväksi Kansanterveyslain 

myötä 1972. Ehkäisyneuvonnan palvelukäynti on kansanterveyslain ja sii-

hen liittyvän maksulain perusteella maksuton kaiken ikäisille riippumatta 

siitä, mihin käynti tehdään (ehkäisyneuvola, lääkärin vastaanotto, koulu-

terveydenhuolto ym.) 

Kouvolan alueella toimii yhteensä viisi ehkäisyneuvolaa: Keltakankaalla, 

Korialla, Kouvolassa, Kuusankoskella ja Valkealassa. Ehkäisyneuvoloissa 

työskentelee yhteensä seitsemän terveydenhoitajaa. Osa heistä työskente-

lee myös äitiys – tai lastenneuvolassa 

Terveydenhoitajana olet yhteistyössä hyvin eri moniammatillisten tahojen 

kanssa. Perehdytysoppaan lopussa olevasta liitteestä löydät tärkeimpien 

yhteistyökumppaneiden yhteystiedot, joita saatat työssäsi tarvita. 

 

 

  



    
 

 
 

2.2 Ehkäisyneuvoloiden yhteystiedot 

Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloiden yhteystiedot 

- Terveydenhoitajille ajanvaraus puhelinajalla 
 

Keltakangas 

Keltakankaantie 8A 

Ajanvaraus  

klo 9.00 - 10.00 

Puh. 020 615 7983 

Puh. 020 615 7982 

 

Koria 

Kyminasemantie 10 B 5 

Ajanvaraus 

klo 9.00 - 10.00 

Puh. 020 615 4992 

Puh. 020 615 4854 

 

 

 

 

Kouvola 

Marjoniementie 10 

Ajanvaraus ma, ke-pe 

klo 12.00 - 13.30  

(ti ei puhelinaikaa) 

Puh. 020 615 5075 

 

Kuusankoski/Mäyräkorpi 

Osonojantie 7 

Ajanvaraus ti ja to klo 
12.00 - 13.00 

Puh. 020 615 7976 

 

Valkeala 

Keskitie 19 

Ajanvaraus klo 

9.00 - 10.00 

Puh. 020 615 515

  



    
 

 
 

2.3 Ehkäisyneuvoloiden toiminta-ajatus ja arvot 

Toiminta-ajatus 

Ehkäisyneuvolan tarkoituksena on ohjata ja tukea seksuaaliterveyteen liit-

tyvissä asioissa. Tarkoituksena on löytää yksilölle tai parille tarkoituksen-

mukainen ehkäisy. Tavoitteena on vähentää ei-toivottujen raskauksien 

määrää. 

Arvot 

Kouvolan kaupungille on laadittu yhteiset arvot ja kaikkien hyväksymät 

periaatteet. Kaupungin organisaation toimintaa ohjaavia arvoja ovat: 

- kaupunkilaisen paras 
- vastuullinen yhteistyö 
- tavoitteellisuus ja tehokkuus 
- rohkea uudistuminen 
- luotettavuus ja turvallisuus 
 

Kouvolan kaupungin henkilöstövisiona eli henkilöstöjohtamiseen liittyvä-

nä tavoitetilana on: 

”Osaamme, voimme hyvin ja teemme merkityksellistä työtä vastuullisesti 

johdetussa Kouvolassa. Meillä on hyvä työ ja reilu meininki.” 

 

 

  



    
 

 
 

3 TYÖSUHTEESSA HUOMIOITAVAA 

3.1 Työsopimus 

Kaupungin henkilöstö on työ- tai virkasuhteessa. Terveydenhoitajat ovat 

työsuhteisia. Neuvolatyössä noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työ-

ehtosopimusta (KVTES). Virka- ja työehtosopimuksen lisäksi tärkein työ-

suhdetta määrittelevä laki on työsopimuslaki ja viranhaltijalla puolestaan 

laki kunnallisesti viranhaltijasta. 

Työaika 

Työaika määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten 

mukaan (KVTES). Työajasta on mainittu työsopimukses-

sa/virkamääräyksessä. Neuvolatyössä noudatetaan yleistyöaikaa, joka on 

114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon pituisessa työjaksossa. Työpäivään 

kuuluu 30 minuuttia oleva lepo- tai ruokatauko, joka on omaa aikaa. Vii-

koittainen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Työaika toteutetaan etukäteen 

laaditun työvuoroluettelon mukaisesti. Pääsääntöisesti työaika on 7.30-16 

välillä, perjantaisin on työajan lyhennys. 

Koeaika 

Palvelusuhteen alkaessa sovitaan koeajasta. Viranhaltijan koeajasta teh-

dään päätös valintamenettelyn ja työsuhteisen osalta työsopimuksen sol-

mimisen yhteydessä. Koeaika on työsuhteisella enintään neljä kuukautta ja 

viranhaltijalla kuusi kuukautta palvelusuhteen alkamisesta. Lyhyissä mää-

räaikaisissa palvelusuhteissa koeaika on enintään puolet palvelusuhteen 

kestosta. Koeaikana työsopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi, 

joko työntekijän tai työnantajan puolelta. Koeaikana purkaminen ei edelly-

tä työsopimuslaissa esitettyjä irtisanomis- tai purkuperusteita. Koeaikaista 

työsopimusta ei saa päättää syrjivästi tai epäasiallisin perustein.   



    
 

 
 

3.2 Käyttäjätunnukset 

Palvelusuhteen alkaessa esimies hoitaa työntekijälle henkilökohtaiset käyt-

täjätunnukset, eli verkon käyttäjätunnuksen, sähköpostitunnuksen ja Effica 

-käyttäjätunnuksen. Tunnusten toimitusaika on viikon verran. Kouvolan 

kaupungin sähköpostiosoitteiden muoto on 

etunimi.sukunimi@kouvola.fi. 

Opiskelijat saavat oman käyttäjätunnuksen effica -järjestelmään. Tällä he 

pääsevät kirjaamaan asiakkaan hoitotietoihin. 

Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteys: 

Kouvola Effican sovellustuen päivystys puh. 020 615 6786 

Tietoturva ja tietosuoja 

Esimies käy työntekijän kanssa läpi työtehtävään liittyvät tietoturvaan ja 

tietosuojaan liittyvät asiat. Esimies käy myös uuden työntekijän kanssa lä-

pi tiettyjen järjestelmien käyttöön liittyvän tietosuojasitoumuksen, joka 

työtekijän tulee allekirjoittaa.   



    
 

 
 

3.3 Henkilökortti 

Kouvolan kaupungilla on käytössä Väestörekisterikeskuksen varmenne-

kortit. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla käytössään henkilö-

kohtainen kortti, jota käytetään tunnistautumiseen. Varmennekortti haetaan 

RA-pisteestä, joka sijaitsee sairaalanmäellä. Siellä osataan tilata automaat-

tisesti oikeanlainen kortti. 

RA-piste 

Varmennekortin saa varaamalla ajan RA-pisteeseen nettiajanvarauksella, 

osoitteesta www.slsystems.fi/vrk. 

Ajanvarausohje löytyy Kontista: 

Hyvinvointipalvelut ! Perusturva ! Terveydenhuollon varmennekortti 

! Ajanvarausohje. 

Mikäli ajanvaraaminen verkossa ei onnistu, tai jos sinulla on kysyttävää, 

voit soittaa numeroon 044 2691 585 Riitta Valkonen/CAREA. 

RA-pisteessä sinut tunnistetaan hyväksyttävästä asiakirjasta (suomalainen 

ajokortti, voimassa oleva henkilökortti, joka on 1.3.1999 jälkeen myönnet-

ty, EU-henkilökortti, tai voimassa oleva passi), sinut valokuvataan, tietosi 

rekisteröidään ja hakemus tulostetaan, jonka jälkeen korttitilaus siirtyy 

korttitehtaalle. 

RA-piste 

Sairaalakuja 2 

Talo 2, 5 krs 

45750 Sairaalanmäki 

 

  



    
 

 
 

Kortin toimitus 

Kortin toimitusaika on 1,5-2 viikkoa. Kortti siirtyy RA-pisteeseen, mutta 

tunnuslukukuori postitetaan kotiosoitteeseen. Tämän jälkeen varmenne-

korttisi on noudettavissa RA-pisteestä. 

Huom. Tunnuslukukuori tulee Väestörekisterikeskuksen kuoressa, joka 

saattaa näyttää esimerkiksi mainokselta. Huolehdithan siis, ettei kuori me-

ne roskakoriin. PIN- ja PUK-koodeja ei kannata avata ennen kuin on tarve. 

PIN-koodi on repäisynauhassa ja parhaiten se näkyy, kun laitat repäisy-

nauhan valkoista paperia vasten.   



    
 

 
 

3.4 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 

Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus tiedoista, jotka kuvaavat toisen 

henkilön ominaisuuksia, henkilökohtaisia oloja, tai taloudellista asemaa. 

Vaitiolovelvollisuus koskee erityisesti perusturvan potilastietoja ja asiakas-

rekisteritietoja sekä muita henkilökohtaisia rekisteritietoja koskevia asioita. 

Vaitiolovelvollisuus koskee myös opiskelijoita. Salassapitovelvollisuus 

säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen. Vaitiolovelvollisuuden 

rikkomukset on sanktioitu rikoslaissa. 

 

3.5 Palkkaus ja palkanmaksu 

Palkkaus määräytyy palvelusuhteeseen sovellettavan virka- ja työehtoso-

pimuksen (KVTES) mukaisesti. Palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen 

perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkasta, ammatinhallintaan ja työssä suo-

riutumiseen perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä, palvelusaikaan perus-

tuvasta lisästä ja tulokselliseen toimintaan perustuvasta tulospalkkiosta. 

Kouvolan kaupungilla ei ole vielä käytössä tulospalkkiojärjestelmää. Työ-

kokemuslisää maksetaan lisään oikeuttavan palvelusajan perusteella. 

Palkanmaksu 

Palkka maksetaan vakinaiselle kuukausipalkkaiselle henkilöstölle kuukau-

den 15. päivänä ja määräaikaisille kuukauden viimeisenä päivänä. Vero-

kortti ja tilinumero tulee toimittaa hyvissä ajoin Kunnan Taitoaan palkan-

laskentaan. Palkkalaskelmien ensisijainen toimitustapa on sähköinen 

(verkkopalkka). Paperisen palkkalaskelman saavat vain ne, joilla ei ole 

mahdollisuutta käyttää palkkapankkinsa verkkopalvelua. Tämä vaatii kir-

jallisen ilmoituksen. 

  



    
 

 
 

Vuosilomat 

Vuosiloma määräytyy KVTES:n mukaan. Loman pituus määräytyy täysien 

lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, vuosisidonnaiseen osaan oike-

uttavan palvelusajan ja palvelusuhteen pituuden mukaan. 

Vuosilomat haetaan ESS-järjestelmän vuosilomanäytöllä. Lomarahat mak-

setaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.  

Palkalliset virka- ja työvapaat 

Työpäiviksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, aviopuoli-

son, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautauspäivä (siunauspäivä) 

ovat palkallisia vapaapäiviä. Näistä vapaapäivistä on aina tehtävä poissa-

oloilmoitus ESS:iin (poissaolokoodi 38). 

Kuntoutusten ajalta (esimerkiksi kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurs-

sit, ASLAK, TYK-kuntoutus, yksilöllinen kuntoutusjakso) maksetaan 

palkka, mikäli Kela maksaa kuntoutusrahan työnantajalle. Kuntoutuspois-

saoloista on aina tehtävä poissaoloilmoitus ESS:iin (poissaolokoodi 95).   



    
 

 
 

3.6 Työterveyshuolto 

Terveydenhoitajien työterveyshuoltona toimii Kymijoen Työterveys, jonka 

toimipiste sijaitsee Kouvolan keskustassa. 

Työhöntulotarkastus 

Työhöntulotarkastus tehdään kaikille uusille yli 6 kuukauden palvelusuh-

teeseen tuleville viranhaltijoille/työntekijöille. Terveydentilaa koskevalla 

todistuksella osoitetaan työntekijän työkykyisyys ja se toimitetaan esimie-

helle. Viranhaltijoilla terveydentilaa koskevan todistuksen esittämisvelvol-

lisuudesta ja virkasuhteen raukeamismahdollisuudesta on säädetty kunnal-

lisesta viranhaltijasta annetussa laissa. 

1-6 kuukauden palvelusuhteessa olevat työntekijät täyttävät esitietokaa-

vakkeen, joka toimitetaan työterveyshuoltoon. Kaavake löytyy Kontista 

kohdasta: 

Henkilöstö ! Työterveyshuolto ! Työhöntulotarkastukset 

Kouvolan toimipiste 

Hallituskatu 7C, 45100 Kouvola 

Toimisto ja ajanvaraus 

Puh. 05 234 7530 

Faksi 05 234 7556 

e-mail: etunimi.sukunimi@kymijoentyoterveyshuolto.fi 

Työterveyshuollon toimipiste on avoinna 

ma – to 8.00 - 16.00 

pe 8.00 - 15.00 

 

 

  



    
 

 
 

3.7 Sairastuessa ja tapaturmien sattuessa 

Sairastuttuasi ota välittömästi yhteyttä omaan esimieheesi, joka myöntää 

sairausloman. Sairauspoissaolosta on aina tehtävä poissaoloilmoitus 

ESS:iin (esimiehen myöntämä sairausloma: poissaolokoodi 19, tai sairaus-

loma, josta on lääkärin, tai terveydenhoitajan todistus: poissaolokoodi 20). 

Enintään seitsemän kalenteripäivän pituiseen sairauslomaan riittää esimie-

hen myöntämä lupa ilman todistusta 3 + 2 + 2, ellei esimies katso olevan 

erityistä tarvetta todistuksen vaatimiseen. Yli seitsemän päivää kestävistä 

poissaoloista on esitettävä lääkärintodistus. 

Sairausloman ensimmäinen päivä on palkaton, mikäli et toimita lääkärin-

todistustasi työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoitus-

päivämäärästä. Et menetä sairausajan palkkaa kuitenkaan silloin, jos vii-

pyminen aiheutuu hyväksyttävästä syystä. 

Kaupungin henkilöstö on vakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiössä. Tapa-

turmavakuutuslain mukaan korvataan työssä tai työmatkalla sattuneet tapa-

turmat sekä ammattitautilain mukaiset ammattitaudit. Ilmoita työtapatur-

masta aina viipymättä omalle esimiehellesi. Vaikka tapaturma ei johtaisi-

kaan sairauslomaan, on siitä aina täytettävä tapaturmalomake myöhempien 

korvausten vuoksi. Lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät Kontista: 

Yhteiset palvelut ! Lomakkeet ! Sisäinen tapaturmailmoitus 

Läheltä piti -tilanteella tarkoitetaan tapausta, jossa tilanteeseen liittyvät eri 

tekijät ovat aiheuttaneet vaaran, mutta henkilövahingoilta on kuitenkin 

säästytty. Tällaisia ovat esimerkiksi esineiden putoamiset, liukastumiset, 

kaatumiset, putoamiset, törmäykset, puristumiset, uhkailu, töniminen, hui-

tominen ja muut vastaavat tilanteet, joissa mukana olevat henkilöt ovat 

kuitenkin selvinneet pelkällä säikähdyksellä. Läheltä piti -ilmoituksen voit 

tehdä sähköisesti tai tulostettavalla paperiversiolla Kontissa: 

Henkilöstö ! Työsuojelu ja työympäristö ! Läheltä piti -tilanteet. 

  



    
 

 
 

Lapsen sairaus ja muu perhevapaa 

Voit saada tilapäistä hoitovapaata äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan 

lapsen hoidon järjestämiseksi. Ilmoita lapsen sairastumisesta välittömästi 

esimiehelle. Molemmat vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaata 

samanaikaisesti. 

Lapsen sairauden takia voit olla poissa työstä korkeintaan neljä peräkkäistä 

kalenteripäivää. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palk-

ka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta 

lukien. 

Enintään kahden päivän pituiseen tilapäiseen hoitovapaaseen riittää esi-

miehen myöntämä lupa ilman todistusta, ellei esimies katso olevan erityis-

tä tarvetta todistuksen vaatimiseen. Yli kaksi päivää kestävistä poissaolois-

ta vaaditaan terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai lääkärintodistus. Tila-

päisestä hoitovapaasta on aina tehtävä poissaoloilmoitus ESS:iin (poissa-

olokoodi 27). Sinulla on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä perhettäsi 

kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamat-

toman tai pakottavan syyn vuoksi. Poissaolo pakottavista perhesyistä on 

kuitenkin palkatonta vapaata. Ilmoita poissaolosta välittömästi esimiehel-

lesi.  

 

 

 

 

  



    
 

 
 

3.8  Lääkeluvat 

Neuvoloilla on olemassa lasten ja nuorten terveyspalveluiden lääkehoito-

suunnitelma. Lääkehoitosuunnitelmaan on liitetty neuvolan lääkeluvat ja 

ajantasainen henkilöstön täydennyskoulutusrekisteri. Neuvolaan työhön tu-

levilla tulee olla voimassa olevat lääkkeenantoluvat. Lääkehoitoon oikeut-

tavat henkilökohtaiset luvat ovat voimassa määräajan ja osaaminen var-

mistetaan viiden vuoden välein LOP- lääkehoidon perusteet tentillä. Työn-

tekijät, joilla ei ole Carean sairaanhoitopiirin myöntämää lupaa lääkehoi-

dosta tulee esittää todistus lääkehoidon osaamisesta. 

Lääkehoidon osaaminen 

Jokainen on itse vastuussa lääkehoidon ammattitaitonsa ylläpitämisestä. 

Lääkehoidon ammattitaitovaatimukset ja täydennyskoulutusvelvollisuus 

koskee myös sijaisia. Sijaiset toimivat lääkehoidossa oman osaamisensa 

(lupien) ja saamansa perehdytyksen perusteella. 

Opiskelijat 

Opiskelijoiden on esitettävä harjoittelun alkaessa todistus suorittamistaan 

lääkehoidon opinnoista sekä lääkelaskuista. Opiskelijat osallistuvat työ-

paikkaohjaajan vastuulla ja välittömässä valvonnassa ja ohjauksessa lääke-

hoidon toteuttamiseen sekä niihin liittyviin valmisteleviin toimenpiteisiin. 

  



    
 

 
 

3.9  Palvelusuhteen päättyessä 

Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti määräajan kuluttua. 

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tai 

virkasuhteen ainoastaan joko työntekijästä johtuvista syistä tai tuotannolli-

sista ja taloudellisista syistä. Irtisanomisaika vaihtelee palvelusuhteen kes-

ton mukaan 14 päivästä kuuteen kuukauteen. 

Palvelusuhteen päättyessä työntekijä saa pyynnöstä työtodistuksen. Todis-

tuksesta kirjataan palvelusuhteen kestoajat ja työtehtävien laatu. Työtodis-

tukseen voidaan erillisestä pyynnöstäsi merkitä myös työsuhteen päättymi-

sen syy sekä arvio työtaidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä. 

Palvelusuhteen päättyessä työntekijän tulee palauttaa kaikki käytössäsi ol-

leet avaimet, puhelimet, henkilökortit jne. esimiehellesi. 

 

  



    
 

 
 

4 YLEISTÄ EHKÄISYNEUVOLASSA 

4.1  Avaimet 

Jokainen työntekijä saa työsuhteen alkaessa avaimen neuvolaan. Sijaisilla 

avaimen antavat neuvolan työntekijät ja vakituisilla esimies. Työntekijä 

kuittaa omalla allekirjoituksellaan avaimen ja on vastuussaan siitä, että 

avaimet pysyvät tallessa. 

 

4.2  Työvaatetus 

Terveydenhoitajan työvaatteena ehkäisyneuvolassa on Kouvolan kaupun-

gilta saama sininen liivi. Työvaatteiden tulee olla asiallisia, siistejä ja hel-

posti pestävissä. Työvaatteiden pesupalvelu on ulkoistettu ja työvaatteet 

pesetetään säännöllisesti viikoittain pesulassa. Tarvittaessa neuvoloissa on 

myös kertakäyttöisiä esiliinoja saatavilla. 

 

4.3  Lääketilaukset 

Jokaisessa neuvolassa on yksi terveydenhoitaja, joka hoitaa pääasiallisesti 

lääketilauksien teon. Hänelle on nimetty varahenkilö, joka tekee tilauksen 

varsinaisen tilaajan poissaollessa. Lääkepuutokset ilmoitetaan 

lääketilauksista vastaavalle terveydenhoitajalle. 

 

4.4  Varastotilaukset 

Jokaisesta neuvolasta löytyy ilmoitus, milloin on varastotilanteen tilaus-

päivä. Keskusvaraston tilauslomake löytyy: Toimiala (K:) ! Hypa ! 

Neuvolatoiminta ! Lomakkeet. Jos jokin laite rikkoutuu tai kyseessä on 

kalliimpi hankinta, tulee ottaa yhteyttä esimieheen. 

 



    
 

 
 

4.5  Ohje lomakkeiden löytämiseen tietokoneelta 

Työpöytä ! Oma tietokone ! Toimialat (K) ! Hypa !Neuvolatoiminta 

 

4.6  Jätehuolto 

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 

Ympäristöohjelman tavoitteena on mm. jätteiden määrän vähentäminen 2 

% / vuosi, jätteiden tehokkaampi lajittelu, 20 % energiansäästö sekä käve-

lyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääntyminen. 

Työpaikalla on tärkeää tutustua jätteidenlajittelukäytäntöihin. Terveyden-

huollolle on laadittu omat jätteidenlajitteluohjeet, jotka löytyvät: K: Hypa 

! Neuvolatoiminta ! yhteiset ! jätehuolto 

Vinkkejä työpaikan ekoarkeen: 

- Sammuta tietokoneet ja näytöt aina, kun et käytä niitä. Näin parannat 
koneen tietoturvaa, pidennät käyttöikää sekä säästät energiaa ja rahaa 

- Sammuta valot poistuessasi huoneesta 
- Säädä huoneen lämpötila 21 C:een 
- Lajittele jätteet työpaikallasi ohjeistuksen mukaisesti 
- Ilmoita vesihanojen ja WC-pönttöjen vuodoista kiinteistöisännöitsijälle 
- Tulosta ja kopioi vain tarpeelliset asiakirjat. Ota kaksipuolisia ja mus-

tavalkoisia kopioita ja tulosteita 
- Ehkäise jätteen syntyä välttämällä esim. kertakäyttötuotteita 
- Ota käyttöön etäkokoukset 
- Kulje mahdollisuuksien mukaan työmatkat polkupyörällä, julkisilla 

kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä. Bussien aikataulut löydät osoit-
teesta www.kouvola.fi/joukkoliikenne. Kimppakyytipalvelun löydät 
osoitteesta www.kouvola.fi/kimppakyyti 

- Harkitse hankinnat huolella 
  



    
 

 
 

 

4.7  Toimiminen uhka- ja väkivaltatilanteessa 

Kouvolan kaupungilla työnantajana on tavoitteena turvallinen työympäris-

tö, jossa jokaisella on oikeus turvalliseen työn tekemiseen. Jokainen työyk-

sikkö on asiantuntija oman toimintansa väkivalta – ja uhkatilanteiden eri-

tyispiirteiden osalta. Todetut väkivallan uhkatilanteet poistetaan mahdolli-

suuksien mukaan ennalta, ja jäljelle jäävien, hankalasti poistettavien vaaro-

jen merkitys arvioidaan ja sovitaan yhteisesti selkeät toimintaohjeet työ-

paikalle.  

Ohjeet löytyvät:  

K ! Hypa ! neuvolatoiminta ! yhteiset ! uhka – ja väkivaltatilantei-

den toimintamalli 

 

4.8  Vioista ja epäkohdista ilmoittaminen 

Vioista ja epäkohdista ilmoitetaan pääasiassa neuvolatoiminnasta vastaa-

valle esimiehelle puh. 020 615 7323. Kiinteistöhuoltoon liittyvissä asioissa 

tulee ottaa yhteys kiinteistövastaavaan huoltoyhtiöön. 

  



    
 

 
 

5  EHKÄISYMENETELMÄT 

Ehkäisymenetelmän valinnan tulee perustua toiveisiin ja realistiseen tilan-

neselvitykseen. 

Jotta raskauden ehkäisyä koskevia päätöksiä voisi tehdä, on asiakkaalle 

tarjottava riittävää tietoa ehkäisymenetelmien tehosta, niiden hyödyistä se-

kä haitoista. Terveydenhuollon ammattilaisen on oltava aloitteellinen ja 

asiakkaan mahdolliset pelot ja huolet on otettava puheeksi. 

Erilaisia ehkäisymenetelmiä ovat: kondomi, ehkäisytabletit, ehkäisyrengas, 

ehkäisykapseli, ehkäisylaastari, ehkäisykierukka, jälkiehkäisytabletti sekä 

sterilisaatio. Ehkäisyvaihtoehtoja eivät ole: keskeytetty yhdyntä, ”varmat 

päivät” sekä jälkiehkäisy yksin käytettynä.   



    
 

 
 

5.1  Toimintamallin mukaiset käynnit 

Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan tilanne, ehkäisyn tarve sekä asiak-

kaan tausta. Ensimmäiselle käynnille varataan aikaa 60 - 90 min. Ensim-

mäisen käynnin yhteydessä tehdään jatkosuunnitelma sekä varataan lääkä-

rinaika (+terveydenhoitaja), joka kestää noin 20 minuuttia. Jatkossa on vie-

lä seurantakäynti terveydenhoitajan luona (30 min). Kontrollikäynnit ter-

veydenhoitajalle kahden vuoden välein, mikäli asiakkaalla ei ole riskiteki-

jöitä tai ongelmia ehkäisyvalmisteen käytössä. Reseptin uusinnan yhtey-

dessä riittää soitto vuoden välein ehkäisyneuvolan terveydenhoitajalle. Jo-

ka kolmas käynti lääkärillä (3 - 6 vuoden välein tapauskohtaisesti). 

Tämän perehdytysoppaan lopussa on liitteitä, joita voit käyttää apuna työs-

säsi. Lisää tietoa, jota voit hyödyntää työssäsi löydät: 

- MSD.fi 

- Ehkaisy.com 

- Promama.fi 

- Ehkaisynetti.fi 

- Parempaaelamaa.fi 

 

  



    
 

 
 

LIITTEET 

Liite 1: Yhteistyötahot 

Liite 2: Ehkäisyneuvolan toimintamalli 

Liite 3: AUDIT 

Liite 4: ADSU18 

Liite 5: Hyviä käytäntöjä perehdyttämiseen 

Liite 6: Perehdyttäjän muistilista 

 

  



    
 

 
 

YHTEISTYÖTAHOT      

 

Pohjois-Kymen sairaala naistentautien poliklinikka 

puh. 020 615 1655 

 

A-Klinikka 

Pohjois-Kymenlaakson palveluyksiköiden yhteystiedot löydät sivulta 

http://toimipaikka.a-klinikka.fi/etela/palvelut/pohjois-kymenlaakso#kouvolan-a-klinikka 

 

Aikuissosiaalityö 

puh. 020 615 8593 (ohjaus, vastaanotto, informointi) 

 

Kriisipäivystys 

puh. 020 615 8227 

 

Ravitsemusterapeutti 

- Terveyden edistämisyksikkö puh. 020 615 7990 
- Kuusankoski sairaalanmäki puh. 020 615 1617 

 
 

Mielenterveystoimisto Kouvola 

puh. 020 615 5099 

 

Maahanmuuttopalvelut 

puh. 020 615 7012 



    
 

 
 

 

Maahanmuuttajien terveydenhoitaja 

Soile Vähäkonka (vastaanotto vain ajanvarauksella ma-pe klo 8.00 – 9.00) 

puh. 020 615 6571 

 

Tulkkipalvelut tulee järjestää ja kommunikaatio-ongelmien vähentämiseksi tulkkipalve-

lut on käytettävissä. Tarvittaessa voidaan käyttää etätulkkausta puhelimen välityksellä. 

Kotkan Tulkkikeskus 

puh. 05 234 4465 

 

Seurakunta-diakoniatyö 

- Anjalankoski puh. 040 7654 187 
- Elimäki puh. 045 567 3589 / 0400 838 679 
- Kouvola puh. 0400 374 996 
- Kuusankoski puh. 040 7532 587 
- Valkeala puh. 040 1483 438 / 040 7238 317 

 
 

 

 

 



    
 

 
 

EHKÄISYNEUVOLAN TOIMINTAMALLI    

Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksen kulku: Duodecimin Käypä hoito suositusten 

mukaan. Määräaikaistarkastukset tarkoittavat minimimäärää tapaamisia. Tarvittaessa 

annetaan lisäaikoja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarvittaessa tehdään lähe-

te tai konsultaatio naistentautien poliklinikalle. Kirjaaminen fraasien mukaan PSUUN –

lehdelle. 

EHKÄISYNEUVOLAN TOIMINTAMALLIN MUKAISET KÄYNNIT: 

PILLERIEHKÄISY (myös ehkäisylaastari ja - rengas) 

Ensimmäinen käynti: terveydenhoitaja 60-90 min 

Esitiedot: 

- Kuukautisten alkamisikä (M) 
- Kuukautiskierron pituus (P), vuotopäivien määrä (D), vuodon määrä, 

kivut 
- Viimeiset kuukautiset (v.m.) 
- PAPA 
- HPV-rokotus 
- Sukupuolitaudit 
- Omat sairaudet: veritulppa, hyytymishäiriöt, maksasairaudet, migreeni, 

epilepsia, sepelvaltimotauti, verenpainetauti ja muut sydänsairaudet, 
rintasyöpä, diabetes, mielenterveyden häiriöt, reumasairaudet 

- Gynekologiset sairaudet, tulehdukset, kasvaimet 
- Lääkitys ja lääkeaineallergiat 
- Suvun sairaudet, veritulppa, sydän – ja verisuonisairaudet, rinta – tai 

gynekologinen syöpä 
- Ravitsemus ja liikunta 
- Aiempi ehkäisy 
- Ehkäisytarpeen kesto 
- Parisuhde, seksuaalianamneesi 
- Raskaudet, keskenmenot, keskeytykset 
- Viimeinen raskaus ja synnytys, imetys 
- Viimeinen gynekologinen tutkimus 

 
 
Terveystarkastus: 

- Pituus, paino, BMI, RR ja akne 
 

Mittarit: 

- BMI, Adsu18, AUDIT, Zalko, Tupak, Nu 
 

  



    
 

 
 

Ohjaus ja Neuvonta: 

- Omat näkemykset ja uskomukset ehkäisystä 
- Ehkäisyneuvonta (vaihtoehdot, teho, hyödyt, hinta ja ehkäisyvalmis-

teen huomioiminen muissa sairauksissa) 
- Elintapaohjaus 
- Aloituksen ohjaus, käyttö, unohdukset, haittavaikutukset 
- Rintojen tutkiminen ja kondomin käyttö 

 
Jatkosuunnitelma: 

- Riskitekijät 
- Suunniteltu ehkäisy 
- Seuraava käynti 
- Laboratoriotutkimukset: PAPA (4044) (2-3 vuotta yhdynnän aloituk-

sesta, harkiten alle 20-vuotiailta) ja klamydia (4206) (tarv. HIV 
(4814)), tippuri (1723) ja tulehdusnäytteet (bakt. Värjäys ja bakteeri-
vaginoosi (1159) ja Trichomonas viljely (2766)) 

 

Lääkäri (+terveydenhoitaja) 20 min 

- Lääkäri: Kts. Terveydenhoitajan käyntitiedot 
- Mahdolliset kysymykset ehkäisystä, riskitekijät, terveystottumukset ja 

lab-tulokset, gynekologinen tutkimus, rintojen tutkiminen, ehkäisyn 
aloitus (annetaan 3 kuukauden ilmaispakkaus pillereitä ensimmäisen 
ehkäisyn aloittajalle) ja vuoden resepti 

 

Seurantakäynti: Terveydenhoitaja 30 min 

Esitiedot: 

- Ehkäisymenetelmä 
- Viimeiset kuukautiset (v.m.), kuukautiskierron pituus (P), vuotopäivien 

(D) ja vuodon määrä 
- Ehkäisyn sopivuus ja käytön ongelmat 
- Haittavaikutukset 
- PAPA 
- Sukupuolitaudit, kondomin käyttö 
- Sairaudet (muutokset omassa ja suvun terveydessä) 
- Ravitsemus ja liikunta 
- Parisuhde ja seksuaalianamneesi 
- Ehkäisytarpeen kesto 
- Viimeinen gynekologinen tutkimus 
- Muuta 

 
  



    
 

 
 

Terveystarkastus: 

- Paino, pituus ja RR 
 

Mittarit: 

- BMI, Zalko, Tupak, Nu 
 

Ohjaus ja neuvonta: 

- Ehkäisyneuvonta 
- Elintavat 
- Rintojen tutkiminen 

 
Suunnitelma: 

- Riskitekijät 
- Jatkoehkäisy 
- Laboratoriotutkimukset 
- Seuraava käynti 
 

Kontrollikäynnit terveydenhoitajalle 2 vuoden välein, mikäli ei riskitekijöitä tai ongel-
mia ehkäisyvalmisteen käytössä. Reseptin uusinnan yhteydessä soitto vuoden välein 
ehkäisyneuvolan terveydenhoitajalle. Joka 3. käynti lääkärillä (3-6 vuoden välein ta-
pauskohtaisesti). 

  



    
 

 
 

KIERUKAN/EHKÄISYIMPLANTIN ASENNUS TAI VAIHTO 

Ensimmäinen käynti: Terveydenhoitaja 60-90 min 

Esitiedot: 

- Viimeiset kuukautiset (v.m.), kierto (P), vuotopäivät (D), vuodon mää-
rä, kivut 

- Gynekologiset tulehdukset/kasvaimet, muut sairaudet 
- PAPA 
- Raskauden/synnytykset 
- Aiempi ehkäisy 
- Raskaustesti 
- Viimeinen gynekologinen tutkimus 

 
Terveystarkastus: 

- Paino, pituus ja RR 
 

Ohjaus ja neuvonta: 

- Ehkäisyneuvonta (teho, hyödyt ja ehkäisyvalmisteen huomioiminen 
muissa sairauksissa) 
 

Suunnitelma: 

- Laboratoriotutkimukset: raskaustesti, klamydia ja tulehdusnäytteet tar-
vittaessa. Tarv. Hb, jos kuparikierukka. Lähete papa-näytteeseen, jos ei 
otettu 3-5 vuoden sisällä. Otettava ennen kierukan asettamista. Synny-
tyksen jälkeen kierukan voi asentaa ennen papa-koetta. 

- Seuraava käynti 
 
Lääkäri (+ terveydenhoitaja) 15 + 15 min 

- Terveydenhoitaja: perustiedot, alkuhaastattelu, terveyskäyttäytyminen 
- Lääkäri: Kts. Terveydenhoitajan tiedot 
- Mahdolliset kysymykset kierukasta, riskitekijät, terveystottumukset ja 

lab-tulokset 
- Kierukan asentaminen, rintojen tutkiminen 

 
Resepti hormonikierukkaa varten. Kuparikierukka ilman reseptiä apteekista (asiakkaan 
tilattava apteekkiin). Seurantakäynnit vain tarvittaessa. Lääkärikäynti kierukan vaihdon 
yhteydessä. Papa-näyte 3-5 vuoden välein. Riskiryhmillä 1-2 vuoden välein. (Aikaisem-
pi HPV-infektio tai PAPA-LK muutos). Jos kuparikierukka, niin hb tarvittaessa vuoden 
kuluttua. 

 

  



    
 

 
 

EHKÄISYKAPSELI 

Ennen asennusta kokeillaan tarvittaessa minipillereitä (progestiini). Asennuksen jälkeen 

tarvittaessa kontrollit terveydenhoitajalla. Vaihto 3 vuoden välein lääkärillä. 

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN EHKÄISY 

Jälkitarkastuksen yhteydessä keskustellaan ehkäisystä ja lääkäri kirjoittaa tarvittaessa 

reseptin. Asiakas ohjataan ottamaan yhteys ehkäisyneuvolaan. Papa näyte 3-5 vuoden 

välein. Riskiryhmillä 1-2 vuoden välein. (Aikaisempi HPV-infektio tai PAPA-LK muu-

tos) 

JÄLKEHKÄISY 

Hormonaalinen jälkiehkäisyvalmiste mahdollisimman nopeasti. Saatavana itsehoitoval-

misteena apteekista. Vaihtoehtona kuparikierukan asennus 5 vrk:n sisällä. 

EHKÄISYN LOPETUS 

Kun raskaustoive, ohjaa D-vitamiini ja foolihappo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 11.1.2016 

Eija Puhalainen, Apulaisylilääkäri, Lasten ja nuorten terveyspalveluiden vastuulääkäri 

Johanna Merta, Neuvolatoiminnan osastonhoitaja 



    
 

 
 

 

 
 

Alkoholinkäytön riskit (AUDIT) 
 
Käytätkö alkoholia kohtuullisesti, sopivasti vai liikaa? Onko alkoholin käytöstä sinulle enemmän iloa vai 
haittaa? Oletko joskus halunnut vähentää juomistasi tai lopettaa sen kokonaan? Voit itse testata ja arvioida 
omaa juomistasi. Ole hyvä ja rastita lähinnä oikeaa oleva vastaus (suluissa vastauksen pistemäärä). 
 
1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin 
nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. 

 ei koskaan (0) 
 noin kerran kuussa tai harvemmin (1) 
 2-4 kertaa kuussa (2) 
 2-3 kertaa viikossa (3) 
 4 kertaa viikossa tai useammin (4) 

 
2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet  
ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?  

 1-2 annosta (0) 
 3-4 annosta (1) 
 5-6 annosta (2) 
 7-9 annosta (3) 
 10 tai enemmän (4) 

 
3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? 

 en koskaan (0) 
 harvemmin kuin kerran kuussa (1) 
 kerran kuussa (2) 
 kerran viikossa (3) 
 päivittäin tai lähes päivittäin (4) 

 
4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et pystynyt 
lopettamaan alkoholinkäyttöä, kun aloit ottaa? 

 ei koskaan (0) 
 harvemmin kuin kerran kuussa (1) 
 kerran kuussa (2) 
 kerran viikossa (3) 
 päivittäin tai lähes päivittäin (4) 

 
5. Kuinka usein viime vuoden aikana et ole juomisesi vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu 
tehtäviisi? 

 en koskaan (0) 
 harvemmin kuin kerran kuussa (1) 
 kerran kuussa (2) 
 kerran viikossa (3) 
 päivittäin tai lähes päivittäin (4) 

 
6. Kuinka usein viime vuoden aikana runsaan juomisen jälkeen tarvitsit aamulla olutta tai muuta 
alkoholia päästäksesi paremmin liikkeelle? 

 en koskaan (0) 
 harvemmin kuin kerran kuussa (1) 
 kerran kuussa (2) 
 kerran viikossa (3) 
 päivittäin tai lähes päivittäin (4)  

       

 

  



    
 

 
 

 

 
 
7. Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? 

 en koskaan (0) 
 harvemmin kuin kerran kuussa (1) 
 kerran kuussa (2) 
 kerran viikossa (3) 
 päivittäin tai lähes päivittäin (4) 

 
8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt muistamaan 
edellisen illan tapahtumia?  

 en koskaan (0) 
 harvemmin kuin kerran kuussa (1) 
 kerran kuussa (2) 
 kerran viikossa (3) 
 päivittäin tai lähes päivittäin (4) 

 
9. Oletko itse tai onko joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi seurauksena? 

 ei (0) 
 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana (2) 
 kyllä, viimeisen vuoden aikana (4) 

 
10. Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri tai joku muu ollut huolissaan alkoholinkäytöstäsi tai 
ehdottanut että vähentäisit juomista? 

 ei koskaan (0) 
 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana (2) 
 kyllä, viimeisen vuoden aikana (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Maailman terveysjärjestö WHO (AUDIT-testi) 

 

 

  



    
 

 
 

  

 

 
 

 



    
 

 
 

       

  

Alkoholiannoksella tarkoitetaan:   
pullo (0,33 l) keskiolutta tai siideriä tai 
reilu puoli lasia (12 cl) mietoa viiniä tai 
vajaa puoli lasia (8 cl) väkevää viiniä tai  
vajaa neljännes lasia (4 cl) viinaa  
Esimerkkejä: 
0,5 l siideriä tai keskiolutta on 1,5 annosta 
0,3 l pullo A-olutta on 1,5 annosta 
3/4 litran pullo mietoa viiniä on 6 annosta 
0,5 l pullo viinaa on 13 annosta 
1 "six-pack" keskiolutta (0,33 l x 6) 6 annosta 

NUORTEN PÄIHDEMITTARI (ADSUME) 
 
Nimi:________________________________________ 
Syntymäaika _________________________________ 
 
Tämän koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kyselyn tavoittee-
na on arvioida mahdollista päihteiden käyttöäsi. Terveyden-
hoitaja keskustelee luottamuksellisesti päihdemittarin tulok-
sesta kanssasi terveystarkastuksen yhteydessä. 
 
Merkitse vaihtoehdot, jotka kuvaavat sinun päihteiden käyttöäsi 
viimeisen vuoden aikana. 

1. Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa? 
0. En 
1. Tupakoin (käytän nuuskaa) satunnaisesti 
2. Tupakoin (käytän nuuskaa) päivittäin  
    Minkä ikäisenä aloitit tupakoinnin? __________________ 
 
2. Oletko kokeillut tai käyttänyt päihteitä viimeisen vuo-
den aikana?   
0. En  
1. Alkoholia (ei huomioida maistamista esim. lusikallisen 

verran) 
4. Lääkkeitä, että saisin ”pään sekaisin” 
4. Liuotinaineita (imppaaminen) 
4. Huumausaineita, mitä______________________________ 
4. Jotain muita päihteitä, mitä _________________________ 
5. Alkoholia ja edellä mainittuja aineita samaan aikaan 
(sekakäyttö) 
Minkä ikäisenä kokeilit ensikerran? __________ 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”En”, voit siirtyä 
kysymykseen 14. 
 
3. Kuinka usein olet kokeillut tai käyttänyt muita päihteitä 
kuin tupakkaa viimeisen vuoden aikana? 
1. 1–3 kertaa  
2. 4–6 kertaa   
3. Noin kerran kuukaudessa  
4. Pari kertaa kuukaudessa 
5. Kerran viikossa tai useammin  
Milloin käytit viimeksi ja mitä ___________________________ 
 
4. Kuinka monta annosta alkoholia juot yleensä niinä 
päivinä, jolloin käytät alkoholia? (Annosten laskeminen, 
katso seuraava taulukko) 
0. En käytä alkoholia 
1. 1–2 annosta 
2. 3–4 annosta 
3. 5–6 annosta  
4. 7 annosta tai enemmän, montako __________________ 

5. Oletko myöhästynyt, lähtenyt kesken päivän tai jäänyt pois 
koulusta päihteiden käyttösi takia?  
0. En koskaan  1. Kerran  
3. 2–3 kertaa 4. 4 kertaa tai useammin 
 
6. Oletko toiminut päihtyneenä seuraavilla tavoilla viimeisen 
vuoden aikana? (Yksi tai useampi rengastus)   
ƒ Olen satuttanut itseäni.  
ƒ Olen satuttanut toista. 
ƒ Olen ollut autossa, jota on ajanut päihtynyt.  
ƒ Olen ajanut itse päihtyneenä ajoneuvoa.  
ƒ Olen rikkonut omaisuutta tai varastanut. 
ƒ Olen ollut seksisuhteessa, jota olen katunut jälkeenpäin. 
ƒ En ole joutunut mihinkään vaikeuksiin.  

   Jos et ole joutunut vaikeuksiin, voit siirtyä kysymykseen 8. 
 
7. Kuinka usein olet toiminut edellä mainitulla tavalla?  
1. Kerran  2. Kahdesti 4. Useammin 
 
8. Kuinka usein päihtymisen jälkeen olet unohtanut, mitä teit tai 
mitä tapahtui? (”Menikö muisti?”) 
0. En kertaakaan  1. Kerran 3. Useammin     
    
9. Oletko ”sammunut”? 
0. En kertaakaan  1. Kerran 4. Useammin 
 
10. Miksi käytät päihteitä? 
ƒ Seuran vuoksi kavereiden kanssa  
ƒ Hauskanpitoon  
ƒ Rentoutumiseen 
ƒ Helpottaakseni pahaa oloa 
ƒ Humalan vuoksi tai saadakseni ”pääni sekaisin” 
ƒ Jonkin muun syyn takia, minkä ________________________ 
 
11. Millaiseksi arvioit oman päihteiden käyttösi?  
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
12. Onko joku läheisesi tai ystäväsi ollut huolissaan päihteiden 
käytöstäsi tai ehdottanut, että vähentäisit sitä? 
ƒ Ei  
ƒ Keskusteltu kerran 
ƒ Keskusteltu useita kertoja 
 
13. Tietävätkö vanhempasi, että käytät päihteitä? 
ƒ Kyllä 
ƒ Kyllä, mutta eivät tiedä kuinka paljon käytän.  
ƒ Eivät 
 
14. Kuuluuko lähiystäväpiiriisi joku, joka on kokeillut huumaus-
aineita? 
ƒ Ei  ƒ Yksi henkilö 
ƒ 2–5 henkilöä        ƒ Useampi kuin 5 henkilöä 
 
15. Miten vaikeaksi tai helpoksi arvioit nuorten mahdollisuudet 
hankkia huumausaineita paikkakunnallasi? 
ƒ Vaikeaksi             ƒ En osaa sanoa       ƒ Helpoksi 
 
16. Mitä olet keskustellut vanhempiesi kanssa nuorten päihtei-
den käytöstä? 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
17. Mitä mieltä yleensä olet ikäistesi nuorten päihteiden käytös-
tä?_________________________________________________ 
____________________________________________________  

 
           (Pirskanen 2007, 2011) 



    
 

 
 

Hyviä käytäntöjä perehdyttämiseen     

Uuden työntekijän esimies on aina ensisijaisessa vastuussa perehdyttämisen toteuttami-

sesta ja sen käytännön organisoinnista. On tärkeää, että työyksikköön tulijalle nimetään 

työpaikalta perehdyttäjä, jolta tulokkaalla on mahdollisuus kysyä asioita ja jolta on lupa 

odottaa tukea. Perehdyttäjän rooli on toimia tukihenkilönä ja peilinä työympäristössä ja 

yhteistyöverkossa.  

Ihannetapauksessa organisaatiossa vallitsee vahva yhteisen vastuun tunne ja koko työyk-

sikkö osallistuu työntekijän perehdyttämiseen. Tietysti myös uudella työntekijällä itsel-

lään on vastuu perehdyttämisen onnistumisesta.  

Perehdyttäjänä sinun on tunnistettava omat vahvuudet sekä heikkoudet, tällöin pystyt 

tukea perehtyjää oppimisessa. Voit pyytää toista henkilöä hoitamaan sen osion perehdy-

tyksen, minkä osaaminen sinulle on heikompaa. Tärkeintä on kuitenkin saada tulokas 

perehdytettyä hyvin, vaikka se vaatisi useamman henkilön työpanosta.  

⇒ Varaa aikaa riittävästi 

⇒ Käytä apuna kirjallista perehdyttämislistaa (jos mahdollista, voit pilkkoa listan 

osiin, jos asioita tulee liikaa yhdellä kerralla) 

⇒ Kiinnitä huomiota tiedon haltuun ottamiseen – ei liikaa kerralla 

⇒ Rinnalla kulkeminen 

⇒ Perehdyttäjän myönteinen asenne, halu jakaa omaa tietoa ja osaamista muille 

auttaa perehdytyksen onnistumisessa 

⇒ Perehdytyksen tulisi tapahtua siinä tiimissä, missä työ tapahtuu  

⇒ Perustele toimintaasi 

⇒ Muista kertoa myös itsestäänselvyydet 

⇒ Muista, että hyvinvointi työssä on kaikkien asia  

⇒ Opasta – kertaa – tarkista oppiminen  

  



    
 

 
 

Perehdyttämisen muistilista     

 

Työntekijän nimi _____________________________________ 

Tehtävänimike _____________________________________ 

 

Työpaikan osoite _____________________________________ 

Puh.  _____________________________________ 

 

Esimies  _____________________________________ 

Puh.   _____________________________________ 

Sähköpostiosoite _____________________________________ 

  

Perehdyttäjä  _____________________________________ 

Puh.   _____________________________________ 

  

Palkanlaskija  _____________________________________ 

Puh.   _____________________________________ 

 

 



 
 

 
 

Työsopimus (esimies) 

o Työaika + koeaika 

o Käyttäjätunnukset 

o Tietoturva ja tietosuoja 

o Henkilökortti 

o Salassapito- ja 

vaitiolovelvollisuus 

o Palkkaus ja palkanmaksu  

o Vuosilomat 

o Työterveyshuolto 

(+ työhöntulotarkastus) 

o Sairastuessa? 

o Lääkeluvat 

o Avaimet 

 

Yleiset asiat 

o Työvaatetus 

o avaimet 

o Pukukaappi  

o Työajat 

o Ruokailu / tauot 

o Jätehuolto 

o Poissaolot 

o Yhteystiedot 

o Henkilökunta 

o Savuttomuus 

o Toimiminen uhka- ja 

väkivaltatilanteissa 

 

 

 

 

Työympäristö ja työyksikkö 

o Organisaatio 

o Yksikön toiminta-ajatus 

o Päämäärät 

o Asiakkaat 

o Tilat ja laitteet 

 

Tietojärjestelmät 

o Effica 

o K-asema 

 

Turvallisuus 

o Vaitiolovelvollisuus 

o Potilasturvallisuus 

o Hygienia, aseptiikka 

o Palo- ja pelastusohjeet 

o Laiteturvallisuus 

o Työturvallisuus 

 

 

 

 


