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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa sairaanhoitajaopiskelijan perehdytyskortti Turun 
yliopistollisen keskussairaalan suu- ja leukasairauksien leikkausosastolle. Suu- ja leukakirurgiaan 
kuuluvat suun ja leuan alueen kasvainkirurgiset, vammojen ja synnynnäisten epämuodostumien 
korjauskirurgiset, leukanivelkirurgiset sekä implantologiset toimenpiteet . Suu- ja 
leukasairauksien leikkausosaston erikoisalaa ovat myös lasten ja kehitysvammaisten anestesiaa 
vaativat hammashoidot. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

Tyksin suu- ja leukasairauksien leikkausosastolla oli tähän asti ollut käytössä yleismallinen 
perehdytyskortti. Uutta perehdytyskorttia varten opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen 
selvitettiin oleellisimmat sairaanhoitajaopiskelijan perehdytyksessä huomioitavat asiat 
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ja sen jälkeen leikkausosastolla harjoiteltavat asiat, kuten aseptiikka, sairaanhoitajan eri tehtävät 
sekä heräämön toiminta. 

Perehdytyskortti tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja se hyödyttää sekä harjoitteluun tulevaa 
opiskelijaa että suu- ja leukasairauksien leikkausosaston henkilökuntaa perehdyttäjänä. 
Perehdyttämiskortin jatkokehittämismahdollisuutena voisi olla kysely, jolla selvitettäisiin kortin 
käytännön hyöty. 
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1 JOHDANTO 

Asianmukainen perehdytys on osa sairaanhoitajaopiskelijoiden työelämänharjoittelujak-

soa. Työturvallisuuslain mukaan riittävä perehdytys pitää sisällään ne asiat, jotka työhar-

joitteluun vieraalle osastolle tulevan opiskelijan tulisi tietää voidakseen työskennellä tur-

vallisesti ja kustannustehokkaasti uudessa työharjoitteluympäristössä. Työturvallisuus-

lakia sovelletaan suhteessa opiskelijan työhön työharjoittelun aikana. (Työturvallisuus-

laki 738/2002.) Puutteellinen perehdytys on erittäin yleinen syy työssä tapahtuville tapa-

turmille (Ahokas & Mäkeläinen 2013). 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden lähiopetustuntien väheneminen korreloi suoraan siihen, mi-

ten suuri osa oppimisesta tapahtuu työharjoittelujaksolla. Ammattitaitoa edistävässä har-

joittelussa opiskelija pääsee harjoittelemaan ammattitaitoaan käytännön potilastyössä. 

Jotta opiskelija voi työskennellä vieraassakin paikassa turvallisesti ja hyödyntää mahdol-

lisimman paljon harjoitteluorganisaation tarjoamia mahdollisuuksia ammatillisessa kehi-

tyksessään, tulee opiskelijan saada asianmukainen perehdytys organisaation toimin-

nasta. (ValOpe 2017.) 

Opiskelijallakin on velvollisuuksia onnistuneen perehdytyksen suhteen. Näitä velvolli-

suuksia ovat muun muassa oman osaamisen rajojen tiedostaminen sekä palautteen an-

taminen ja kysyminen. (ValOpe 2017.) Onnistunut opiskelijaohjaus ja perehdytys vaatii 

sekä opiskelijalta että ohjaajalta molemminpuolista kunnioitusta ja hyvää vuorovaiku-

tusta (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 2011). 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaan sairaanhoitajaopiskelijan perehdy-

tyskortti Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) suu- ja leukasairauksien leikkaus-

osaston käyttöön. Opinnäytetyön aihetta rajattiin siten, että perehdytyskortti on tarkoi-

tettu loppuvaiheen, eli syventäviä harjoittelujaksojaan suorittavien sairaanhoitajaopiske-

lijoiden perehdytyksen työvälineeksi. Opinnäytetyössä käsitellään niitä osa-alueita, joita 

sairaanhoitajaopiskelijan perehdytys pitää sisällään suu- ja leukasairauksien leikkaus-

osastolla. Näitä osa-alueita ovat vastuut ja turvallinen työskentely leikkaussaliolosuh-

teissa sekä anestesiahoitajan, instrumentoivan ja valvovan sairaanhoitajan työnkuviin 

perehdyttäminen. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja sen toi-

meksiantajana oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP). 
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2 HARJOITTELUJAKSON PEREHDYTYS 

Harjoittelujakson perehdytyksen tavoitteena on helpottaa opiskelijan pääsyä osaksi työ-

yhteisöä (Hämeen ammattikorkeakoulu 2012). Hyvä ja onnistunut perehdytys on tavoit-

teellista, sisällöllisesti suunniteltua ja aikataulutettua. Perehdytykseen on nimetty vas-

tuuhenkilöt ja heidän roolit selkeästi. Vuorovaikutus perehdytysprosessissa on toimivaa 

ja opiskelija saa työyhteisöltä kannustusta ja tukea. (Geier 2011.) 

Suomessa työnantajan velvollisuudesta perehdyttää uusi työntekijä on säädetty työtur-

vallisuuslaissa. Tämä on tärkeää huomioida opiskelijan perehdytyksen kohdalla siksi, 

että lain osoittama velvollisuus koskee myös yksikköön harjoitteluun tulevia opiskelijoita. 

(Työturvallisuuslaki 738/2002.) Käytännössä opiskelijan perehdytyksen kohdalla tämä 

tarkoittaa sitä, että työharjoitteluyksikön opiskelijavastaava tai yksikön esimies nimeää 

opiskelijalle ohjaajan, joka huolehtii opiskelijan perehdytyksestä (Hämeen ammattikor-

keakoulu 2012). Harjoittelua suorittamaan tulevalle opiskelijalle tulee nimetä ohjaaja 

koko harjoittelujakson ajaksi (VSSHP 2018a). Opiskelijaohjaajan tehtävänä on antaa 

opiskelijalle riittävä perehdytys harjoittelujakson alussa sekä uusia tehtäviä tehtäessä 

harjoittelujakson aikana, jolloin opiskelija saa lyhyestäkin harjoittelujaksosta mahdolli-

simman paljon eväitä tulevaisuuden ammattiaan silmällä pitäen (Hakonen 2017). 

Kaikkia sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä ja alalla työharjoittelua suorittavia opis-

kelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Terveydenhuollossa työskentelevän työntekijän ja työ-

harjoittelua suorittavan opiskelijan salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa tervey-

denhuollon ammattihenkilöistä. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 

2018.) Tämän lain mukaan terveydenhuollossa työn puolesta potilasasiakirjoja käsitte-

levä henkilö ei saa luovuttaa työssä saamaansa tietoa ulkopuolisille (Laki terveydenhuol-

lon ammattihenkilöistä 559/1994). Salassapidettäviin tietoihin kuuluvat potilaan henkilöl-

lisyys, sairaus sekä kaikki muut harjoittelussa ilmi tulleet asiat. Ainoastaan niiden potilai-

den henkilötietoja saa käsitellä, joiden tietojen käsittely on välitöntä toteutettavan työn 

vuoksi. Uteliaisuuttaan ei saa siis katsoa kenenkään tietoja, ei edes omiaan tai omien 

perheenjäsenten. Salassapitovelvollisuuden rikkominen ja tietojen antaminen ulkopuoli-

sille on rikoksena rangaistava teko. (VSSHP 2018c.) 

Salassapitovelvollisuus koskee myös sosiaalista mediaa ja muita keskusteluja. Opiske-

lija ei saa minkäänlaisessa tilanteessa käsitellä sosiaalisen median keskusteluissa poti-

laita koskevia tietoja, yksikön sisäisiä asioita eikä henkilökunnan luottamuksellisia 
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asioita, kuten yksittäisen työntekijän työsuhdetta tai muita henkilökohtaisia asioita. Tyk-

sin osastolla kuvaaminen ja kuvien julkaisu on ehdottomasti kielletty VSSHP:n työase-

milta sosiaalisen median yksityiskäyttö on kokonaan kielletty. (VSSHP 2018c.) 

Suu- ja leukasairauksien leikkausosasto kuuluu VSSHP:n palvelualueeseen, joka tar-

koittaa sitä, että tällä osastolla käytetään sähköistä potilastietojärjestelmää samoin kuin 

koko muussa sairaanhoitopiirissä. Sähköisten potilastietojen käsittely edellyttää sitä, että 

opiskelijalla on asianmukaiset tunnukset ja tietojärjestelmäoikeudet. Jotta VSSHP:hen 

kuuluvalla osastolla työharjoittelua suorittavan opiskelijan tietoturvatietämys voidaan 

varmistaa, VSSHP on edellyttänyt jokaiselta opiskelijalta suoritettavaksi tietoturvan ja 

tietosuojan verkkokoulutusta elokuusta 2013 lähtien. (Koivusalo 2017.) 

2.1 Tarkistuslistamuotoinen perehdytyskortti 

Opiskelijan perehdytyksen tueksi tarkoitettu perehdysmateriaali voi sisältää tietoa har-

joitteluyksikön toiminta-ajatuksesta ja toimintaympäristöstä sekä turvallisuudesta. Se voi 

olla esimerkiksi perehdytyskortti, jonka tarkoituksena on edistää oppimista ja auttaa opis-

kelijaa harjoitteluyksikön käytäntöihin sopeutumisessa. (Haapa ym. 2017.) Perehdyttä-

misen tarkistuslistassa on jäsenneltynä ne asiat, jotka perehtyjän ja perehdyttäjän tulee 

ottaa huomioon perehdytyksen aikana. Tarkistuslistan on tarkoitus olla sellainen, että se 

tukee perehdytyksen suunnitelmallista toteutusta ja toimii muistilistana. (Työturvallisuus-

keskus TTK 2016.) 
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3 HARJOITTELU SUU- JA LEUKASAIRAUKSIEN 

LEIKKAUSOSASTOLLA 

Perioperatiiviseksi hoitotyöksi kutsutaan niitä sairaanhoitajan tehtäviä, joita sairaanhoi-

tajat tekevät leikkausosastoilla. Perioperatiivinen sairaanhoitaja on yleisnimitys leikkaus-

salissa työskenteleville anestesiasairaanhoitajalle, instrumentoivalle ja valvovalle sai-

raanhoitajalle. (Karma ym. 2016.) 

Leikkausosasto työympäristönä on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittava ja toiminta er-

gonomisesti haastavaa. Leikkaukset ja anestesiat ovat usein pitkiä, tauottomia ja vaati-

vat paljon keskittymistä ja fyysistä voimaa. Jaksamiseen leikkaussalissa vaikuttavat läm-

pötila, ilmanvaihto ja ilman kosteus. Hyvät työskentelyolosuhteet ja toimintatavat leik-

kaussalissa mahdollistavat korkeatasoisen potilaan hoidon leikkauksen aikana. (Teng-

vall 2010.) Hyvän työergonomian ansiosta työskentely voi olla mielekkäämpää ja suju-

vampaa, jolloin sattuu vähemmän työtapaturmia ja sen myötä vähemmän poissaoloja 

(Launis & Lehtelä 2011). 

Harjoittelupaikkana Tyksin suu- ja leukasairauksien leikkausosasto on rajattu loppuvai-

heen opiskelijoille, joka tarkoittaa sitä, että opiskelijoilta odotetaan oma-aloitteisuutta ja 

perustietotason hallintaa jo ennen harjoittelujaksoa (A. Suikkanen, keskustelu 

30.1.2019). Suu- ja leukasairauksien leikkausosaston toiminnasta suurin osa tapahtuu 

päiväkirurgisesti. Osaston erikoisalaa ovat suu- ja leukakirurgia sekä lasten ja kehitys-

vammaisten anestesiaa vaativat hammashoidot. Suu- ja leukasairauksien leikkausosas-

tolla käytetään anestesiamuotoina puudutusta ja yleisanestesiaa, eli nukutusta. (VSSHP 

2018b.) Suu- ja leukakirurgia on kirurgian erikoisala, johon kuuluvat suun ja leuan alueen 

kasvainkirurgiset, traumasta eli tapaturmasta syntyneiden vammojen ja synnynnäisten 

epämuodostuminen korjauskirurgiset, leukanivelkirurgiset ja implantologiset toimenpi-

teet (Lääketieteen aikakausikirja Duodecim 2016). Implantologialla tarkoitetaan esimer-

kiksi puuttuvan hampaan korvaamista hammasimplantilla, eli niin sanotulla keinoham-

paalla (Gross ym. 2018). Suukirurgisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi hampaan 

poisto, erilaiset ienleikkaukset, tulehdusalueen poistamiset sekä suun tai huulen alueelta 

koepalan otto limakalvomuutoksesta (Hiiri 2015). 
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Lasten suu- ja leukakirurgia harvemmin eroaa aikuisten suu- ja leukakirurgiasta, sillä 

lapsilla tehdään samoja toimenpiteitä kuin aikuisillakin. Kuitenkin lapsilla tulee ottaa huo-

mioon heidän yksilölliseen käyttäytymiseen, anatomiaan ja fysiologiaan liittyvät erityis-

piirteet, kuten taipumukset loukkaantumisille ja synnynnäisille poikkeavuuksille. (Kutcipal 

2013.) Kehitysvammaisen suun alueen häiriöitä ovat erilaiset purentavirheet, leukojen 

epäsymmetrisyys, hampaiden narskuttelu ja hampaiden puuttuminen. Kehitysvammai-

sen suun terveyteen vaikuttavat myös kehitysvammaisuuden liitännäissairauksien, kuten 

sydänsairauksien, aistivammaisuuden tai psyykehäiriöön hoitoon käytettävät lääkkeet. 

Nämä voivat kuivattaa suuta ja lisätä kiinnityskudostulehduksen riskiä. (Keskinen 2015.) 

3.1 Turvallinen työskentely leikkaussalissa 

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden myötä potilas saa tarvitse-

mansa oikean hoidon mahdollisimman vähäisen haitan periaatteen mukaisesti. Käsit-

teenä potilasturvallisuus kattaa hoitoon, lääkehoitoon ja lääkinnällisten laitteiden turval-

lisuuteen liittyvät osa-alueet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2018.) 

Turvallisuutta leikkaussalityöskentelyssä parantaa myös leikkaustiimin tarkistuslista. 

WHO:n vuonna 2007 kehittämä leikkaustiimin tarkistuslista on kansainvälinen potilaan 

turvallisuutta lisäävä edullinen ja helppokäyttöinen työkalu, jonka tarkoituksena on poti-

lasturvallisuuden parantamisen lisäksi edistää ja lisätä perioperatiivisessa toiminnassa 

tapahtuvaa tiimityötä ja kommunikaatiota. Tarkistuslista koostuu kolmesta vaiheesta, 

joita ovat sisänkirjautuminen ”sign in”, aikalisä ”time out” ja uloskirjautuminen ”sign out” 

ja kaikki vaiheet toteutetaan ääneen. (Ikonen & Pauniaho 2010; Karma ym. 2016.) 

 

3.2 Anestesiasairaanhoitajan toimenkuva ja lääkehoito 

Anestesiasairaanhoitajalta edellytetään erityistä ammatillista pätevyyttä anestesian, lää-

kehoidon, kommunikoinnin sekä turvallisuuden suhteen (Tengvall 2010). Hän huolehtii 

potilaan turvallisuudesta erityisesti anestesian kannalta, mutta myös leikkauksen kai-

kissa vaiheissa yhdessä koko muun leikkaustiimin kanssa (Karma ym. 2016). Sairaan-

hoitajaopiskelija harjoittelee anestesiasairaanhoitajan tehtäviä, joihin hänet perehdyttää 

anestesiasairaanhoitajana toimiva sairaanhoitaja (Tengvall 2010). 
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Sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee potilasturvallisuudesta huolehtimista, anestesiaval-

misteluiden toteuttamista, anestesialääkärin työparina toimimista anestesian eri vai-

heissa, potilaan tarkkailemista, lääkehoitoa, nestehoitoa ja kirjaamista. Lisäksi opiskelija 

harjoittelee raportointia, kun potilaan hoitovastuu siirtyy leikkaussalista heräämöön tai 

toiselle osastolle. (VSSHP 2019.) 

VSSHP on laatinut ohjeistuksen siitä, miten työharjoitteluaan suorittava opiskelija osal-

listuu lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen. Ohjaajan vastuulla sairaanhoitajaopiskelija 

saa työharjoittelussa suorittaa potilaalle suu- ja leukasairauksien leikkausosastolla to-

teutettavaa lääkehoitoa. Suonensisäisen lääkehoidon toteuttaminen tapahtuu aina oh-

jaajan välittömässä valvonnassa. Suonensisäiseen lääkehoitoon sisältyy myös veri-

suonikanyylin laitto. (Nygren 2011.) Aina lääkehoitoa toteutettaessa sekä muita hoitotoi-

menpiteitä tehtäessä on huomioitava potilaan oikeus kieltäytyä opetustilanteeseen osal-

tumisesta, jolloin potilaan päätöstä on ehdottomasti kunnioitettava (Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista 1992/785). 

VSSHP on laatinut ohjeistuksen, jossa kerrotaan toimitaohjeet verelle tai veriselle erit-

teelle altistumisen tapahtuessa, johon opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen ennen har-

joituksen alkua. Ohjeistuksesta kertominen kuuluu osaksi opiskelijan perehdytystä. (Var-

sinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiotorjuntayksikkö 2017.) 

Neulanpistotapaturmia vältetään käyttämällä turvaneuloja, -kanyyleja ja -ruiskuja sekä 

oikealla pistävän tai viiltävän jätteen käsittelyllä. Teräviin instrumentteihin ja niistä aiheu-

tuviin tapaturmiin liittyen, Euroopan Unioni (EU) on hyväksynyt direktiivin, joka on otet-

tava huomioon jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä viimeistään vuonna 2013. 

(Saano & Taam-Ukkonen 2016.) Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin terveydenhuollossa 

työskenteleviin ja sen on tarkoitus lisätä työturvallisuutta terveydenhuollossa, käyttä-

mällä esimerkiksi turvaneuloja- ja kanyyleja ja välttämällä niin sanottua tupitusta, eli neu-

lan laittamista pistoksen jälkeen takaisin suojatuppiin tai -korkkiin (The council of the 

European Union Directive 2010/23/EU). 

3.3 Leikkaussaliairaanhoitajien toimenkuva ja aseptiikka 

Kun puhutaan leikkaussalisairaanhoitajista, tarkoitetaan instrumentoivaa ja valvovaa sai-

raanhoitajaa, sillä he työskentelevät leikkaavan lääkärin eli kirurgin työparina leikkauk-

sen aikana (Tengvall 2010). Instrumentoiva sairaanhoitaja toimii lähinnä kirurgin työpa-

rina ja valvova sairaanhoitaja toimii heidän niin sanottuna passarinaan eli voi tarvittaessa 
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hakea ja ojentaa tarvittavia välineitä heille. Tarvittaessa instrumentoiva ja valvova sai-

raanhoitaja voivat vuorotella tehtäviä toistensa kanssa. (Karma ym. 2016.) 

Sairaanhoitajaopiskelijan ollessa harjoittelussa leikkausosastolla, hän pääsee harjoitte-

lemaan instrumentoivan sairaanhoitajan vastuualueisiin kuuluvia tehtäviä instrumentti-

sairaanhoitajana toimivan sairaanhoitajan perehdyttämänä (Tengvall 2010). Sairaanhoi-

tajaopiskelija harjoittelee muun muassa potilasturvallisuutta ja kirurgin työparina työs-

kentelemistä. Opiskelija opettelee valmistelemaan, valvomaan ja säilyttämään steriilejä 

olosuhteita sekä varaamaan leikkauksessa tarvittavia välineitä, tunnistamaan niiden 

käyttökelpoisuuden ja jälkihuollon. (VSSHP 2019.)  

Harjoitteluun kuuluu myös valvovan sairaanhoitajan tehtävät, joihin opiskelijan perehdyt-

tää valvovana sairaanhoitajana toimiva sairaanhoitaja (Tengvall 2010). Sairaanhoitaja-

opiskelija pääsee harjoittelemaan leikkaustiimin edistämistä, sekä leikkaussalin varuste-

tason huolehtimista tarvittavaa välineistöä varaten ja valmistellen. Sairaanhoitajaopiske-

lija on mukana potilaan valmisteluissa harjoitellen asentoon laittamista ja leikkausalueen 

desinfiointia. Harjoittelussa opiskelija harjoittelee myös tiedottamista ja kirjaamista. 

(VSSHP 2019.) 

Opiskelijan tulee perehtyä riittävästi leikkaussalityöskentelyssä vaadittavaan aseptiik-

kaan. Aseptikka tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ehkäistä ja estää hoi-

toon liittyvien infektioiden syntyminen. (Saano & Taam-Ukkonen 2016). Tartuntatautilain 

mukaan hoitoon liittyväksi infektioksi luetaan sellainen infektio, joka on saanut alkunsa 

tai syntynyt potilaan hoidon tai tutkimuksen aikana. Laki velvoittaa terveydenhuollon hen-

kilökuntaa toimimaan siten, että potilaalle aiheutuvat infektioiden tartuntariskit minimoi-

daan kaikessa hoitotyössä. (Tartuntatautilaki 1227/2016.) Sanotaan, että jokainen hoi-

toon liittyvä infektio on turha ja vältettävissä. Jotta infektioilta voitaisiin välttyä, tulee koko 

leikkaustiimin huolehtia aseptiikan toteutumisesta eli mikrobien tarttumisen estämisestä 

elävään kudokseen tai steriiliin materiaaliin. (Karma ym. 2016.)  

Perioperatiivisen sairaanhoitajan tulee hallita aseptiikan eri osa-alueet. Osa-alueita ovat 

käsien desinfektio, toimenpidealueen desinfektio, aseptisen toiminnan toteutumisen val-

vominen ja virheellisen toiminnan korjaaminen, steriili pukeutuminen, leikkausalueen ra-

jaaminen steriilisti, instrumenttien steriilinä pysyminen ja steriilin pöydän valmistelu, haa-

van aseptinen suojaaminen, erilaisten toimenpiteiden puhtausluokkien tunteminen sekä 

lääke- ja nestehoidon aseptinen toteuttaminen. (Tengvall 2010.) 
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3.4  Heräämön toiminta 

Arkikielessä käsitteellä heräämö tarkoitetaan postoperatiivista anestesiavalvontaa, eli 

potilaan tilan seurantaa leikkauksen jälkeen. Päiväkirurgisissa toimenpiteissä tavoit-

teena on, että potilas kotiutuu samana päivänä, korkeintaan 12 tunnin sairaalassaolon 

jälkeen. Heräämössä opiskelija pääsee harjoittelemaan heräämössä toimivan sairaan-

hoitajan tehtäviä. Heräämössä tarkkaillaan potilaan vointia ja seurataan kotiutumiskun-

toisuutta. Tarkkailuun kuuluvat verenpaineen, pulssin, hapettumisen, kivun, pahoinvoin-

nin, sekä puudutuksen tai nukutuksen poistumisen ja leikkausalueen seuranta. (Karma 

ym. 2016.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa selkeä sairaanhoitajaopiskelijan pereh-

dytyskortti Tyksin suu- ja leukasairauksien leikkausosastolle. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli selkeyttää kohdeosastolle työharjoittelua suorittamaan tulevien sairaanhoitajaopiske-

lijoiden perehdytysprosessia perehdytyskortilla, joka sopii erityisesti suu- ja leukasai-

rauksien leikkausosaston tarpeisiin. 
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5 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄ 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä tavoitteena ovat käytännön toiminnan ohjeistaminen ja opastaminen sekä järjes-

täminen ja järkeistäminen. Tuotos voi toiminnallisessa opinnäytetyössä olla muun mu-

assa ohjeistus, kirja, vihko tai opas, joka on sidoksissa tietoperustaan. (Airaksinen 2009.) 

Tässä opinnäytetyössä tuotos syntyi perehdytyskortin muodossa, joka palvelee Tyksin 

suu- ja leukasairauksien leikkausosastolle harjoittelujaksolle tulevien sairaanhoitajaopis-

kelijoiden perehdytystä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli VSSHP, jonka yhtenä toi-

menpideyksikkönä Tyksin suu- ja leukasairauksien leikkausosasto toimii. Kohdeosaston 

toiveena oli saada tarkistuslistamuotoinen perehdytyskortti, joka sisällöllisesti vastaisi 

enemmän leikkausosaston toimenkuvaa, sillä osaston käytössä oli ainoastaan kaikille 

sairaalan osastoille yhteiseksi tarkoitettu yleisiä asioita sisältävä opiskelijan perehdytys-

kortti. 

Lähdemateriaali työn toteuttamista varten hankittiin alan tutkimuksista ja muista julkai-

suista sekä kohdeorganisaation, VSSHP:n internet-sivuilta, huomioiden lähdekritiikki. 

Pääasiassa teoreettista viitekehystä koottaessa käytettiin nettilähteitä. Hakusanoina 

käytettiin esimerkiksi: opiskelijan perehdytys (student guidance), opiskelijoiden koke-

mukset perehdytyksestä (nursing students’ experiences in guidance). Hakuja tehtiin pää-

asiassa englannin ja suomen kielellä edellä mainittuja sanamuotoja ja -järjestyksiä muo-

toillen. Hakukoneena käytettiin pääasiassa Googlea ja Google Scholaria. Tietokantoina 

käytettin terveysalan tietokantoja, kuten Terveysporttia, PubMedia ja Cochrane librarya. 

Lähteenä käytettiin myös VSSHP:n internet-sivuilta löytyviä perehdytys- ja hygieniaoh-

jeita. Lisäksi materiaalia haettiin kliinisen hoitotyön ja perioperatiivisen hoitotyön kirjalli-

suudesta, koska tarkoituksena oli tehdä opinnäytetyö nimeomaan leikkausosaston tar-

peisiin sopivaksi. Tiedonhaun aikarajana käytettiin vuosia 2009-2019, joten käytetyt läh-

teet ovat korkeintaan noin kymmenen vuotta vanhoja, lukuun ottamatta lainsäädäntöä. 

Toimeksiantoon kuului perehdytyskortin sisällön tuottaminen. Perehdytyskortti meni 

opiskelijaohjauskäyttöön suu- ja leukasairauksien leikkausosastolle sähköisessä muo-

dossa. Perehdytyskortin lopullinen jakelumuoto päätettiin suu- ja leukasairauksien leik-

kausosastolla. 
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6 PEREHDYTYSKORTIN TOTEUTUS 

Tässä opinnäytetyössä laadittiin opiskelijan perehdytyskortti Tyksin suu- ja leukasairauk-

sien leikkausosastolle. Työn tarkoituksena oli toteuttaa selkeä perehdytyskortti sairaan-

hoitajaopiskelijoille, jotka tulevat suorittamaan perioperatiivista harjoittelujaksoa kohde-

osastolle. Tavoitteena oli selkeyttää suu- ja leukasairauksien leikkausosaston perehdy-

tysprosessia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli VSSHP. 

Opinnäytetyötä aloitettiin tehdä vuoden 2019 alussa, jolloin käytiin vierailulla Tyksin suu- 

ja leukasairauksien leikkausosastolla. Osastovierailulla keskusteltiin osaston apulais-

osastonhoitajan ja kahden opiskelijavastaavan kanssa siitä, millainen olisi juuri suu- ja 

leukasairauksien leikkausosaston tarpeisiin sopiva opiskelijan perehdytyskortti. Apulais-

osastonhoitaja ja opiskelijavastaavat kertoivat toiveestaan kortin sisällön suhteen. Esille 

tuotiin erityisesti tarve perehdytyskortille, joka sopisi juuri kohdeosaston käyttöön, sillä 

osaston käytössä oli ainoastaan kaikkien Tyksin osastojen yhteiseen käyttöön tarkoitettu 

yleismallinen perehdytyskortti. 

Opinnäytetyön suunnitelma -seminaari pidettiin helmikuussa ja tämän jälkeen aloitettiin 

opinnäytetyön raportin teko. Opinnäytetyön raportti valmistui toukokuun loppuun men-

nessä. Opinnäytetyöprosessin aikana oltiin yhteydessä kohdeosaston apulaisosaston-

hoitajan kanssa liittyen opiskelijan perehdytyskortin sisällön tarkennuksiin sekä ulko-

asuun 

Opinnäytetyötä tehtiin kirjoittamalla opinnäytetyö raportin tekstiä lähinnä pilvipalvelu 

OneDriven kautta. Työmäärä jaettiin molempien opinnäytetyön tekijöiden kesken ja 

kaikki osiot suunniteltiin ja tarkastettiin yhdessä. Opinnäytetyöprosessin aikana oltiin yh-

teydessä lähinnä sähköpostitse ja ammattikorkeakoulussa tapahtuvien ohjausaikojen ja 

-päivien yhteydessä keskusteliin opinnäytetyöstä kasvotusten. Keväällä oli viiden viikon 

harjoittelujakso, jonka ajan opinnäytetyöprosessissa oli taukoa ja työtä jatkettiin harjoit-

telujakson jälkeen. 

Kortin sisällössä on yleisesti osaston esittely, osastolla tehtävät toimenpiteet, potilaan 

kohtaaminen, salassapitovelvollisuus ja tietoturvakoulutus, puhelimen käyttö, poikkeus-

tilanteet, tärkeimmät yhteistyökumppanit sekä moniammatillisessa työryhmässä toimimi-

nen. Perioperatiivisen harjoittelun aikana sairaanhoitajaopiskelijalle perehdytetään oleel-

lisimmat sairaanhoitajan tehtävät ja niissä huomioitavat asiat. Tähän korttiin on lueltuna 
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niistä aseptiikka, anestesiahoitajan tehtävät ja lääkehoito, instrumentoivan ja valvovan 

sairaanhoitajan tehtävät sekä heräämön toiminta. Kortissa on myös sarakkeet perehdyt-

täjän nimikirjaimia ja päivämääriä varten. Kortin takakanteen opiskelija voi kerätä omia 

tärkeitä muistiinpanojaan ja takakannesta löytyvät myös Tyksin suu- ja leukasairauksien 

leikkausosaston osoite sekä puhelinnumero. 

Koko opinnäytetyöprosessi aloitettiin keräämällä lähdemateriaaleja ja tutustumalla ai-

heeseen. Opinnäytetyön sisältö suunniteltiin lähes kokonaan kohdeosaston toivoman 

perehdytyskortin sisällön pohjalta, lisäten teoreettisen viitekehyksen alkuun luku opiske-

lijan perehdytyksestä yleisesti. Perehdytyskortista pyrittiin saamaan mahdollisimman 

selkeä ja visuaalisesti miellyttävä. Perehdytyskortissa noudatettiin Tyksin graafista oh-

jeistusta värien valinnassa sekä Tyksin logon käytössä. Lopputuotoksena oli selkeä pe-

rehdytyskortti, jossa oli toteutettu kohdeosaston toive sisällöstä ja ulkoasusta. Perehdy-

tyskorttiin voidaan perehdyttäjän nimikirjaimin ja päivämäärin merkitä perehdytetyt asiat 

ja opiskelijan tavotteista riippuen voidaan perehdyttää vain tarvittavat alueet. Tyksin suu- 

ja leukasairauksien leikkausosaston toiveena oli se, että jos opiskelja opiskelee esimer-

kiksi ensihoitajaksi ja perehtyy vain anestesiahoitotyöhön, on perehdytyskortti jaoteltu 

siten, että anestesiahoitotyö on selkeästi eroteltu. 

Hyvä perehdytyskortti toimii suunnitelmallisesti toteutetun opiskelijan perehdytyksen tu-

kena. Siinä on tarkistuslistamuotoisesti ja jäsennellysti perehdytyksessä huomioitavat 

asiat. (Työturvallisuuskeskus TTK 2016.) Opinnäytetyön tuotoksena valmistunut pereh-

dytyskortti on jäsennelty kohdeosaston toiveiden mukaisesti sairaanhoitajan eri tehtävä-

alueittain. 
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tätä opinnäytetyötä tehtäessä on huomioitu hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus, jo-

hon kuuluvat eettisyys, rehellisyys ja tarkkuus (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 

Opinnäytetyöprosessin edetessä on huomioitu kohdeorganisaation, Tyksin suu- ja leu-

kasairauksien leikkauosaston sekä toimeksiantajana olevan VSSHP:n tietosuoja, huo-

lehtien vaadittavasta salassapitovelvollisuudesta siten, ettei julkaistava opinnäytetyö si-

sällä mitään salassapitovelvollisuuden alaista materiaalia tai tietoja. Koska työn luotetta-

vuuden varmistamiseksi lähdemateriaalina käytettiin muiden omistamia materiaaleja, 

materiaalien ja tekstien yhteyteen liitettiin niiden alkuperäinen tekijä tekijänoikeuslain vel-

voittamalla tavalla (Tekijänoikeuslaki 404/1961).  

Opinnäytetyötä tehtäessä ei ole käsitelty henkilötietoja siten, että niiden käsittelyssä tulisi 

huomioida henkilötietolain tai EU:n tietosuoja-asetusten sovellettavuus. Työhön ei ole 

sisältynyt tutkimusta, joten tutkimuslupaa ei ole tarvittu. 

Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehyksen kokoamiseen käytettiin vuosina 2009-2019 

julkaistua materiaalia. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalit ovat ajantasaisuuden vuoksi 

noin kymmenen vuotta vanhoja. Ajantasaiseen ja viimeisimpään näyttöön perustuvan 

tiedon käyttö lisäsi opinnäytetyön luotettavuutta. Tiedonhaussa kielinä käytettiin pääasi-

assa suomea ja englantia. 

Hyvää eettisyyttä tukee hyvä vuorovaikutus. Siihen tarvitaan molemminpuolista sitoutu-

mista tavotteisiin ja toimintaan. (Valtakunnallinen sosiaali-ja terveysalan eettinen neu-

vottelukunta ETENE 2011.) Opinnäytetyön luotettavuutta lisäsi hyvä vuorovaikutus opin-

näytetyön tekijöiden, ohjaajan ja kohdeorganisaation välillä. Opinnäytetyötä tehtiin yh-

dessä Tyksin suu- ja leukasairauksien leikkausosaston kanssa. Tämän kohdeosaston 

esittämiä toiveita ja ohjeistuksia käytettiin opinnäytetyötä tehtäessä.  Perehdytyskorttina 

toteutettavan opinnäytetyön toteutuksessa huomioitiin hyvän tieteellisen käytännön edel-

lytykset anomalla toimeksiantolupa Tyksiltä ja tekemällä sopimus Tyksin ja opinnäyte-

työn tekijöiden kesken. Tieto siitä, miten työ tehtiin, millaisella aikataululla ja millaisessa 

muodossa, kulki koko opinnäytetyöprosessin ajan tekijöiden, ohjaajan ja kohdeorgani-

saation välillä. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selkeä perehdytyskortti VSSHP:n Tyksin suu- ja 

leukasairauksien leikkausosastolle harjoittelua suorittamaan tuleville sairaanhoitajaopis-

kelijoille. Perehdytyskorttiin on kerättynä yleiset asiat ja erikseen yksityiskohtaisemmat 

leikkausosaston toimintaan liittyvät asiat, jotka harjoittelua suorittamaan tuleville sairaan-

hoitajaopiskelijoille tulisi perehdyttää. Tavoitteeksi otettiin, että perehdytyskortin avulla 

opiskelijan perehdytysprosessia voitaisiin selkeyttää. 

Perehdytyskortti toiminnallisena opinnäytetyönä hyödyttää sekä perioperatiivista harjoit-

telua suorittamaan tulevaa opiskelijaa että Tyksin suu- ja leukasairauksien leikkausosas-

tolla perehdyttäjänä toimivaa henkilökuntaa. Perehdytyskortista on jatkossa paljon hyö-

tyä kohdeosastolle siinä mielessä, että osastolla ei ole aiemmin ollut kuin Tyksin osas-

tojen yhteisessä käytössä ollut opiskelijan perehdytyskortti ja nyt osasto saa yksityiskoh-

taisemman leikkausosastolle sopivan perehdytyskortin. Kun kortti on sähköisessä muo-

dossa, on se helposti saatavilla tulostamalla ja siirrettävissä esimerkiksi sähköpostin vä-

lityksellä. Lisäksi sähköisen muodon ansiosta perehdytyskorttia on tarvittaessa helppo 

muokata tulevaisuuden tarpeisiin. Opiskelijan ja hänen perehdyttäjänsä on kätevää seu-

rata kortista, miten harjoittelun aikainen perehdytys on sujunut, onko kaikki tarpeelliset 

asiat käyty läpi tai onko jokin osio puutteellinen.  

Koska perehdytyskorttiin merkitään perehdyttäjän nimikirjaimet ja päivämäärät, voidaan 

niiden avulla tarvittaessa todistaa annettu perehdytys ja tällä tavoin varmistaa harjoitte-

lun onnistuminen. Opinnäytetyönä toteutettavan perehdytyskortin teko ja sen teoriaan 

liittyvä tiedonhaku on hyödyttänyt jonkin verran opinnäytetyön tekijöitä. Tieto siitä, mil-

laista hyvä on perehdytys, millainen perehdytyskortin kuuluu olla ja mitä asioita tulee 

huomioida leikkausosastolla tapahtuvassa harjoittelussa, ovat lisänneet tekijöiden oppi-

mista. 

Koska tämän opinnäytetyön julkaisuhetkellä perehdytyskortti ei ole ollut vielä kohde-

osaston käytössä, olisi tärkeää saada palautetta käytännön kokemusten myötä. Tämän 

opinnäytetyön ja perehdytyskortin jatkokehittämismahdollisuutena voisi olla kysely, jolla 

selvitettäisiin perehdytyskortin hyöty käytännössä. Kyselyllä voitaisiin selvittää esimer-

kiksi, mitä hyvää ja mitä huonoa perehdytyskortilla on ja miten perehdytyskorttia voitai-

siin kehittää. 
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