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ABSTRACT 
 

The purpose of this functional thesis was to describe an orientation pro-
cess that makes it easy for a new care worker to progress and for every 
member of the work community to be aware of the stage at which the new 
care worker is in the orientation. The aim was to standardize the orienta-
tion so that in the future all new care staff will receive a consistent orien-
tation. The reception of a Central Uusimaa health center revealed the need 
to update the induction model to meet current needs. The commissioner 
wished for a clear description of the orientation process that can be used 
by the entire staff. 
 
The theoretical part was conducted as a literature review by studying Finn-
ish literature and studies on induction. Information was gathered from da-
tabases Hamk Finna, Finna, Google Scholar and Melinda. The required in-
formation was well found and six different studies were used for this work. 
Based on the information gathered, a model was created for the 
knowledge base and the orientation process. 
 
The outcome was described as an orientation process divided into six dif-
ferent areas: responsibilities, guiding the job, the organization`s activities, 
processes and practices, networks and monitoring of development. In ad-
dition, a list of know-how was made, bringing together the practical issues 
that the new care worker must go through with the instructor. As a result 
of this thesis, the description of the completed orientation process will be 
transferred to the health center server in electronic form since the descrip-
tion of the orientation process became clear and its content will be easy to 
expand with the work community members.  
 

Keywords orientation, orientation process, new employee, health-care centre recep-
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1 JOHDANTO 

Toimiva perehdytys on organisaatioiden yksi tärkeimmistä ja kalleimmista 
prosesseista. Kun organisaatio ymmärtää perehdytyksen hyödyt, osataan 
varata prosessin kehittämistä varten riittävästi resursseja mikä on välttä-
mätöntä onnistuneen suunnittelun ja toteutuksen kannalta. (Eklund, 2018, 
s. 25) Perehdytyksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijä sopeutuu 
työyhteisöön ja oppii hallitsemaan työnsä. Hänen pitää oppia työskentele-
mään tehokkaasti ja omaksua paljon uusia taitoja sekä yhteisiä toimintata-
poja, jotta selviytyy tehtävässään hyvin. Nämä eivät muodostu hetkessä, 
vaan vaativat aikaa ja toistoja. Organisaation puolelta tämä vaatii sitä, että 
perehdytykseen annetaan riittävästi resursseja. Uuden työntekijän ja työ-
yhteisön jäsenten täytyy tutustua toisiinsa hyvin, jotta he pystyvät ymmär-
tämään toisiaan ja työskentelemään tehokkaalla tavalla yhdessä. Perehdy-
tyksessä on kyse sekä uuden työntekijän, että työnantajan oppimisesta ja 
kehittymisestä. (Eklund, 2018, s. 26)  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata perehdytysprosessi, jonka 
avulla uuden hoitotyöntekijän on helppo edetä ja jokainen työyhteisön jä-
sen on tietoinen missä vaiheessa uusi työntekijä on perehdytyksessä. Pe-
rehdytysprosessia tullaan hyödyntämään uuden hoitotyöntekijän pereh-
dytyksessä. Tavoitteena on perehdytyksen vakioiminen siten, että jatkossa 
uudet hoitotyöntekijät saavat tasalaatuista perehdytystä. Nykyinen pereh-
dytyksen malli tarvitsee päivittämistä, jotta se vastaisi nykyistä tarvetta.  
Perehdytysprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty 
aiemmin käytössä ollutta perehdytysmallia. Aloite perehdyttämismallin 
päivittämisestä on tullut vastaanoton hoitotyönesimieheltä ja tilaaja on 
toivonut selkeärakenteista perehdytysprosessin kuvausta jota voi jatkossa 
hyödyntää koko henkilöstö. Valmis perehdytysprosessi liitetään sähköi-
seen muotoon terveyskeskuksen palvelimelle ja Theseukseen. Perehdytys-
prosessi tehdään erään terveyskeskuksen vastaanoton hoitohenkilökun-
nalle, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja lähihoitajille.  
 
Tekijä on miettinyt opinnäytetyön aihetta siitä lähtien, kun päätti lähteä 
päivittämään sairaanhoitaja tutkintoa kesällä 2018. Tekijä on toiminut ny-
kyisessä työssä perehdyttäjänä, jonka on kokenut haastavana, mutta sa-
malla hyvin antoisana. Toimiva ja selkeä perehdytys auttaa perehdyttäjää 
käyttämään aikansa tehokkaasti uuden työntekijän perehdytyksessä. Se 
helpottaa suunnan näyttämisessä, että turhalta ja hukkaan menevältä 
työltä vältyttäisiin.  
 
Käsitteet: perehdyttäminen, perehdytysprosessi, perehtyjä, vastaanotto-
toiminta. 



2 
 

 
 

2 TIETOPERUSTA 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä on käsitelty yleisesti pereh-
dyttämistä ja erään Keski-Uusimaalaisen terveyskeskuksen vastaanottojen 
toimintaa. Lisäksi teoriaosa sisältää terveyskeskuksen toimintaa ohjaavia 
lakeja ja asetuksia.  
Pro gradu tai väitöskirja tutkimuksia on viimeisen 10-vuoden ajalla Suo-
messa tehty hoitotieteen alalla jonkin verran. Yamk ja amk-tasoisia opin-
näytetöitä on tehty paljon koskien perehdytystä.  
 

2.1 Perehdyttäminen 

Työturvallisuuskeskus jakaa perehdyttämisen käsitteen kahteen osioon. 
Perehdyttäminen on työyhteisöön ja tapoihin perehdyttämistä. Työnopas-
tus on varsinaisiin työtehtäviin perehdyttämistä ja opastamista (Ahokas & 
Mäkeläinen, 2013). Työntekijöiden vaihtuminen on yleistä, kun vanhempi 
polvi eläköityy, nuoremmat vaihtavat työpaikkaa tai jäävät äitiyslomalle ja  
vanhempainvapaille. Tällöin uusi työntekijä tarvitsee perehdytystä, jonka 
tarkoituksena on opastaa tulokasta työtehtäviin, työympäristöön, työka-
vereihin ja työolosuhteisiin. (Surakka, 2009, s. 72) Perehdytys on uusien 
asioiden oppimista ja opitun tiedon soveltamista. Tavoitteena on, että uusi 
työntekijä oppii hallitsemaan työnsä ja mukautuu työyhteisön jäseneksi. 
Yhteisten toimintatapojen ja uusien taitojen omaksuminen on tärkeää, 
että voi suoriutua tehtävässään hyvin. (Eklund, 2018, s. 25) 
 
Kirjallisuudessa perehdyttäminen yhdistetään työsuhteen alkuun. Juutin 
(2002) mukaan perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän vastaan-
ottoa ja ensiohjausta. Keskeinen tavoite on, että uusi työntekijä kokee kuu-
luvansa työyhteisöön. Työnopastuksella Juuti tarkoittaa selkeää toimintaa, 
joka tavoittelee työtehtävien omaksumiseen ja hallintaan. Se tavoittelee 
työn sisällöllistä hallintaa ja itsenäistä työskentelyä.  Perehdyttäminen ku-
vataan useammin yleisterminä, joka sisältää myös työnopastamisen. (Ku-
pias & Peltola, 2009, ss. 17-18) 
 
Hyvän perehdyttämisen ansiosta uusi työntekijä saa positiivisia kokemuk-
sia, joilla on suora vaikutus uuden työntekijän työtyytyväisyyteen ja sitou-
tumiseen. Myönteinen palautteen antaminen ja kannustaminen ovat uu-
delle työntekijälle tärkeitä työtehtävään oppimisen ja siinä kehittymisen 
kannalta. Näitä asioita varten uusi työntekijä tarvitsee koko organisaation 
tuen. (Eklund, 2018, ss. 35-36) Hyvä perehdyttäminen ottaa huomioon uu-
den työntekijän osaamisen ja pyrkii hyödyntämään sitä mahdollisemman 
paljon koko perehdyttämisprosessin ajan (Kupias & Peltola, 2009, s. 19). 
Nuorten sairaanhoitajien toiveita johtamista ja työelämää koskevassa tut-
kimuksessa, toivottiin muun muassa lisää itse perehdytystä sekä selkeää 
suunnitelmaa ja aikataulutusta perehdyttämisestä (Wanne, 2015, s. 69). 
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2.2 Perehdyttäjä 

Päävastuu perehdytyksestä on esimiehellä, mutta perehdytystä voi antaa 
kuka tahansa jolle tehtävä annetaan kuten esimerkiksi työkaveri, koulut-
taja tai ulkopuolinen henkilö. Perehdyttäjä on henkilö, joka vastaa tehtä-
vien tai tehtäväkokonaisuuksien opastamisesta uudelle työntekijälle. (Ek-
lund, 2018, s. 140) 
 
Perehdytysprosessin aikana voi olla useitakin perehdyttäjiä, joiden avulla 
uusi työntekijä pystyy luomaan alusta lähtien omaa verkostoaan laajem-
min (Eklund, 2018, s. 141). Suurissa yrityksissä on kehitysyksiköitä ja nime-
tyt perehdyttäjät, jolloin tarvitaan selkeät ohjeet onnistuneelle perehdy-
tykselle, joka tukee yrityksen tavoitteita, jotta vältytään päällekkäiseltä 
työltä (Kupias & Peltola, 2009, s. 46). 
 
Perehdyttäjän tehtävänä on tukea uutta työntekijää menestymään uu-
dessa työssään ja pääsemään siinä hyvin alkuun (Kupias & Peltola 2009, s. 
141). Perehdyttäjän kyky vaihtaa ohjaustyyliä auttaa uutta työntekijää 
kohti laadittuja tavoitteita. Suorat ohjeet ja neuvot ovat monesti paikal-
laan, mutta joskus tarvitaan tasavertaista keskustelua ja kuuntelua. Uuden 
työntekijän itseohjautuvuuteen tukeminen on ohjaustyössä tärkeää, jol-
loin perehdyttäjä tekee itsestään tarpeettoman. Hänen ei tarvitse ratkaista 
kaikkia uuden työntekijän ongelmia, vaan käyttää esimerkiksi ohjaavia ky-
symyksiä. Perehdyttäjä joutuukin käyttämään monenlaisia tapoja ohjates-
saan uutta työntekijää. (Kupias & Peltola, 2009, ss. 141-142) 
 
Perehdyttämisen tarkoitus on että, perehdyttäjän-uuden työntekijän 
suhde muuttuu tavalliseksi työkaverisuhteeksi ja esimiehen kanssa taval-
liseksi esimies-alaissuhteeksi. Perehdyttäjän tarkoituksena ei siis ole tehdä 
uudesta työntekijästä itsestään riippuvaista. Perehdyttäjältä edellytetään-
kin sekä ymmärrystä oppimisesta, että omien ohjaajataitojensa ja ohjaa-
miseen liittyvien asioiden kehittämistä. (Kupias & Peltola, 2009, s. 139) 
 

2.3 Perehtyjä 

Perehdytys on aina kaksisuuntainen prosessi, jossa iso osa onnistumisen 
vastuusta on uudella työntekijällä. Häneltä odotetaan muun muassa oma-
aloitteisuutta. Organisaatio ei voi yksinään varmistaa onnistunutta pereh-
dytystä, vaikka prosessi olisi hyvin suunniteltu. Perehdytykseen asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi uusi työntekijä tarvitsee selkeät ohjeet 
selitteineen, että hän kykenee saavuttamaan suunnitellut tavoitteet. (Ek-
lund, 2018, s. 161)  
 
Uuden työntekijän vastuulla on noudattaa työnantajan antamia määräyk-
siä ja ohjeita, kuten esimerkiksi minkälaisia työtehtäviä sekä toimintata-
poja hänen on opeteltava ja noudatettava. ”Työsopimuslain (TSL 3:1§) mu-
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kaisesti työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä mää-
räyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittami-
sesta” (Eklund, 2018, ss. 163-164).  
 
Työntekijällä on monia vastuita. Hänen vastuulla on huolehtia siitä, että 
hän tekee riittävästi töitä toimivan vuorovaikutuksen eteen, edistää hyvää 
työilmapiiriä ja työrauhaa sekä osoittaa arvostusta muita kohtaan. Työnte-
kijällä on vastuu myös itsestään kohtaan joka tarkoittaa sitä, että hän huo-
lehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Perehdytyksessä 
oma-aloitteisuus, vuorovaikutus ja omien ajatusten sekä mielipiteiden 
esille tuominen ovat tärkeitä taitoja, ja joiden avulla myös perehdytys su-
juu paremmin. Perehdytys on uudelle työntekijälle haastavaa aikaa, koska 
hänen pitää pystyä keskittymään, oppimaan ja kehittymään uudessa työs-
sään. Nämä asiat vaativat uudelta työntekijältä itsensä johtamisen taitoja, 
jotka tähtäävät itsensä tuntemiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimi-
seen. Työntekijä on vastuussa siitä, että hän toiminnallaan edesauttaa 
omaa hyvinvointiaan ja menestystään työelämässä. (Eklund, 2018, ss. 162-
165) 
 

2.4 Pererehdytysprosessi  

Tavoitteiden määrittely ja perehdytyssuunnitelma ovat pohjana suunnitel-
taessa perehdytysprosessia. Näitä olisi hyvä pohtia yhdessä työyhteisön 
kesken, jotta eri näkökulmat aiheeseen nousisivat esille alusta lähtien. Täl-
löin voidaan löytää asioita, joista ollaan samaa mieltä, mutta myös eriävät 
mielipiteet saavat aikaan hyvää keskustelua. Tarkoituksena on se, mitä uu-
delle työntekijälle halutaan tarjota. Perehdytyksen suunnittelijoilla onkin 
mahdollisuus vaikuttaa, miten uusi työntekijä kokee organisaation tulles-
saan ensimmäisenä päivänä töihin. Hyvin usein perehdytysprosessia läh-
detään suunnittelemaan käytössä olleen prosessin pohjalta. Tällöin tulisi 
miettiä, miten mallista saataisiin enemmän irti sekä mitä siihen voitaisiin 
lisätä ja mitä poistaa. Hyvin tehty suunnitelma tukee käytännön työtä ja 
antaa uudelle työntekijälle, sekä työyhteisölle hyvät mahdollisuudet onnis-
tuneeseen perehdytykseen. (Eklund, 2018, ss. 74-75) 
 
Perehdyttämisessä käydään läpi talon sisäisiä prosesseja, joihin uusi työn-
tekijä perehtyy. Prosessien kuvaamisessa olisi tärkeää, että ne on esitetty 
kokonaisuuksina, joita voi hyödyntää perehdytyksen eri vaiheissa. Etenkin 
perehdytyksen alkuvaiheessa näitä asioita on syytä yksinkertaistaa ja myö-
hemmin käydä läpi yksityiskohtaisemmin. (Kupias & Peltola, 2009, ss. 131-
132) 
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Kupias ja Peltola kuvaavat perehdyttämisprosessin etenemistä kuudessa 
eri osassa jotka ovat: ennen töihin tuloa, vastaanotto, ensimmäinen työ-
päivä, ensimmäinen viikko, ensimmäinen kuukausi ja työsuhteen päätty-
minen, kuva 1. 

 

Kuva 1. Perehdyttämisen eteneminen (Kupias & Peltola 2009, 132). 

 

2.5 Perehdytystä ohjaavat säädökset 

Perehdyttämistä käsittelevät erityisesti työsopimuslaki, työturvallisuuslaki 
ja laki yhteistoiminnasta yrityksessä (Kupias & Peltola, 2009, s. 20). Tervey-
denhuollossa työskentelevien ammattihenkilöiden toimintaa säätelee laki 
ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Tämän lain keskeinen tar-
koitus on potilasturvallisuuden ja hoidon laadun varmistaminen. (Surakka, 
2009, s. 73)  
 
Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus kohdata työntekijöitään tasa-
puolisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantaja voi kohdella samankaltai-
sissa tilanteissa olevia työntekijöitään eri tavalla ilman työntekijän työteh-
tävistä ja asemasta johtuvaa perustetta. Lisäksi työnantajan on huomioi-
tava se, että määrä- ja osa-aikaisia työntekijöitä on kohdeltava tasa-arvoi-
sesti. (Siitonen & Kröger, 2018, s. 159) 
 
Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjalli-
sesti tehtynä se on sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista. Täl-
löin voidaan asianmukaisesti tarkistaa, mitä on sovittu. Myös lyhyitä työ-
suhteita koskevat työsopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti. Työsopimuk-
sella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, 
työaikalain ja vuosilomalain säännökset. Näiden säännösten huomioimi-
sesta vastaa työnantaja. (Työsuojelu, 2017) 
 
Työnantajan on niin ikään huolehdittava työntekijöidensä henkisestä työ-
suojelusta, kuten työolosuhteista ja tehdessään ratkaisuja työn organisoin-
tia koskevissa asioissa. Työnantajalla on myös velvollisuus pyrkiä kehittä-
mään työolosuhteita paremman työsuojelun saavuttamiseksi. (Siitonen & 
Kröger, 2018, s. 162) 
 
Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja perehdyttää uusia työnteki-
jöitä ennen tehtävän aloittamista, työvälineiden ja työ- ja tuotantomene-
telmien käyttöön ottamista. Perehdyttäminen sekä sen jälkeen tapahtuva 

Ennen töihin 
tuloa

Vastaanotto
Ensimmäinen 

työpäivä
Ensimmäinen 

viikko
Ensimmäinen 

kuukausi
Työsuhteen 
päättyminen
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ohjaus ja opetus koskevat erityisesti työn haitta- ja vaaratekijöiden aiheut-
taman terveysvaaran välttämistä. Lisäksi työnantajan on seurattava annet-
tujen ohjeiden noudattamista ja puututtava asiaan, mikäli työntekijä ei oh-
jeita noudata. Uusi työntekijä perehdytetään työpaikan puitteisiin sekä oi-
keisiin työtapoihin. (Työsuojelu, 2018) Myös henkisestä työsuojelusta vas-
taa työnantaja, kuten esimerkiksi työolosuhteista ja työn organisointia kos-
kevista asioista (Siitonen & Kröger, 2018, s. 162). 
 
Yhteistoimintalailla pidetään yllä organisaation ja työntekijöiden välisiä 
vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Ne perustuvat työnteki-
jöille annettuihin tietoihin organisaation nykyisestä tilanteesta ja tulevai-
suuden suunnitelmista. Tavoitteena on hyvässä suhteessa kehittää organi-
saation toimintaa ja työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa organisaa-
tiossa tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat työntekijän työtä, työoloja ja 
asemaa organisaatiossa. Tarkoituksena on myös kiteyttää työnantajan, 
työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä työntekijöiden teh-
tävän parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi organisaa-
tiomuutosten yhteydessä. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 § 
1.) 
 

2.6 Vastaanottotoiminta 

Tällä hetkellä perusterveydenhuolto vastaa sairauksien ennaltaehkäisystä 
ja väestön terveyden edistämisestä.  Terveyden edistämisellä tarkoitetaan 
kaikkia niitä toimia, jotka pitävät yllä väestön terveyttä ja toimintakykyä. 
Terveyden edistämisen avulla voidaan vaikuttaa ihmisten elintapoihin, ku-
ten ruokailuun, arkiliikuntaan ja tupakoinnin lopettamiseen. Sairauden yl-
lättäessä, ihminen voi hakeutua oman kuntansa terveyskeskukseen, jossa 
keskitytään etenkin yleisiin terveysongelmiin ja pitkäaikaisiin sairauksiin. 
Siellä on myös ensiapuvalmius henkeä tai toimintakykyä uhkaavissa tilan-
teissa. Tarvittaessa potilaita lähetetään edelleen erikoissairaanhoitoon 
tarkempia tutkimuksia tai erityistoimenpiteitä varten. Terveyskeskusten li-
säksi perusterveydenhuollon palveluja voi saada myös työterveyshuollosta 
tai yksityisiltä lääkäriasemilta. (Lammi-Taskula, 2011, ss. 96-97) 
 
Vastaanottotoiminta on avohoitoa, joka tulee kyseeseen silloin, kun se on 
potilasturvallisuuden kannalta mahdollista. Tällöin hoidon toteutuksesta 
laaditaan tarvittaessa asiakkaalle tai potilaalle hoito- ja palvelusuunni-
telma. Ylivertaisesti eniten avosairaanhoitopalveluita tarjotaan terveys-
asemilla lääkärien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoilla 
sekä sairaaloiden yhteispäivystyksissä. Hoidon tarpeen arvio voi tapahtua 
puhelimitse, paikan päällä terveyskeskuksessa ja monessa kunnassa myös 
sähköinen ajanvaraus on jo mahdollista. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoimintaa voidaan toteuttaa monin eri 
tavoin, esimerkiksi listautumismallilla. Toimintamallien tavoitteena on tur-
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vata asiakkaan tai potilaan hoitosuhteen jatkuvuus sekä tarkoituksenmu-
kainen työnjako eri asiantuntijoiden välillä. Osalla terveysasemista hoidon 
tarpeen arviointi ja hoidon toteutus tehdään samalla käyntikerralla, jolloin 
hoitajat vastaanottavat pääosan potilaista ja lääkäriä konsultoidaan vain 
tarvittaessa. Lisäksi asiakkaita tai potilaita ohjataan suoraan fysioterapeut-
tien vastaanotoille tuki-ja liikuntaelinongelmissa. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Lääkkeenmääräämiseen tarvittavan koulutuksen käyneet sairaanhoitajat 
ja terveydenhoitajat voivat nykyisin uusia tiettyjä reseptejä ja määrätä ra-
joitetusti lääkkeitä. Tämän myötä hoitajien työn merkitys on kasvanut 
etenkin pitkäaikaissairauksien hoidossa. Vastaanottotoimintaa tuetaan 
Suomessa erikoislääkäripalvelujen avulla, yleisemmin geriatrian, psykiat-
rian, kardiologian ja sisätautien konsultaatioilla tai terveyskeskuksissa voi 
olla omia erikoislääkäreitä viroissa. Tärkeää on, että perusterveydenhuolto 
ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Sähköi-
siä palveluita kehitetään jatkuvasti vastaanottojen tarpeisiin. (Kuntaliitto, 
2017) Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän valinnanvapauskokei-
luun osallistuu tällä hetkellä useita kuntia suomessa, tähän sisältyy palve-
luseteli- ja valinnanvapauskokeilu (THL, 2018) 
 
Nykyinen perusterveydenhuollon toimintamalli elää vilkasta muutosvai-
hetta maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. Sen päämääränä on, että 
kaikki Suomen asukkaat saavat jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluja laa-
dukkaasti ja yhdenvertaisesti (Valtioneuvosto, n.d.). Tämän myötä muun 
muassa hoitajien rooli tulee korostumaan ja digitaaliset palvelut lisäänty-
vät, tarjoten mahdollisuuksia uusiin palvelumuotoihin. (Valtioneuvosto, 
n.d.) 
 

2.7 Aikaisempi tutkimustieto 

Lahden (2007, s. 2) tekemässä pro gradu kyselytutkimuksessa tuli esille, 
että perehdytettäville tulisi olla oma nimetty perehdyttäjä ja perehdytyk-
sen alkaessa perehdytettävälle tulisi tehdä lähtötilanteen arviointi ja pe-
rehdytyssuunnitelma. Tässä tutkimuksessa vakituiset sairaanhoitajat olivat 
tyytyväisempiä perehdytykseen kuin määräaikaiset, mutta tyytymättö-
myyttä ilmeni etenkin perehdytysajan riittämättömyytenä. Puolet vastaa-
jista koki, että työhön tullessa ei esitelty organisaatiota, strategiaa, työ-
paikkademokratia- ja työsuojeluasioita. Tämä kyselytutkimus oli tehty Hel-
singin sairaaloiden sisätautien ja kirurgian toimialojen vuodeosastojen sai-
raanhoitajille, jotka olivat olleet työssä 3-12kk. Tutkimukseen valittiin 100 
sairaanhoitajaa, joista 66 vastasi kyselyyn (66%). 
 
Ketola (2010) tutki väitöskirjassaan teknologiateollisuuden tietoalan asian-
tuntijaorganisaatioiden toimihenkilöiden perehdyttämistä ja sisäänajoa 
uuteen työhön (Ketola, 2010, s. 25). Tulokkaasta tuottavaksi asiantunti-
jaksi nähtiin tärkeänä, että perehdytettävä oli tietoinen perehdytysproses-
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sin etenemisestä ja missä kohtaa perehdytystä oltiin menossa ja mitä asi-
oita oli vielä tulossa. Näiden asioiden nähtiin auttavan perehdytettävää 
asennoitumaan ja olemaan aktiivinen osapuoli perehdytyksen eri vai-
heissa. Tutkimuksessa tuli esille että, hyvin tehty perehdyttämissuunni-
telma koettiin toimivan myös perehdyttämisprosessin kehitysvälineenä. 
(Ketola, 2010, s. 108) Haastatteluissa oli tullut esille kokemuksia onnistu-
neista perehdytysprosesseista, joita oli koettu tapahtuneen silloin kun toi-
menkuvat, vastuut ja suunnitelmat olivat onnistuneet. Merkittävä vaikutus 
onnistuneeseen perehdytykseen koettiin, kun perehdyttämiseen oli pa-
nostettu niin ajallisesti kuin sisällöllisestikin. (Ketola, 2010, ss. 116-117) 
 
Palkama (2013) kehitti toimintatutkimuksen keinoin, monimenetelmälli-
syyttä hyödyntäen Länisi-Uudenmaan kahdelle terveysasemalle perehdy-
tyssuunnitelman joka laajeni lopulta koko perehdytysprosessin uudista-
miseksi ja se otettiin siten käyttöön koko Vantaan alueella. Tutkimuksen 
alussa tehtiin esiselvitys sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille kyselykaa-
vakkeella (n=17), kyselyyn vastasi 14 hoitajaa ja teemahaastattelu esimie-
hille ja hallinnon sairaanhoitajalle (N=3). Tulosten pohjalta muodostui uu-
den perehdytyssuunnitelman tavoitteet prosessi-, organisaatio- ja yksilö-
tasolla. Ryhmätyöskentelyn tuloksena syntyivät osaamisalueittaiset sai-
raanhoitajan ja terveydenhoitajan perehdytyssisällöt. Tutkimuksen lopulli-
sena tuotteena syntyi perehdytyssuunnitelma uudistunut perehdytyspro-
sessi ja palautekysely. (Palkama, 2013, ss. 3, 87) Perehdytysprosessi oli ja-
ettu vaiheisiin, jotka olivat: esisuunnittelu ja valmistautuminen, alkukes-
kustelu, perehdytyksen intensiivijakso 1kk, kolmikantakeskustelu ja palau-
tekysely tulokkaalle (1kk), perehdytys jatkuu tutorin tukemana ja loppu-
keskustelu (6kk), ammatillinen kasvu jatkuu päteväksi hoitajaksi (Palkama, 
2013, s. 80). 
 
Aaltosen (2018) kasvatustieteiden pro gradu –tutkielman Perehdytys työn 
oppimisessa aineistosta saatiin esille työntekijöiden näkökulmasta pereh-
dytyksen tämän hetkinen taso sekä kehitysehdotuksia. Merkittävänä nousi 
esille perehdytysprosessin suunnitelmallisuuden puute. Lisäksi työntekijät 
kokivat, että perehdytyksen eteneminen ei ollut selkeää eikä kaikille oltu 
nimetty perehdyttäjää. (Aaltonen, 2018, ss. 43-45) Perehdytyksessä toivot-
tiin myös otettavan paremmin huomioon yksilölliset tarpeet sekä uuden 
työntekijän näkökulma. Lisäksi koettiin että, perehdytykseen tulisi varata 
riittävästi aikaa joka mahdollistaisi opetettavien asioiden sisäistämisen ja 
kokonaisuuksien hallinnan. (Aaltonen, 2018, ss. 45-46) Tutkimuksessa luo-
duista hypoteeseista voitiin todeta, että kiinnittämällä huomiota kolmeen 
teemaan luodaan mahdollisuus tarjota kattava perehdytys tulokkaalle. 
Teemat olivat: ymmärrys organisaation toiminnasta, vuorovaikutus ja työ-
ilmapiiri sekä yksilön oppimisen tukeminen. 
 
Nousiaisen (2017) YAMK- toimintatutkimuksessa luotiin perehdytyssuun-
nitelma joka toteutettiin palveluesimiesten, tiimin sairaanhoitajien ja ter-
veydenhoitajien kyselytulosten pohjalta. Kyselyiden tuloksissa nousi esiin 
perehdytyssuunnitelman tarve, sekä tarve yhtenäistää sairaanhoitajien ja 
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terveydenhoitajien perehdytystä. Suunnitelmaan toivottiin muun muassa, 
selkeää luettelointia työtehtävistä, atk-perehdytyksestä, yhteistyökump-
panien yhteystiedoista. Tekijän saaman palautteen mukaan perehdytys-
suunnitelma oli kattava, tarpeellinen, hyödyllinen ja selkeä. Se oli otettu 
heti käyttöön. (Nousiainen, 2017, s. 58) 
 
Nummelan (2010) haastattelututkimus kauppatieteellinen pro gradu –tut-
kielma, Perehdyttämisellä tulosta? Perehdytysprosessin vaikuttavuus yksi-
lön näkökulmasta. Tulosten mukaan, perehdytysjakso oli vastannut suu-
rimmalta osin uuden työntekijän odotuksia ja tarpeita. Perehdytysprosessi 
koettiin pääosin toimivaksi, mutta selkeyttä ja järjestelmällisyyttä oli toi-
vottu lisää. Hahmottamista oli vaikeuttanut se, ettei uusilla työntekijöillä 
ollut olemassa kirjallista perehdyttämissuunnitelmaa. Tämä koettiin osal-
taan vaikeuttavan perehdyttämisen laadun arviointia. (Nummela, 2010, s. 
116) 

3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata perehdytysprosessi, jonka 
avulla uuden työntekijän on helppo edetä ja jokainen työyhteisön jäsen on 
tietoinen missä vaiheessa uusi työntekijä on perehdytyksessä.  Tavoitteena 
oli perehdytyksen vakioiminen siten, että jatkossa kaikki uudet hoitotyön-
tekijät saavat tasalaatuista perehdytystä. 
Opinnäytetyö oli toiminnallinen, jonka tarkoituksena oli kuvata perehdy-
tysprosessi joka sisältää pienempiä osa-alueita joka auttaisi perehdytettä-
vää hahmottamaan perehdytyksen sisältöä paremmin. Valmis perehdytys-
prosessi tullaan viemään työntekijöiden käytettäväksi tilaaja terveyskes-
kuksen palvelimelle sähköiseen muotoon. Tutkimustehtäväksi muotoutui: 
 
-  Perehdytysprosessin sisällön laatiminen ja käytännön hyödynnettä-

vyys uuden hoitotyöntekijän perehdytyksessä. 

4 PEREHDYTYSPROSESSIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Opinnäytetyön aiheen valinta nousi esille keväällä 2018 aloittaneen lä-
hiesimiehen toimesta. Käytössä ollut perehdytysmalli kaipasi päivittä-
mistä. Valinta oli työntekijälle helppoa, koska aihe oli mieluisa ja perehdy-
tysmallin päivittämisen tarve nousi käytännön hoitotyöstä. Lisäksi tekijä on 
toiminut perehdyttäjänä ja kokenut sen haasteellisena, mutta myös antoi-
sana.  
 
Opinnäytetyö oli toiminnallinen. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee 
ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, toiminnan 
järkeistämistä tai järjestämistä. Se on ammatilliseen käytäntöön suunnattu 
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ohjeistus kuten perehdyttämisopas jossa yhdistyvät käytännön toteutus ja 
sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Opinnäytetyö on työelämäläh-
töinen, käytännönläheinen ja tutkimuksellisella otteella toteutettu. Sen tu-
lee näyttää riittävällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa sekä tutki-
muksellisen asenteen työskentelyssä, että opinnäytetyöprosessi valmis-
tuu. (Vilkka & Airaksinen 2003, ss. 9-10) 
 

4.1 Suunnitteluvaihe 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi siitä, kun eräässä Keski-Uusimaalaisessa 
terveyskeskuksessa ilmeni tarvetta perehdytysprosessin kuvaamiselle. Pe-
rehdytyksen tukena kirjallisena ohjeena ovat toimineet paperiset ohjeet ja 
perehdyttämiskortti. Uudelle hoitotyöntekijälle on ennen työn alkamista 
toimitettu esite, tervetuloa töihin terveyden edistämisen avainalueelle, 
joka sisältää yleistietoa organisaatiosta ja strategiasta sekä tärkeitä asioita 
liittyen työntekijän ja työnantajan oikeuksiin. Esimiesten käyttöön on ku-
vattuna runko perehdyttämisprosessista. Se sisältää muistilistan uuden 
työntekijän perehdyttämisessä huomioitavista asioista kuten työsopimus-
tiedot, ensimmäisenä työpäivänä tapahtuvat asiat, toimintoihin tutustu-
minen, koulutussuunnitelma sekä yleiset henkilöstöasiat ja lähiesimiehen 
keskustelu. Näitä asioita on lueteltu lyhyesti ns. muistilistana esimiehille. 
Tätä runkoa ei viimevuosina ole käytetty kovinkaan aktiivisesti. 
 
Perehdyttämiskortti on ollut käytössä niin sanotussa chek-lista muodossa, 
joka sisältää hoitotyön, laitteet ja välineet, toimintaohjeet, hoitopolut joita 
uuden työntekijän on opittava ja hallittava työssään. Nämä asiat ovat lis-
tattuna perehdyttämiskorttiin, jota perehdyttäjät ja uusi työntekijä täyttä-
vät, kun asia on perehdytyksessä käyty läpi. Käytössä olleet ohjeet ja pe-
rehdyttämiskortti eivät vastaa nykyistä tarvetta, joten tilaaja toivoi uuden 
työntekijän perehdytysprosessin kuvaamista, johon sisällytetään perehdy-
tykseen kuuluvia asioita. Perehdytysprosessista toivottiin selkeää ja mo-
lempia yksiköitä palvelevaa (akuutti, kiireetön vastaanotto) ja työ rajattiin 
vastaamaan hoitohenkilökunnan tarpeita.  

4.2 Tiedon haun toteutus ja tietoperustan laadinta 

Teoria ja tutkittu tieto ovat opinnäytetyön perusta ennen toiminnallisen 
osuuden toteutusta (Airaksinen, 2014). Opinnäytetyön tekeminen alkoi 
keskeisten käsitteiden pohdinnalla ja tietoa haettiin lukemalla perehdy-
tystä koskevia kirjoja, julkaisuja ja tutkimuksia. Tietoa kerättiin tietokan-
noista: HAMK Finna, Medic, Finna, Google Scholar ja Google (liite 1). Läh-
deaineiston hakua rajattiin noin kymmenen vuoden aikahaarukkaan ja läh-
dekielenä käytettiin suomenkielistä materiaalia, jota löytyi hyvin. 
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Hamk Finnasta löytyi hakusanalla ”perehd*” jossa käytettiin rajauksina 
kirja tai e-kirja, tuloksena 50, joista käytettiin neljää julkaisua. Finnasta löy-
tyi hakusanoilla ”perehdytys or hoitotyö” 57 hakutulosta, joiden rajauksina 
käytettiin ylempi amk-opinnäytetyö ja väitöskirja, näistä käytettiin yhtä jul-
kaisua. Google Scholar löytyi hakusanoilla ”hoitajien perehdytys” 8350 ha-
kutulosta, joista käytettiin yhtä julkaisua. Melindasta löytyi hakusanalla 
”perehdytys” yhteensä 10 hakutulosta, joista yhtä julkaisua käytettiin 
opinnäytetyössä.  Näiden hakujen lisäksi aineistoa etsittiin selailemalla eri 
yliopistojen tutkimussivuja ja löytyneiden lähteiden lähdeluetteloista löy-
tyi sopivia uusia lähteitä.  Perehdytyksestä oli tehty aiemmin paljon amk-
tasoisia opinnäytetöitä, mutta työn alkuvaiheessa tekijä ei löytynyt tuo-
reita yamk, pro-gradu tai väitöskirjatutkimuksia. Myöhäisemmässä vai-
heessa, tutkimuksia löytyi opinnäytetyön käyttöä varsin hyvin ja niitä jou-
duttiin jopa karsimaan.  
 
Kirjallisuudesta etsittiin tietoa mistä hyvä perehdytys koostuu, mitä sillä 
tavoitellaan ja millainen merkitys onnistuneella perehdytyksellä on organi-
saatiossa sekä siihen osallistuvien henkilöiden rooleja koskevissa asioissa. 
Tutkimuksista etsittiin vastausta minkälaisia kokemuksia, toiveita sekä ke-
hitysehdotuksia tutkittavilla oli ollut liittyen työntekijän perehdytyksessä. 
Perehdytystä koskevaa lakitietoa etsittiin eri toimijoiden internet sivuilta 
ja Finlexin sivuilta, koska perehdyttämiseen liittyy lainsäädöllisiä vaatimuk-
sia. 
 
Seuraavassa vaiheessa hyödynnettiin mindmap työskentelyä, jonka avulla 
tekijä hahmotti itselleen käsitystä, mitä perehdytyksellä haluttiin saavut-
taa ja mitä asioita tarvitaan, että se vastaisi työyksikön perehdytysproses-
sin tarpeita. Tämä työvaihe oli tekijälle tärkeä, koska sen avulla jäsentyi 
niin sanotusti ”punainen lanka”. Mindmap työskentelyn ja kirjallisuuteen 
perehtymisen avulla keskeiset käsitteet valikoituivat ja teoriapohja alkoi 
muotoutua ja kirjallinen tuotos oli valmis vuoden 2018 lopussa. 
 

4.3 Perehdytysprosessi kuvauksen toteutus 

Perehdytysprosessin kuvausta lähdettiin toteuttamaan keskeneräisen tie-
toperustan rinnalla, koska aikataulu oli varsin tiukka. Tavoitteena oli, että 
opinnäytetyö valmistuisi helmikuun 2019 loppuun mennessä. Perehdytys-
prosessikuvauksen pohjana päädyttiin käyttämään Anniina Eklundin pe-
rehdytysprosessimallia jaettuna kuuteen eri osa-alueeseen, kuva 2. Tekijä 
koki mallin hyvin käyttökelpoiseksi tilaajan toiveet huomioiden, koska 
malli oli selkeä, yksinkertainen ja hyvin sovellettavissa tilaajan tarpeisiin. 
Perehdytysprosessimalli esiteltiin tilaajalle marraskuussa 2018, ennen 
suunnitelmaseminaaria ja se koettiin käytännölliseksi ja selkeäksi kuva-
maan uutta perehdytysprosessia.  
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Kuva 2. Perehdytysprosessi jaettuna kuuteen eri osa-alueeseen (Eklund 
2018, 92). 
 
Vuoden 2019 alusta lähtien tilaaja siirtyi Keski-Uudenmaan sote-kuntayh-
tymään, jonka johdosta tuli organisaatiomuutoksia ja se toi mukanaan 
myös tekijälle normaalia epätietoisuutta. Tekijä päätyi jatkamaan aiem-
man suunnitelman mukaan, viemään opinnäytetyöprosessinsa loppuun. 
 
Perehdytysprosessin sisältöä lähdettiin työstämään siten, että kuuden eri 
osa-alueen otsikoiden alle lähdettiin sisällyttämään käytössä olleita pereh-
dytysasioita, jotka aiemmin olivat chek-lista muodossa. Valmis perehdytys-
prosessi tullaan viemään terveyskeskuksen palvelimelle sähköiseen muo-
toon. Tavoitteena olisi, että jatkossa sen osiosta toiseen pääsisi helposti 
etenemään hyperlinkkien avulla. 
 
Perehdytysprosessin lisäksi päädyttiin tekemään niin sanottu chek-lista, 
joka perustuu aiempaan malliin perehdyttämiskortista, jota perehdytet-
tävä on täyttänyt perehdyttäjän kanssa, kun perehdytysasioita on käyty 
läpi. Sen sisältö väheni huomattavasti, koska perehdytys asioita sisällytet-
tiin perehdytysprosessiin. Tämä uusi chek-lista nimikoitiin osaamisen var-
mistaminen, johon saatiin malli aiemmin kuvatusta työntekijän perehdy-
tyksestä sähköiset oma- ja itsehoidon palvelut kaavakkeesta. Osaamisen 
varmistaminen listaan koottiin ne asiat, jotka kuuluvat työn suorittamiseen 
käytännössä ja asiat joita on käytävä läpi yhdessä perehdyttäjän kanssa. 
Tähän sisältyivät laitteet ja välineet, vieritestit- ja pikalaboratoriokokeet 
sekä lääkehoito asiat.  
 
Tammikuussa 2019 tapasimme tilaajan kanssa, jolloin esiteltiin valmis pe-
rehdytysprosessikuvaus (liite 2) ja osaamisen varmistaminen kaavake (liite 
3). Perehdytysprosessi koettiin käyttökelpoiseksi, mutta sisältöjen tarkka 
kuvaaminen vaatii jatkossa työyhteisön yhteistä työskentelyä, koska sen 
sisältöä tulee tarkentaa organisaatiomuutoksesta johtuen. Lisäksi pereh-
dytysprosessia on jatkossa tärkeä päivittää säännöllisesti ja on erikseen so-
vittava kuka henkilö sen päivittämisestä vastaa. 
 
Perehdytysprosessin (liite 2) vastuualueet osioon sisällytettiin akuutin ja 
kiireettömän vastaanottojen hoitajien tehtäväkuvaukset. Työtehtävään 
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opastamisen alle lisättiin tietoa käytännön työhön opastamisesta, toimin-
tatavoista, laitteista ja lääkehoidosta sekä hallinnollisista, työsuojelua ja 
koulutusta koskevista asioista. Organisaation toiminta osioon sisällytettiin 
tietoa organisaatiosta sekä muutoksia koskevista asioista. Prosessit ja käy-
tänteet osioon tulivat eri tietojärjestelmien ohjeistukset, suoritettavat 
verkkokoulutukset sekä kaikki käytössä olevat hoitopolut sekä ohjausryh-
mät. Verkostot osioon sisällytettiin sen muodostamista helpottavat eri ta-
hojen yhteystiedot. Kehittymisen seuranta osion alle tekijä suosittelee jat-
kossa kehittämään uuden työntekijän perehdytyssuunnitelman, joka sisäl-
tää muun muassa perehdytystä koskevan aikataulutuksen. 
 

4.4 Tilaajan esittely 

Keski-Uusimaalainen sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa kuntalaisilleen pe-
rusterveydenhuollon palveluja. Perehdytysprosessin kuvaus tehtiin ter-
veyden edistämisen avainalueelle, terveyden ja itsehoidon palveluja tar-
joaviin työyksiköihin. Näihin palveluihin kuuluvat akuutti, jossa tehdään 
hoidon tarpeen arvio kiireellistä hoitoa tarvitsevalle potilaille. Kiireetön 
vastaanottotoiminta huolehtii kansansairauksien määräaikaistarkastuk-
sista ja toimintaan kuuluvat diabetesvastaanotto sekä muiden asiantunti-
jahoitajien vastaanotot kuten haavahoitaja, muistihoitaja ja uniapneahoi-
taja. Tässä opinnäytetyössä käytettiin näistä yksiköistä yhteisnimitystä vas-
taanotto. (Keski-Uudenmaan sote, 2018) 
 
1.1.2019 alkaen Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nur-
mijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalve-
lujen tuottamisvastuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vastuulle, 
joka lyhennetään Keusote. (Keski-uudenmaan-sote, 2018). Tämä muutos 
kosketti noin 200 000 asukasta ja näin suuren organisaation tarkoituksena 
on muun muassa, monipuolistaa palveluita koko alueella aiempaa parem-
maksi. Lisäksi tarkoituksena on kehittää asukkaiden osallisuutta ja siitä saa-
tujen tuloksien seuraaminen on vahvempaa, kun väestöä on alueella 
enemmän. Henkilöstöä kuntayhtymässä tulee olemaan noin 4000 henki-
löä. (Keski-Uudenmaan sote, 2018) 

5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön aihe oli työelämälähtöinen, erään terveyskeskuksen vas-
taanottojen perehdytys kaipasi päivittämistä. Tämä uusi perehdytyspro-
sessin kuvaus (liite 2) ja osaamisen varmistaminen (liite3) niin sanottu 
chek-lista on toteutettu erään terveyskeskuksen vastaanoton hoitotyönte-
kijöiden käyttöä varten uuden hoitotyöntekijän perehdytyksessä. 
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Perehdytysprosessin kokoaminen lähti liikkeelle, kun tekijä tutustui kirjal-
lisuuteen ja päätyi käyttämään Eklundin (2018) mallia perehdytysproses-
sista. Tämän jälkeen tekijän oli hahmotettava perehdytyksen kokonaisuus, 
mitä asioita perehdyttämiseen kuului ja mitkä asiat olivat valmiiseen tuo-
tokseen tärkeä sisällyttää, että se vastaisi tilaajan toiveita. Tekijä koki hyö-
tynä, että oli itse toiminut aiemmin perehdyttäjänä, mutta asian tarkastelu 
oli haastavaa, koska perehdytysprosessiin tuli sisällyttää paljon tärkeitä 
asioita, joita uuden hoitotyöntekijän on omaksuttava, että hän kykenee 
työskentelemään itsenäisesti. Lisäksi perehdytysprosessista haluttiin 
saada selkeä kokonaisuus.  
 
Valmis perehdytysprosessin kuvaus tuotettiin uusien hoitotyöntekijöiden 
käyttöä varten. Tekijän mielestä kuvauksesta tuli selkeä ja otsikoinnit ku-
vaavat niiden sisältöä hyvin. Uusi hoitotyöntekijä voi myös itsenäisesti pe-
rehtyä työtehtäviin ja sen käytäntöihin, kun perehdytystä varten on suun-
niteltu tällainen käytännön työkalu. Lisäksi perehdytystä koskevat asiat 
ovat koottu yhteen paikkaan perehdytysprosessiksi, joka siirretään palve-
limelle jokaisen hoitotyöntekijän käyttöä varten. 
 
Uusi hoitotyöntekijä on tärkeä ottaa vastaan positiivisella asenteella, siten 
että hän kokee itsensä tervetulleeksi uuteen työpaikkaan.  Perehdytyksen 
tulisi olla suunnitelmallista, huomioiden jokaisen yksilölliset vahvuudet ja 
tarpeet. Tämä asia nousi esille Lahden (2007) ja Ketolan (2010) tutkimuk-
sissa. Perehdytysprosessin suunnitelmallisuuden puute nousi merkittä-
vänä esille Aaltosen (2018) tutkimuksessa ja Nousiaisen (2017) tutkimuk-
sessa suunnitelmallisuuden tarve nousi esille.  
 
Selkeän perehdytysprosessin avulla jokainen uusi hoitotyöntekijä saa tasa-
laatuista perehdytystä ja sen avulla uusi hoitotyöntekijä voi myös itsenäi-
sesti perehtyä työhön, unohtamatta varsinaista perehdyttäjän kanssa ta-
pahtuvaa perehdytystä. Tilaaja toivoi selkeärakenteista perehdytysproses-
sin kuvausta ja se toteutuikin tekijän mielestä valmiissa tuotoksessa.   
Nummelan (2010) haastattelututkimustuloksissa toivottiin lisää juuri sel-
keyttä ja järjestelmällisyyttä, kuten myös Nousiaisen (2017) työssä tuotiin 
esille toivetta selkeään luettelointiin muun muassa työtehtävistä. 
 
Ketolan (2010) väitöskirja tutkimuksessa nähtiin tärkeänä, että perehdy-
tettävä oli tietoinen perehdytysprosessin etenemisestä ja siitä missä koh-
taa oltiin menossa. Tekijän mielestä tässä työssä, valmis perehdytyspro-
sessi kuvaus vastaa myös juuri tähän asiaan. Uudella hoitotyöntekijällä on 
paljon asioita, joita on omaksuttava, että itsenäistä asiakaslähtöistä vas-
taanottotyötä voi tehdä turvallisesti. 
 
Valmiista perehdytysprosessista oli tarkoitus kerätä mielipiteitä ja kehitys-
ehdotuksia muutamilta viimeksi tulleilta hoitotyöntekijöiltä. Tätä vaihetta 
ei tähän opinnäytetyöhön saatu, koska organisaatiossa tapahtuneet muu-
tokset toivat tekijälle epätietoisuuden vuoksi aikataulullisiakin haasteita. 
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Jatkokehittämistavoitteeksi jäi perehdytysprosessisisältöjen tarkentami-
nen ja laajentaminen vastaamaan sekä akuutin, että kiireettömän vastaan-
oton hoitohenkilökunnan perehdytystä. Lisäksi perehdytyssuunnitelman 
tekeminen olisi yksi tärkeä lisäosa varsinaista perehdytysprosessia. 

6 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

Toiminnallisen opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen ja käytännön-
läheinen (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 10). Tekijä käyttää alan tutkittua tie-
toa työnsä tietoperustana, perehtyy teorioihin ja tutkimuksiin ennen toi-
minnallisen osuuden toteutusta. Toiminnallisen opinnäytetyön tietoa ra-
kennetaan jo tunnetun tiedon varaan, joka kertaantuu kohdatessaan tois-
ten tekijöiden tekemän toiminnallisen tiedon. Tekijä osallistuu toiminnalli-
sen tiedon rakentamiseen vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa, jossa käy-
tännöllisyys ja tekijän omat tiedot tulevat merkitykselliseksi. Tekijä kirjaa 
raporttiin työskentelynsä vaiheet sekä työn tekemiseen liittyvät valinnat 
perusteluineen. Se sisältää tietoperustan ja sen mukaan tehdyn viitekehyk-
sen. (Airaksinen, 2014) 
 
Tämän työelämälähtöisen opinnäytetyön aihe nousi erään terveyskeskuk-
sen perehdytysmallin päivittämistarpeesta. Tietojen oikeellisuutta varmis-
tettiin hakemalla tietoa monista eri lähteistä ja luotettaviksi todetuista 
sähköisistä tietokannoista. Opinnäytetyössä käytettiin mahdollisemman 
tuoreita lähteitä, teoksia ja tutkittua tietoa luotettavuuden varmista-
miseksi. Lisäksi lähteiden liittymistä aiheeseen tarkasteltiin kriittisesti tie-
don hakemisen sekä kirjoittamisen ajan. Tämän avulla varmistettiin teo-
rian yhdenmukaisuus, aiheessa pysymisen rajaus sekä luotettavuus. Työn 
luotettavuutta lisää tekijän perehtyminen aikaisemmin tutkittuun tietoon, 
sekä niiden tarkastelu tämän opinnäytetyön tulosten kanssa. Tekijä on ol-
lut yhteydessä työn tilaajan kanssa koko opinnäytetyöprosessin ajan, ra-
portoinut työn eri vaiheita sekä kirjannut asiat perustellusti opinnäytetyö-
hön jolla on varmistettu yhteinen päämäärä, uuden työntekijän perehdy-
tysprosessi kuvaus. 
 
Opinnäytetyön tekijällä on eettisiä ja moraalisia velvoitteita muun muassa 
tutkimusyhteisöä ja ammattialaa kohtaan. Ensisijainen vastuu hyvän tie-
teellisen käytännön noudattamisesta kuuluu tekijälle itselleen ja opinnäy-
tetyön tekeminen on opiskelijan oma oppimisprosessi, jossa ohjaava opet-
taja toimii tukijana, kannustajana ja laadunvarmistajana. Näiden lisäksi toi-
meksiantaja nimeää opiskelijalle yhdyshenkilön, jolta työn tekijä saa tukea 
yhteistyöprosessin aikana.  (Arene, 2018, ss. 5, 7-8) Hyvään tieteelliseen 
käytäntöön kuuluu muun muassa, että käytetään tieteellisesti ja eettisesti 
kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja raportointimenetelmiä sekä tulos-
ten julkaisemisessa noudatetaan avoimuutta (Leino-Kilpi & Välimäki, 2014, 
s. 365). 
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Tässä opinnäytetyössä on noudatettu rehellisyyttä ja huolellisuutta. Tekijä 
on hyödyntänyt opinnäytetyössään aikaisempaa työkokemusta perehdyt-
täjänä, tarkastellut kriittisesti aiemmin käytössä ollutta perehdytysmallia 
ja perehtynyt tieteelliseen tutkimustietoon, soveltaen näitä asioita uu-
dessa perehdytysprosessi kuvauksessa. Perehdytysprosessi kuvauksesta 
oli tarkoitus kerätä mielipiteitä ja kehitysehdotuksia viimeksi tulleilta hoi-
totyöntekijöiltä, palveleeko se mahdollisemman hyvin käytännön hoito-
työtä uuden työntekijän perehdytyksessä, mutta tämä vaihe jäi tässä opin-
näytetyössä tekemättä aikataulullisista haasteista johtuen. 
 
Opinnäytetyöntekijä on huomioinut ja kunnioittanut tilaajan sekä ohjaa-
van opettajan mielipiteitä ja kommentointia koko opinnäyteprosessin ajan 
sekä edennyt siinä suunnitelmallisesti huomioiden Hämeen ammattikor-
keakoulun toimintaohjeita opinnäytetyöprosessissa. Tekijä on pyrkinyt 
huolellisuuteen lähdeviitteiden merkinnöissä tekstissä ja lähdeluettelo 
tehtiin asianmukaisesti, sen avulla pystyy halutessaan löytämään alkupe-
räisen lähteen. 
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Liite 1 
TIEDONHAKU      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIETO- 
KANTA 

HAKUSANAT RAJAUKSET TULOS TYÖHÖN 

HAMK 
Finna 

Perehd* Kirja/E-kirja 
2008-2018 

50 4 

Finna Perehdytys 
Hoitotyö 

Ylempi Amk-opinnäyte-
työ/Väitöskirja 
2008-2018 

57 1 

Google 
Scholar 

Hoitajien 
perehdytys 

2007-2018 8350 1 

Melinda Perehdytys 2008-2018 10 1 
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Liite 2/2 

1. Vastuualueet 

 

Akuutti vastaanotto: 

- Ensiarviohoitaja 

- Vastaava sairaanhoitaja 

- Tarkkailun hoitaja 

- Päivystävät sairaanhoitajat 

- Kipsihoitaja 

- Mielenterveys- ja päihdehoitaja 

- Matalan kynnyksen vastaanotto 

- Fysioterapeutti 

- Akuuttilääkäri 

- Liberolääkäri 

- Tarkkailun lääkäri 

- Kipsilääkäri 

 

Kiireetön vastaanotto: 

- Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tehtävät 

- Puhelinpalvelu/takaisinsoittojärjestelmä 

- Haavahoitajat 

- Astma- ja uniapneahoitaja 

- Muistihoitaja 

- Diabeteshoitajat 

- Marevanhoitajat 

- Unihoitaja 

- Palvelupiste 

- Sihteerit 

- Hoitotarvikejakelu 

- Konsulttilääkäri 

 

2. Työtehtävään opastaminen 

 
- käytännön opastus 

• kuvallinen henkilö- ja varmennekortti 

• taloesittely 

• suojavaatteet 

• pukuhuoneet 

• turvallisuus- ja valmiussuunnitelma  

• turvallisuuskävelyt  



23 
 

 
 

 

Liite 2/3 
- toimintatavat 

• tunnukset : (windous, pegassos, sähköposti, weblab, navitas, populus, 

itte(=itseilmottautuminen), V-levy, 9s(=hälytysjärjestelmä), Haipro, numero-

netti 

• tietosuoja/weblab/navitas allekirjoitukset 

- laitteet 

• tietokoneet, tabletit 

• puhelimet 

• monitoimitulostin 

• putkiposti 

- lääkehoito 

• lääkehoitosuunnitelma 

• lääketilaukset, nestevarasto 

• happipullot, käyttö, tilaus 

• rokotteet 

• marevan kortti 

• lääkejätteet, palautukset 

• elvytyskärry 

- työsuojelu 

- koulutuskalenteri ja osaamispankki 

- hallinnolliset asiat 

• työsopimus 

• koeaika 

• kulunohjaus ja työajanseuranta 

• henkilökortti 

• palkka 

• työtapaturma-asiat 

• lepoajat ja ruokailu 

• vuosiloma 

• työntekijän/työnantajan oikeudet ja velvollisuudet 

• työterveyshuolto 

• sairauspoissaolot 

• koulutus/koulutuskalenteri 

• työsuojelu 

 

3. Organisaation toiminta 

 
- organisaatiokaavio 

- toiminta-ajatus, arvot 

- muutokset (Keusote) 
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    4. Prosessit ja käytänteet 

 
- It tuki 

- Pegassos 

- Navitas 

- Hus laboratorio/röntgen 

- Verkkokurssit 

- Elvytyskurssi 

- Sähköinen asiointi/oma- ja itsehoidon palvelut 

- Hoitopolut 

- Ryhmät 

 

5. Verkostot 

- Sisäiset puhelinnumerot 

- Yhteydenpitokanavat 

- V-levy 

- Yhteistyökumppanit: 

• Akos, hoitokoordinaattori 

• kotisairaala 

• kotihoito 

• päihde- ja mielenterveystyön yksikkö 

• sosiaalityöntekijä 

• neuvolat/kouluterveydenhuolto 

• poliisi 

• vartiapalvelu 

• tulkkipalvelu 

• asumispalveluyksiköt 

• yksityiset hoitokodit 

• hautaustoimisto 

• yksityiset lääkäriasemat 

• granlund manager 

 

6. Kehittymisen seuranta 
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OSAAMISEN VARMISTAMINEN  

 
 
 

 

Nimi  

Nimike  

Yksikkö  

Perehdyttäjä/perehdyttäjät  

Esimies  

 
 
 
 

Laitteet ja välineet Olen perehtynyt 
ja osaan tehdä/pvm 

En ole perehtynyt, 
en osaa tehdä 

Suunnitelma 
perehtymiseen 

Defibrillaattori    

Tarkkailun monitorit    

Infuusiopumppu    

Happipullot    

Imut    

Spira    

Seinäkeskukset    

Tympanometri    

Sinuscan    

CPAP    

Otoskooppi/oftalmus-
kooppi 

   

Silmänpainemittari    

Pef-mittari    

Sikiödoppler    

Verisuonidoppler    
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OSAAMISEN VARMISTAMINEN 
 
 
 

Vieritestit/pika- 
laboratoriokokeet 

Olen perehtynyt 
ja osaan tehdä/pvm 

En ole perehtynyt, 
en osaa tehdä 

Suunnitelma 
perehtymiseen 

Pika-crp    

Pika-hba1c    

Hb    

Glukoosi+ketomittaus    

Trop-T    

Alkometri    

Streptocult    

Bakteeriviljely    

Pvl+uricult+U-
amylaasi 

   

Virtsan analyysilaite    

Alkoveret    

Ekg    

Ekg-nauhojen siirto 
pegassos 

   

 
 
 
 

Lääkehoito Olen perehtynyt 
ja osaan tehdä/pvm 

En ole perehtynyt, 
en osaa tehdä 

Suunnitelma 
perehtymiseen 

Lääkehuone    

Vetokaapin toiminta    

Lääkejääkaappi, läm-
pötilan tarkastus 

   

Liuotushoitolääkkeet    

Huumekortit, lääkkei-
den tarkastus 

   

Katkaisuhoitolääkkeet    

Tartuntatautilääkkeet    

Happipullot, käyttö    

Elvytyskärry    

 




