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1 JOHDANTO 

Työntekijän sitoutuminen työyhteisöön vaikuttaa työntekijän käyttäytymiseen, 

työsuoritukseen, osallistumiseen työyhteisössä ja organisaatiossa pysymi-

seen. Perehdytys on osa sitouttamista ja sen tulee olla hyvin suunniteltu ja to-

teutettu. (Surakka 2009, 63-64.) Perehdyttäminen on tärkeää myös työturvalli-

suuden ja työn sujuvuuden kannalta (Työterveyslaitos 2017). Vastuu perehdy-

tyksestä on esimiehellä, mutta myös esimiehellä on oikeus itse saada pereh-

dytystä (Lahti 2008, 83). 

 

Osastonhoitajien ja heidän työparien perehdytys on aiheena ajankohtainen, 

koska siitä on suhteellisen vähän vielä tutkittua tietoa. Osastonhoitajina työs-

kentelee nykyään entistä enemmän vähän työkokemusta omaavia sekä lä-

hellä eläkeikää olevia osastonhoitajia. Työkokemuksen puute lisää perehdy-

tyksen merkitystä ja hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneilta eläköityviltä osas-

tonhoitajilta vähän työkokemusta omaaville osastonhoitajille tulisi mahdollis-

taa. (Lunden 2012, 38, 40.)   

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Jyväskylän yhteistoiminta-alueen ter-

veyskeskussairaalan osastonhoitajien ja heidän työpariensa perehdytystä. 

Osastonhoitajille ja heidän työpareilleen on vuonna 2017 tehty perehdytysoh-

jelma opiskelijan opinnäytetyönä. Ohjelmassa on listattu kaikki se, joka tulisi 

perehdytyksessä ottaa huomioon. Perehdytysohjelma on vasta vuoden 2018 

aikana otettu käytännössä käyttöön. Siinä ei ole tarkemmin avattu työtehtä-

vien sisältöä. Tarkoituksena on saada suunnitelmalliset perehdytyskäytännöt 

sairaalaan sekä kuvata esimiesten perehdytysprosessi ja tuottaa entistä katta-

vampi perehdytysopas käyttöön. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan toimintatutkimuksena osastonhoitajien ja heidän työ-

parien perehdytyksen kehittämiseksi. Aineistonkeruuna opinnäytetyössä käy-

tetään teemahaastatteluita sekä kehittämismenetelmänä learning cafe-työs-

kentelyä. Kohderyhmänä on kahdeksan osastonhoitajaa ja kuusi työparia. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveys-

keskus (JYTE). 
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2 PEREHDYTYS 

2.1 Perehdytys käsitteenä 

Perehdyttämisen tarkoituksena on tutustuttaa uusi työntekijä työtehtäviin, työ-

olosuhteisiin, työympäristöön ja työkavereihin. Perehdyttämisen työvälineitä 

ovat henkilökohtainen ohjaus ja keskustelut, työpaikkailmoitukset, kirjalliset 

perehdyttämisoppaat, internet ja muut sähköiset oppaat. Perehdytysohjelma 

sisältää työyksikön arvot, ohjeet, toimintamallin ja periaatteet sekä yksityiskoh-

taiset kuvaukset tehtävistä, joihin työntekijä tulee perehdyttää. Porrastettu pe-

rehdyttämisohjelma helpottaa opetuksen jaksottamista ja uuden työntekijän 

käsitystä siitä, mitä häneltä odotetaan. Perehdytyksessä tulee huomioida työn-

tekijän aikaisempi työkokemus ja osaaminen ja siinä tulisi käyttää aikataulua, 

jonka mukaan eletään. (Surakka 2009, 72–75.) Perehdytyksessä tulee myös 

muistaa, että suullista perehdytystä ei voida korvata kirjallisella materiaalilla, 

koska keskustelemalla varmistetaan perehdytyksen onnistuminen. (Helsilä 

2009, 48). 

 

Perehdyttämisellä pyritään saamaan työntekijä sopeutumaan uuteen työhön 

mahdollisimman joustavasti. Perehdyttämisen laajuus ja syvällisyys vaihtele-

vat tulevista tehtävistä riippuen. (Helsilä 2009, 48.) On hyvä suunnitella etukä-

teen, kuka ottaa työntekijän vastaan, kuka esittelee työkaverit ja tilat ja kenen 

vastuulla perehdyttäminen on (Surakka 2009, 71). Perehdyttäminen ja opas-

tus työhön suunnitellaan ja toteutetaan myös tarpeen, tilanteen ja työntekijän 

mukaan. Työntekijöitä on monenlaisia, minkä vuoksi perehdytyksen runkoa 

saatetaan joutua soveltamaan jokaiseen tilanteeseen erikseen. (Työturvalli-

suuskeskus 2007, 2.)  

 

Perehdyttämisessä tulee ottaa huomioon myös lyhytaikaisten sijaisten pereh-

dyttäminen. Heidän ja muiden tilapäisten työntekijöiden perehdyttämiseen on 

yleensä käytössä vain vähän aikaa, jolloin heitä perehdytettäessä tulisi keskit-

tyä vai työn kannalta kaikkein tärkeimpiin asioihin. Työpaikkaa helpottaa se, 

jos heillä on sijaisina tuttuja henkilöitä, joita ei tarvitse joka kerta perehdyttää 

uudelleen. Työyksiköissä tulee kuitenkin myös varautua siihen, että sijaiset 

saattavat vaihtua useasti. (Työturvallisuuskeskus 2007, 3.)  
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Kupias ja Peltola (2009) esittelevät perehdytyksen viisi eri toimintakonseptia: 

vierihoitoperehdyttäminen, malliperehdyttäminen, laatuperehdyttäminen, rää-

tälöity perehdyttäminen ja dialoginen perehdyttäminen. Vieriperehdyttäminen 

on usein ainoa perehdyttämisen tapa ja siinä työntekijä oppii uutta seuraa-

malla kokeneemman työntekijän toimintaa. Tässä mallissa perehdytyksen on-

nistuminen riippuu siitä, kuinka paljon perehdyttäjä paneutuu perehdytettävän 

auttamiseen. Kun halutaan yhtenäistää ja tehostaa perehdyttämistä, luodaan 

sen tueksi erilaisia toimintamalleja. Tätä kutsutaan malliperehdyttämiseksi. 

Malliperehdytyksessä on käytössä perehdyttämisohjelmia ja muistilistoja, jotka 

helpottavat perehdyttäjien työtä ja määrittelevät perehdyttämisen haluttua laa-

tutasoa. (Kupias & Peltola 2009, 36–38.) 

 

Perehdyttämistä kutsutaan laatuperehdyttämiseksi silloin, kun vastuu pereh-

dyttämisestä on siirretty tietylle tiimille tai henkilölle, jotka voivat kehittää jatku-

vasti laadukasta perehdyttämistä. Räätälöidyssä perehdyttämisessä perehdyt-

tämiseen liittyvät asiat jaetaan osiin ja näistä rakennetaan työntekijän yksilölli-

siä tarpeita vastaava kokonaisuus. Räätälöity perehdyttäminen edellyttääkin 

perehdytettävän työntekijän tarpeiden ja osaamisen tuntemista ja huomioon 

ottamista. Dialogisessa perehdytyksessä korostuu työntekijän oman osaami-

sen hyödyntäminen työyksikössä ja organisaatiossa. Tätä perehdytystä käyte-

tään, jos työntekijä tulee työyksikköön tehtävään, jonka hän itse muokkaa 

osaamisensa ja organisaation tarpeiden avulla. Tällöin työyksikkö oppii uu-

delta työntekijältä. Kuitenkin perehdyttämisessä on myös asioita, joista on 

hyötyä työntekijälle. Molemminpuolinen oppiminen tekee perehdytyksestä dia-

logista. (Kupias & Peltola 2009, 39–42.)  

 

Hyvä perehdyttäjä on itse sitoutunut työtehtäväänsä ja hänellä on aito halu pe-

rehdyttää uutta työntekijää. Hyvä perehdyttäjä ymmärtää perehdytyksen mer-

kityksen ja on valmis työskentelemään sen eteen. Yksi perehdyttäjän tärkeim-

piä tehtäviä on tarjota uudelle työntekijälle tukea ja luoda turvallisuuden tun-

netta, jotta muutos uuteen työyhteisöön ja organisaatioon sujuu mahdollisim-

man vaivattomasti. Perehdyttäjän tulisi osata ottaa huomioon uusien työtekijöi-

den erilaiset mahdollisuudet sisäistää tietoa; toiset oppivat nopeammin ja eri 

lailla kuin toiset. Luottamuksen muodostuminen perehdyttäjän ja perehtyjän 

välille on tärkeää, koska se mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, joka on 

perusta toimivalle perehdytykselle. (Eklund 2018, 142, 145–147, 151.)  
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Yhtenä perehdytyksen osa-alueena voidaan pitää mentorointia. Mentorointi on 

toimintaa, jossa kokenut työntekijä (mentori) ohjaa kokemattomampaa työnte-

kijää (aktori). Mentoroinnin tavoitteena on aktorin oppiminen ja kehittyminen ja 

mentoroinnin lähtökohtana tulisikin aina tukea aktorin tarpeita. Mentori auttaa 

aktoria tämän ammatillisessa kehittymisessä. Mentorointia ei kuitenkaan tule 

ajatella pelkkänä perehdyttämisenä, vaan perehdyttämiselle tulee olla organi-

saatiossa oma suunnitelmansa. Mentorointi siis tukee perehdyttämistä ja men-

tori toimii aktorille luotettavana neuvonantajana ja kokemustiedon jakajana. 

(Kupias & Salo 2014, 11–12, 18–19.)  

 

Perehdytyksen toteutumisen haasteita ovat työvälineiden puutteellisuus, pe-

rehdytyksen vähäisyys ja perehdytyssuunnitelman puuttuminen tai suunnitel-

man toteutumatta jääminen. Käytännössä perehdytysprosessi etenee usein 

niin, että esimies on uutta työntekijää vastassa ja perehdyttänyt organisaa-

tioon, työhön, työehtoihin ja tiloihin. Tämän jälkeen työntekijä usein kiertää eri 

työntekijöiden kanssa tai heidän luonansa opetellen työtehtäviä. Usein työnte-

kijä saa kirjallista materiaalia perehtymisen tueksi. (Kallio 2008, 57–58, 60.) 

Myös Ketola (2010, 99, 102, 118) toteaa materiaalien ja välineiden käytön ole-

van tärkeä osa perehdytysprosessia. Näitä ovat esimerkiksi perehdytysoppaat 

ja sähköiset apuvälineet kuten sisäinen tietoverkko (Intra).   

 

2.2 Perehdytyksen merkitys organisaatiolle ja työntekijälle 

Organisaation tehtävänä on miettiä, miksi työntekijän perehdytys on juuri 

heille tärkeää ja mitä sillä tavoitellaan. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja 

työntekijän sitoutuminen ovat yleisiä syitä perehdytyksen järjestämiselle. Kun 

organisaatiossa työskentelee paljon määräaikaisia ja osa-aikaisia työnteki-

jöitä, tavoitteena voi olla myös nopea työhön oppiminen ja tehtävien hyvä hal-

linta, jolloin tuottavuus kasvaa nopeasti. Tavoitteet voivat siis olla pidempiai-

kaisempia tai lyhytaikaisempia. (Eklund 2018, 28–29.) 

 

Organisaatiossa olisi hyvä ymmärtää, miksi perehdytykseen kannattaa panos-

taa. Uusi työntekijä ei tuota heti lisäarvoa organisaatioon, mutta hyvällä ja te-

hokkaalla perehdytyksellä varmistetaan, että työntekijästä tulee nopeasti osa 

toimivaa työyhteisöä ja tehokkuus organisaatiossa lähtee nousuun. Huonosti 
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hoidettu perehdytys johtaa tuottavuuden laskuun ja äärimmillään työntekijän 

irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen. Työntekijän korvaaminen uudella tuo or-

ganisaatioon taas taloudellista haittaa rekrytoinnin ja uuden perehdytyksen 

järjestämisen kautta. Organisaation tulee myös huolehtia, että perehdyttäjällä 

on valmiudet perehdyttää uutta työntekijää. Perehdyttäjän tulee tunnistaa uu-

den työntekijät tarpeet ja osata tukea oppimisprosessia. (Eklund 2018, 32–34, 

36.) 

 

Pääkaupunkiseudulla tehdyssä tutkimuksessa kehitettiin maahanmuuttajahoi-

tajien perehdytystä. Tutkimustulosten mukaan esimiesten ja johdon esimerkki 

perehdytyksessä on tärkeää. Johdon antama arvostus ja tuki perehdytykseen 

näkyi henkilökunnan asenteissa perehdytystä kohtaan. Tärkeäksi koettiin 

myös organisaation järjestämä aika perehdytykselle, koska työ on muutenkin 

kiireistä. Osastonhoitaja on avainasemassa perehdytyksessä, koska hänen 

kokemuksensa ja asenteensa vaikuttavat koko perehdytysprosessiin. Hoita-

jien itsevarmuus ja työstä pitäminen lisääntyivät perehdytyksen myötä. Työn 

sujuvuus ja työhyvinvointi paranivat koko yksikössä, kun hoitajat tiesivät pe-

rustehtävän paremmin ja he pystyivät työskentelemään entistä itsenäisemmin. 

(Hartikainen 2016, 95, 99–101.)  

 

Tutkimustulosten mukaan perehdytyksellä on suuri vaikutus työhön sopeutu-

miseen. Hyvin sopeutuneet työntekijät vastaavasti ovat enemmän lojaaleja or-

ganisaatiolle. Laadukkailla perehdytysohjelmilla on vaikutusta myös työn laa-

tuun, koska sopeutuneet ja lojaalit työntekijät ovat työssä tehokkaampia. Pe-

rehdytys ei vain lisää työntekijöiden tietoa ja taitoja, vaan lisää myös heidän 

positiivista asennettansa työtä ja organisaatiota kohtaan. (Al Qudah ym. 

2018.) 

 

Työntekijän hyvä työhön perehtyminen on tärkeää ensimmäisen kolmen kuu-

kauden aikana. Tutkimustulosten mukaan sen aikana saatu tuki ja perehdytys 

työssä vaikuttaa enemmän työntekijän sitoutumiseen organisaatiossa pitkällä 

tähtäimellä, kuin kolmen kuukauden jälkeen saatu tuki. Kolmen kuukauden jäl-

keen tuen ja perehdytyksen määrä yleensä myös vähenee. (Kammeyer-Muel-

ler ym. 2013, 1113–1114.)   
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On tärkeää, että uusi työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi, koska uusi työym-

päristö herättää usein monenlaisia tunteita, esimerkiksi jännitystä tai jopa pel-

koa. Hyvä perehdyttäminen mahdollistaa työssä menestymisen ja ammatilli-

sen kasvun sekä motivoi työntekijää. (Surakka 2009, 72, 77.) Hyvä perehdytys 

antaa työntekijälle myös valmiuksia oman työn kehittämiseen (Elovainio 1992, 

9).  

 

Tehokkaalla perehdyttämisellä vaikutetaan uusien työntekijöiden työhyvinvoin-

tiin ja organisaatiossa pysymiseen. Perehdytysohjelman läpikäyneet työnteki-

jät ovat varmempia työskentelemään yksin ja pystyvät itse tämän jälkeen osal-

listumaan myös uuden työntekijän perehdyttämiseen. Perehdytyksessä tulee 

ottaa huomioon myös perehdyttäjän pätevyys toisen työntekijän opettamiseen.  

Uusien hoitajien hyvällä perehdyttämisellä voidaan vaikuttaa myös potilastur-

vallisuuteen, koska hoitajan taidot ja itsevarmuus lisääntyvät perehdytyksen 

kautta. (Jones 2010, 142–147.)   

 

Organisaation muutostilanteissa perehdytys on yksi johtamisen haasteista. 

Muutostilanteessa tulee tunnistaa ja ottaa huomioon henkilöstön tarpeet ja olla 

tilanteessa läsnä. Muutostilanteessa henkilökunnalla on myös tarve tietää, 

mitä heiltä odotetaan ja miten muutos vaikuttaa heidän työhönsä ja työyhtei-

söön. Perehdyttäminen muutoksen keskellä ja kuinka työntekijät saadaan si-

toutumaan ja toimimaan tilanteessa onkin yksi merkittävimpiä muutosjohtami-

sen haasteita. Hyvä perehdyttäminen auttaa muutoksessa onnistumista. (Sy-

väjärvi & Vakkala 2009, 319–320, 325.)  

 

2.3 Perehdytysprosessi 

Organisaatiossa tulee olla yhtenäinen linja perehdytysprosessin sisällöstä. Pe-

rehdytysprosessin määrittelyn lisäksi organisaatiossa tulisi olla henkilö, joka 

ottaa vastuun prosessin käytäntöön viemisestä ja kehittämisestä. Prosessissa 

kuvaillaan, mitä perehdytys organisaatiossa tarkoittaa, mitä sillä toivotaan 

saavutettavan ja mistä se koostuu. Perehdytysprosessissa on useampi kuin 

yksi näkökulma: organisaatio saa myös uudelta työntekijältä perehdytystä. Uu-

della työntekijällä on arvokasta uutta näkökulmaa asioihin, jota organisaation 

tulisi osata hyödyntää. (Eklund 2018, 36–37, 39.) 
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Perehdytysprosessin tarkoituksena on luoda kuva siitä, mitä organisaatio ha-

luaa uudelle työntekijälle tarjota. Perehdytystä suunnitellaan ja kehitetään 

usein jo olemassa olevan prosessin pohjalta, jolloin kannattaa miettiä, miten 

prosessista saisi entistä hyödyllisemmän. Tärkeää on tietää, miksi suunni-

telma on tehty tietyllä mallilla ja mitä sillä tavoitellaan. Tavoitteiden määrittele-

misen jälkeen tehdään perehdytyssuunnitelma, jossa kuvataan perehdytyksen 

sisältö, kuka on vastuussa mistäkin osa-alueesta sekä milloin ja miten nämä 

asiat käydään läpi. (Eklund 2018, 74–76.)  

 

Esimiehen rooli perehdyttämisessä on keskeinen. Esimies ei usein perehdytä 

itse uutta työntekijää kaikkeen, mutta perehdytyksen suunnitteleminen ja to-

teutuminen on esimiehen vastuulla ja hän voi delegoida tehtäviä eteenpäin. 

Esimies voi toiminnallaan vaikuttaa siihen, että uusi työntekijä tuntee itsensä 

tervetulleeksi ja näin ollen antaa hyvät lähtökohdat koko perehdytysproses-

sille. (Lainio 2008, 38; Eklund 2018, 77.) 

 

Yksi yleinen perehdytyksen ongelma on epäselvä vastuunjako. Eri osa-aluei-

den perehdytyksen vastuu tulisi olla selkäesti laadittu, jotta jokaiset perehdyt-

täjät voivat valmistautua perehdytykseen. Perehtyjän näkökulmasta useampi 

perehdyttäjä on hyvä asia, koska se auttaa perehtyjää heti alkuun kasvatta-

maan verkostoaan työyhteisössä verrattuna siihen, että esimies hoitaisi koko 

perehdytyksen yksin. Perehdyttäjien määrän kasvaessa kasvaa kuitenkin esi-

miehen vastuu kokonaisuuden hallinnasta. (Eklund 2018, 140–141.) 

 

Perehtyjä tarvitsee aluksi paljon tietoa ja neuvoja työpaikalla, mutta ajan ede-

tessä vastuu perehtymisestä siirtyy kuitenkin perehtyjälle itselleen ja hänen pi-

tää pyrkiä itseohjautuvuuteen. Uusi työntekijä voi itse pohtia organisaation toi-

mintatapoja ja kysellä aktiivisesti lisää tietoa. Hän on itse vastuussa siitä, että 

aukot omissa tiedoissaan tulee täydennettyä. Omien vahvuuksien ja heikkouk-

sien tunteminen onkin tärkeä osa perehtymisprosessia. (Kupias & Peltola 

2009, 69–70, 139.) Työntekijä on itse vastuussa oman ammattitaidon ylläpitä-

misestä ja kehittämisestä (Eklund 2018, 164).  

 

Eklund (2018, 92) jakaa perehdytysprosessin kuuteen eri osa-alueeseen. 

Nämä osa-alueet ovat vastuualueet ja tavoitteet, työtehtäviin opastaminen, or-
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ganisaation toiminta, prosessit ja käytänteet, verkostot ja kehittymisen seu-

ranta. Uuden työntekijän vastuualueet ja työtehtävän tavoitteet on hyvä käydä 

läpi jo rekrytoidessa henkilökuntaa, jotta kummallekin osapuolelle on selvää, 

mitä häneltä tullaan odottamaan. Vastuualueiden selkiyttäminen auttaa työnte-

kijää saamaan kuvan omasta roolistaan organisaatiossa ja ymmärtämän työn 

merkityksen paremmin. Työtehtävien läpikäymisessä otetaan huomioon käy-

tännön asiat; säännöt, tekniikat ja toimintatavat, joilla työtä voidaan tehdä on-

nistuneesti. Organisaation toiminnasta kertominen auttaa työntekijää muodos-

tamaan kuvan siitä, millaisessa ympäristössä hän toimii ja mikä merkitys hä-

nen työllään on. (Eklund 2018, 92–94, 96.) 

 

Prosessit ja käytänteet ovat keinoja, millä tavoin organisaatiossa johdetaan 

työtä. Näihin voivat kuulua esimerkiksi kokouskäytänteet, kehittämisprosessit 

ja tiedottaminen. Panostaminen verkostojen rakentamiseen auttaa uutta työn-

tekijää työssä eteen tulevien haasteiden kanssa. On tärkeää tuntea lähimmät 

työkaverit sekä oma esimies, jotta on verkosto ympärillä, keltä uskaltaa pyytää 

ja saa apua. Lopuksi perehdytysprosessiin kuuluu myös perehtyjän edistymi-

sen ja kehittymisen seuranta, jolla varmistetaan määriteltyihin tavoitteisiin pää-

seminen. Perehdytyksen seuranta on tärkeää myös perehdytysprosessin ke-

hittämisen kannalta. (Eklund 2018, 99, 102–105, 109.) 

 

Perehdytyksessä tulisi varmistaa sen onnistuminen keräämällä palautetta pe-

rehdyttämisen aikana ja sen jälkeen. On olennaista, että perehdytettävä 

omaksuu uudet asiat ja hänelle syntyy ymmärrys siitä, mitä tehdään ja miksi. 

(Kupias & Peltola 2009, 166; Ketola 2010, 118.) Toimintaa arvioidaan sekä yk-

sin että esimiehen kanssa pohtimalla sitä, mitä osataan, mikä meni hyvin ja 

mitä toiminnassa pitäisi kehittää. Työntekijä oppii näin ymmärtämään työn 

vaatimuksia enemmän. Työntekijän tiedot ja käsitykset tehtävistä laajenevat, 

minkä vuoksi hän on valmis uuteen toimintaan ja oppimiseen. (Helsilä 2009, 

48–49.) 

 

Perehdytyksen seurantaa ja arviointia tulisi tehdä mahdollisimman pian työ-

suhteen alkamisen jälkeen, koska kokemukset saadusta perehdytyksestä ovat 

tuoreita ja palautteen antaminen on helpompaa. Seurannassa tulee tosin ottaa 

myös huomioon se, kuinka kauan uusien asioiden omaksuminen vie aikaa. 
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Perehdyttämistä voivat arvioida perehdytettävä, perehdyttäjä ja esimies. (Lai-

nio 2008, 45–46.) Perehdytyksen arvioinnin mittareina voivat toimia suullinen 

palaute, itsearviointi, asiakaspalautteet tai perehdyttäjän tai kollegoiden an-

tama vertaispalaute tai perehdytyskeskustelut (Eklund 2018, 120–122). 

 

Myös itse perehdytysprosessia on hyvä kehittää säännöllisesti, koska nyky-

ajan työelämässä tapahtuu jatkuvasti ja nopeasti muutoksia ja organisaation 

tulee pystyä vastaamaan työntekijöiden perehdytystarpeisiin. Jokaisesta pe-

rehdytyksestä voi oppia jotain. Prosessin kulusta ja sen toimivuudesta tulisi 

kerätä palautetta jokaiselta perehdytykseen osallistuvalta henkilöltä. Organi-

saatiossa tulisi olla henkilö, joka vastaa perehdytysprosessin kehittämisestä, 

jotta palautteista opittuja asioita viedään myös käytäntöön. (Eklund 2018, 

132–133.)  

 

2.4 Perehdytystä ohjaava lainsäädäntö 

Työturvallisuuslaki edellyttää, että ennen uuden tehtävän aloittamista työnan-

taja perehdyttää työntekijöitä. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan 

olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työvälineisiin sekä turvallisiin työta-

poihin. Lain mukaan on huolehdittava siitä, että työntekijälle annetaan myös 

riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työntekijän tulee myös 

saada opetusta ohjausta häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta. (Työturvalli-

suuslaki 738/2002.) 

 

Työsopimuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijän suoriutumi-

sesta työssään myös organisaation toimintaa, työtä tai työmenetelmiä muutet-

taessa tai kehitettäessä. Työnantajan tulee edistää työntekijän mahdollisuuk-

sia kehittyä kykyjensä mukaan. Joko työsopimuksesta tai erillisestä asiakir-

jasta tulee käydä myös ilmi työntekijän pääasialliset työtehtävät. (Työsopimus-

laki 55/2001.) 

 

Myös työsuojeluhallinto edellyttää, että työntekijä perehdytetään työpaikan 

olosuhteisiin ja työtapoihin. Perehdytys on tärkeää varsinkin uusien työnteki-

jöiden kohdalla ja muutostilanteissa. Kaikkien työtekijöiden osaaminen työpai-

kalla tulee olla turvallisen työskentelyn edellyttämällä tasolla. (Työsuojeluhal-

linto 2016.) 
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2.5 Osastonhoitajan perehdytys 

Osastonhoitaja on työssään vastuussa uusien työntekijöiden perehdytyksestä 

ja kuinka se etenee. Yhtä lailla osastonhoitaja itse on oikeutettu perehdytyk-

seen omassa työssään. Perehdytys on entistä haastavampaa, jos osastonhoi-

taja tulee organisaation ulkopuolelta. Hän tarvitsee aikaa tutustua uuteen työ-

yksikköön sekä koko organisaatioon. Organisaation sisällä toiseen työyksik-

köön siirtyvät osastonhoitajat tarvitsevat myös perehdytystä, jolloin perehdytys 

painottuu enemmän uuteen työyksikköön, ei niinkään organisaatioon. Vastuu 

uuden osastonhoitajan perehdyttämisestä on organisaation johdolla ja osas-

tonhoitajan lähiesimiehellä. Onnistuneella perehdytyksellä voidaan saada mo-

tivoitunut ja sitoutunut osastonhoitaja. (Lahti 2008, 83, 86.)  

 

Erikoissairaanhoidon osastonhoitajien perehdytykseen kohdistuneen tutkimuk-

sen mukaan suurimmalla osalla (82 %) osastonhoitajista (n=96) ei ollut pereh-

dytyksessään käytössä järjestelmällistä perehdytysohjelmaa. Eniten osaston-

hoitajat kokivat saavansa perehdytystä ylihoitajalta, toisilta osastonhoitajilta, 

osaston aikaisemmalta osastonhoitajalta ja apulaisosastonhoitajalta. He olivat 

myös henkilöitä, joilta he tarvittaessa kysyivät apua. Työhön perehtymisessä 

auttoivat aiempi työ- ja elämänkokemus sekä kouluttautuminen. (Ihaksi 2011, 

32–37.)  

 

Pesosen (2011) tutkimuksessa osastonhoitajat (n=17) pitivät ylihoitajan 

osuutta perehdytyksessä vähäisenä. Osastonhoitajat kertoivat perehdyttäjänä 

useimmin toimineen apulaisosastonhoitajan tai toisen osaston osastonhoita-

jan. Osastonhoitajat arvostivat suunnitelmallisesti toteutettua, rauhallista pe-

rehdytystä. Perehdytykseen käytetty aika vaihteli puolesta tunnista vuoteen. 

Joillakin perehdytystä ei ollut ollenkaan. Nopeasti osastonhoitajan tehtäviin 

siirtyneet eivät saaneet perehdytystä juuri ollenkaan, koska perehdytykselle ei 

jäänyt aikaa. Osastonhoitajat kokivat myös perehtyvänsä työhön työtä teke-

mällä ja siitä oppimalla. Suurimmalla osalla ei ollut perehdytyksessä käytössä 

minkäänlaista perehdytysohjelmaa. Tutkimuksessa korostui työnantajan jär-

jestämien koulutusten tärkeys perehtymisessä. (Pesonen 2011, 31–32, 36, 

40, 42, 74.) 
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Hsun ym. (2010) tekemän tutkimuksen mukaan esimiestaidot lisääntyivät pe-

rehdytysjaksoon osallistuneilla esimiehillä. Perehdytysjakso oli 70 tuntia pitkä 

ja perehdyttäjänä jaksolla oli hoitotyön esimies. Mitä korkeammin koulutettu 

ohjaaja oli, sitä parempia esimiestaitoja heidän perehdytettävänsä omasivat 

jakson päätyttyä. He, joilla oli työkokemusta hoitoalasta vähintään kaksi 

vuotta, näyttivät harjoittelujakson jälkeen parempia tuloksia esimiestaidoissa. 

Mentoroinnilla todettiin olevan positiivinen vaikutus oppimiseen; uudet esimie-

het oppivat parhaiten omalta esimieheltään ja usein mentorisuhde heidän vä-

lillänsä jatkuu perehdytysjakson jälkeenkin. (Hsu ym. 2010, 809–810, 812–

813.)  

 

Yhdysvalloissa on perehdytetty hoitotyön uusia esimiehiä työelämän haasta-

viin tilainteisiin simulaatioharjoituksilla. Yleisemmin harjoituksissa on pereh-

dytty vaikeiden keskusteluiden läpikäymiseen työntekijöiden tai potilaiden 

kanssa. Tutkimuksen kautta kehittäjät päätyivät pitämään perehdytyksen kah-

dessa osassa. Ensimmäisessä osassa esimiehet kehittivät harjoituksilla henki-

lökohtaisia taitojaan ja ymmärrystä erilaisista käyttäytymismalleista. Toisessa 

vaiheessa esimiehet harjoittelivat neuvottelutaitojaan. Perehtyminen simulaa-

tioharjoitusten voimin toi turvallisemman ympäristön haastavien tilanteiden 

kohtaamiseen ja harjoituksia oli helppo muokata yksilöllisesti sen mukaan, 

minkälaisissa tilanteissa kukin tarvitsi perehdytystä. (Radovich ym. 2011, 59–

60.)  

 

Monet osastonhoitajat aloittavat esimiestyössä täysin ilman kokemusta johta-

misesta. Monet osallistuvat koulutukseen tai johtamisopintoihin myöhemmin, 

mutta koulutuksesta saatu hyöty on parhaimmillaan vasta, kun heillä on työ-

elämän perehdyttäjä tai mentori, joka ohjaa teoriantiedon tuomisessa käytän-

töön. Perehdytyksen haasteena on perehdyttäjän mahdollisuus käyttää siihen 

aikaa, koska usein perehdyttäjällä on oma osastonsa, jota hän johtaa. (De-

Campli ym. 2010, 133–134.)  

 

Puutteellinen perehdyttäminen esimiestehtävään vaikuttaa työssä jaksami-

seen. Uusien esimiesten työssä jaksamista tukevat perehdyttämiseen ja men-

torointiin panostaminen organisaatiossa. Mentoroinnin myötä varmistetaan 

myös ns. hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneemmalta esimieheltä uudelle esi-
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miehelle. (Salo 2008, 20, 35.) Mentorointi voidaan kokea osana perehdytysoh-

jelmaa tai kokonaan erillisenä menetelmänä siirtää tietoa työntekijältä toiselle 

(Jones 2010, 147).  

 

2.5.1 Osastonhoitajien perehdytys terveyskeskussairaalassa 

Jyväskylän terveyskeskussairaalassa on keväällä 2017 tehty osastonhoitajille 

ja heidän työpareilleen perehdytysohjelma, johon on listattu ja linkitetty kaikki 

asiat, joihin tulisi perehtyä ja perehdyttää. Perehdytysohjelma (Järveläinen 

2017) on jaettu kuuteen osioon, joiden alle on listattu tarkemmin, mitä aihealu-

een perehdyttämiseen kuuluu:  

 

1. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet 
1.1. KVTES, työsopimuslaki, potilaslaki, tietosuojalaki, työterveyshuoltolaki, työtur-

vallisuuslaki, työturvallisuudesta ja – hyvinvoinnista vastaaminen, Jyväskylän 
kaupungin päihdeohje, Jyväskylän kaupungin sisäilmaohje, Esimiehenä kau-
pungilla - esimiehen vastuut ja velvollisuudet –ohje  

2. Toiminnan johtaminen 
2.1. Asiakastyytyväisyyskyselyt, Haipro-potilasturvallisuusilmoitukset ja tulosten 

hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 
terveyskeskussairaalan strategia, kiinteistöön liittyvien asioiden hoitaminen, 
Lean – kehittämishankkeet, potilasturvallisuudesta vastaaminen, riskien hal-
linta, terveyskeskussairaalan järjestyssäännöt, terveyskeskussairaalan toimin-
takertomus, tiedottaminen, tuloskortti, toimintasuunnitelma 

2.2. Kehittämishankkeet 
2.2.1. Sairaalan kehittämishankkeet 
2.2.2. Osastojen kehittämishankkeet 
2.2.3. Esimiesten ja palvelupäällikön kehittämisiltapäivä 

3. Palvelusuhdeasiat 
3.1. Matkalaskut, palkkaus, palvelusuhteen päättäminen, sairauslomat, työaika, 

työlomat, vuosilomat 
4. Henkilöstöjohtaminen 

4.1. Eläkeasiat, henkilöstön koulutusten seuranta/osaamisen varmistaminen, hoi-
totyön suunnittelusta, kehittämistyöstä ja laadusta vastaaminen, kehityskes-
kustelut, kiusaamiseen puuttuminen, opiskelijat, osastotunnit, palaute ja pu-
heeksiotto, perehdytysohjelman läpikäyminen, rekrytointi, SAP-portaali, tehtä-
väkuvat, tietokone ja ohjelmistot, työaika-autonomian pelisäännöt, työntekijän 
vastuut ja velvollisuudet, työtapaturmat/ammattitaudit ja uhkatilanteet, työter-
veyshuolto (terveystarkastukset), työvuorosuunnittelu, varahenkilöstö, varhai-
nen puuttuminen 

4.2. Lääkehoidon osaaminen 
4.2.1. Lääkeluvat 
4.2.2. Lääketentti 

5. Talousjohtaminen 
5.1. Budjetin seuraaminen, käyttötalous, laskun tarkastus, pienhankinnat 

6. Asiakkuuksien johtaminen 
6.1. Sisäiset asiakkaat 
6.2. Ulkoiset asiakkaat 
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Perehdytysohjelman valmistuessa suunniteltiin, että ohjelma tulee kaikille 

osastonhoitajille ja työpareille käyttöön. Ohjelmaa on tarkoitus päivittää kerran 

vuodessa ja päivitysvastuu on annettu alkuperäisen ohjelman kirjoittajalle. 

Tarkempaa perehdytyksen seurantaa tai jatkokehittämistä ei ole suunniteltu. 

Ohjelma on vuoden 2018 aikana ollut käytössä ensimmäistä kertaa uusilla esi-

miehillä ja heidän työpareilla. Perehdytysohjelmaa on hyödynnetty tässä opin-

näytetyössä taustamateriaalina.  

 

2.5.2 Osastonhoitajan työnkuva 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) määrittelee terveyden-

huollon esimiesten tehtäviksi henkilöstön työn johtamisen ja suunnittelun sekä 

omaa yksikköä koskevan päätöksenteon ja päätöksenteon valmistelun. Esi-

miestehtäviin kuuluu myös välitöntä potilas-/asiakastyötä. Esimiestehtävissä 

työskenteleviltä edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut-

kintoa tai aikaisempaa opintoasteista alan tutkintoa. (KVTES 2018-2019.) 

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan toimintayksikön johtamisessa tarvi-

taan moniammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen 

hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toiminta-

tapojen kehittämistä. Uusia osastonhoitajia tarvitaan suurien ikäluokkien elä-

köityessä ja heillä tulee olla tietty ammatillinen koulutuksen antama pätevyys 

tehtävään. Tehtävänkentän monimuotoisuus ja muutokset johtamisjärjestel-

missä ja organisaatioissa asettavat uusia vaatimuksia osastonhoitajille. (Ihaksi 

2011, 7.) 

 

Osastonhoitajan työnkuvaan kuuluu henkilöstöjohtamista, talousjohtamista, 

työnjohtotehtäviä, yhteistyö- ja kehittämistehtäviä sekä kliinistä työtä.  Henki-

löstöhallinnollisiin tehtäviin kuuluu eniten sijaisten palkkaamista ja sairauspois-

saoloista päättämistä. Osastonhoitajat hoitavat paljon myös palkkaukseen liit-

tyviä päätöksiä ja viran tai toimen täyttämiseen liittyviä päätöksiä. Talousjohta-

misen tehtäviin kuuluvat budjetin toteutuminen ja sen seuraaminen, hankinto-

jen teko, yksikön laskujen käsittely ja toimintasuunnittelu. Työnjohdollisiin teh-

täviin kuuluvat henkilöstön kokoukset, henkilökunnan työsuorituksen arviointi 

ja palautteen antaminen sekä henkilöstön työtehtävien rikastaminen ja laajen-

taminen. Yhteistyötä osastonhoitajat tekevät ylihoitajan, lääkäreiden, muiden 
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osastonhoitajien ja muiden yksiköiden kanssa. Yhteistyötä on myös potilaiden 

omaisten kanssa. Organisaation ulkopuolisista yhteistyötahoista merkittävim-

piä ovat oppilaitokset. Kehittämistyötä ja projektityötä osastonhoitajat tekevät 

potilaan hoidon kehittämiseen ja hoidon laadun varmistamiseen liittyen.  (Nari-

nen 2000, 60, 64–65, 72–73, 87–89.)  

 

Tietyt henkilöstöhallinnolliset tehtävät toistuvat usein osastonhoitajan työssä. 

Muun muassa lyhytaikaisien sijaisten rekrytointi, sairaslomahakemusten käsit-

tely sekä työvuorosuunnittelu kuuluvat toistuvasti työtehtäviin. Taloushallinnon 

tehtävistä useimmiten toistuvat laskujen käsittely sekä talouden seuranta ja 

työnjohdollisista tehtävistä henkilökunnan kanssa käytävät keskustelut, henki-

lökunnan työsuorituksen arviointi sekä vastuun ja tehtävien delegointi henkilö-

kunnalle. Osastonhoitajan työssä painottuu paljon yhteistyö mm. lääkäreiden, 

ylihoitajien sekä muiden osastonhoitajien kanssa. Työhön liittyy myös paljon 

kehittämistä; eniten potilaan hoitoon liittyvää kehittämistyötä. (Lunden 2012, 

10, 19–23.)  

 

Osastonhoitajan työssä on myös monia haasteita. Työhyvinvoinnin johtaminen 

on yksi osa tätä. Se on henkilöstöjohtamisen tärkeimpiä osa-alueita ja työhy-

vinvoinnin näkökulma tulee liittää kaikkeen päätöksentekoon työssä. Haas-

teena on myös osastonhoitajan oma jaksaminen ja hyvinvointi, joka heijastuu 

alaisten jaksamiseen työssä. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen, erityi-

sesti asiantuntijoiden johtaminen tuo myös omat haasteensa työhön. Esimie-

henä osastonhoitajalla on kokonaisvastuu asiantuntijatyöyhteisössä, jossa ko-

rostuu jaettu johtajuus toimivan yhteistyön, avoimen keskustelun ja delegoin-

nin kautta. Haasteellisia tilanteita osastonhoitajalle työssä ovat myös muun 

muassa työyhteisön huono ilmapiiri, kireät ihmissuhteet, kiireinen työ, niukat 

henkilöstöresurssit sekä henkilöstön kokema väkivalta ja väkivallan uhka. 

(Kanste 2014.)  

 

Lähiesimiesten (osastonhoitajien) määrä on myös laskenut vuodesta 1990, 

minkä vuoksi johdettavien alaisten määrä nousee ja tuo osastonhoitajan työ-

hön lisää haastetta. Vuonna 1990 kuntasektorilla työskenteleviä osastonhoita-

jia oli 6800 (Simoila 2003, 10, 13.), kun vuonna 2014 osastonhoitajia oli enää 

4660 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Vertailukohteena esimerkiksi 
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sairaanhoitajien määrä on taas kasvussa; vuonna 1990 sairaanhoitajia työs-

kenteli kuntasektorilla 19 600 (Simoila 2003, 10.), kun vuonna 2014 sairaan-

hoitajia oli 46 446. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  

 

Osastonhoitajan työ on useiden lähteiden mukaan yksi ylikuormittavimmista 

töistä terveydenhuoltoalalla. Työn lopputulos usein heijastuu osastonhoitajan 

taitoon tehdä työtänsä, koska hän on vastuussa kaikesta. On yhä hankalam-

paa rekrytoida ihmisiä osastonhoitajan rooliin ja usein uudet osastonhoitajat 

ovat sairaanhoitajia, jotka ylennetään esimiehen rooliin. Haasteena uusilla 

osastonhoitajilla on kokemuksen ja koulutuksen puute. Kuitenkin heidän odo-

tetaan siirtyvään rooliin nopeasti ja osaavan työnsä. (Baker ym. 2012, 26.) 

 

3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tavoitteena on arvioida ja kehittää Jyväskylän yhteistoiminta-

alueen terveyskeskussairaalan osastonhoitajien ja heidän työparien perehdy-

tystä ja saada suunnitelmalliset perehdytyskäytännöt sairaalaan. Tarkoituk-

sena on selvittää esimiesten perehdytysprosessi ja tuottaa entistä kattavampi 

perehdytysopas käyttöön. Toimeksianto opinnäytetyöhön tuli Jyväskylän yh-

teistoiminta-alueen (JYTE) osastotoiminnan palvelupäälliköltä, joka toimii ter-

veyskeskussairaalassa muun muassa kaikkien osastonhoitajien esimiehenä. 

Sopimus opinnäytetyöstä löytyy liitteestä 1.  

 

Tämä opinnäytetyö keskittyy perehdytyksen arviointiin ja kehittämiseen. Jat-

kossa perehdytyksen toteutusta olisi hyvä seurata. Seurannan kautta nähdään 

perehdytyksessä mahdollisesti olevia epäkohtia ja näin perehdytystä voidaan 

edelleen parantaa. Seuranta voi toteutua esimerkiksi perehdytyskeskustelujen 

kautta tai vuosittain pidettävien kehityskeskustelujen avulla arvioimalla esimie-

hen osaamista.  

 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Toimeksiantajan esittely 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskussairaalassa on kahdeksan 

osastoa, joista kuusi on Kyllössä ja kaksi Palokassa. Osastoilla hoidetaan ly-
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hytaikaista hoitoa vaativia potilaita. Jokaisella osastolla on profiili, jonka mu-

kaan potilaita pääasiassa jaotellaan. Kuitenkin jokaisella osastolla pystytään 

hoitamaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat 

sairaudesta riippumatta. Terveyskeskussairaalan alaisuuteen kuuluu myös 

päiväsairaala sekä kotisairaala. (Jyväskylän kaupunki 2018.) Taulukossa 1 on 

kuvattuna eri osastot profiileittain sekä potilaspaikkojen määrät.  

 

Taulukko 1. Osastojen profiilit sekä potilaspaikkojen määrät 

Osasto Osaston profiili Potilas-

paikat 

Kyllö osasto 1 Ortopedisten leikkausten jälkeen kuntoutuk-

seen tulevat potilaat, amputaatio- ja haavapoti-

laat 

32 

Kyllö osasto 2 Sisätauti- ja neurologiset potilaat, erityisosaa-

mista diabetes- ja haavanhoitopotilaista 

31 

Kyllö osasto 3 Psykiatriset potilaat, päihdepotilaat 24 

Kyllö osasto 4 Infektiopotilaat (mm. MRSA, vatsataudit) 32 

Kyllö osasto 5 Syöpä- ja sydänpotilaat, saattohoito 30 

Kyllö osasto 6 Aivohalvauspotilaiden kuntoutus, geriatrinen 

hoito ja opetus 

33 

Palokka osasto 

1 

Sisätauti- ja kipupotilaat, astma ja keuhkoah-

taumatautia sairastavat potilaat 

33 

Palokka osasto 

2 

Palliatiivisessa vaiheessa olevat potilaat, sisä-

tautipotilaat, psykogeriatriset potilaat  

33 

Päiväsairaala Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus 

kun ympärivuotinen hoito ei ole välttämätöntä 

- 

Kotisairaala Ympärivuorokautinen sairaalatasoinen hoito 

potilaan omassa kodissa 

25 

 

Jokaisella osastolla työskentelee osastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähi- ja pe-

rushoitajia, osastonsihteeri, osastonlääkäri, fysioterapeutteja sekä laitoshuol-

tajia. Päiväsairaala kuuluu hallinnollisesti Kyllön osasto 1 alaisuuteen ja koti-

sairaala Palokan osasto 1 alaisuuteen. Lisäksi sairaalassa työskentelee sosi-

aalityöntekijöitä, toimintaterapeutteja, puheterapeutti, osastonfarmaseutti, hy-
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gieniahoitaja, kaksi yhteyshoitajaa ja sairaalapappi. Jokaisella osastonhoita-

jalla työskentelee osastolla työparina sairaanhoitaja. (Jyväskylän kaupunki 

2018a.) 

 

4.2 Toimintatutkimus kehittämismenetelmänä 

Tässä kehittämistyössä lähestymistapana on osallistava toimintatutkimus. Toi-

mintatutkimuksessa tietoa tuotetaan käytännön kehittämiseksi ja siinä tutki-

taan ihmisten toimintaa. Tässä opinnäytetyössä ei tutkittu ihmisten toimintaa. 

Se on ajallisesti rajattu kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan ja kokeillaan uu-

sia toimintatapoja ja kehitetään esimerkiksi omaa työtä. Toimintatutkimuk-

sessa tyypillistä on syklisyys; suunnitelman jälkeen uutta käytäntöä kokeillaan, 

minkä jälkeen tehdään kokemusten pohjalta parannettu suunnitelma. Uuden 

toimintatavan toteutusta havainnoidaan ja reflektoidaan käytännön aikana ja 

sen päätyttyä. Osallistavassa toimintatutkimuksessa tutkija on aktiivinen osal-

listuja ja vaikuttaja. Se yhdistää käytännön ja teorian ja se on osallistava ot-

taen mukaan mahdollisimman monia yhteisön jäseniä koko tutkimusproses-

siin. Toimintatutkimus luokitellaan usein laadulliseksi tutkimusmenetelmäksi, 

mutta siinä voidaan käyttää myös määrällisiä aineiston keruun menetelmiä. 

Onnistunut toimintatutkimus tuottaa uusia ajattelutapoja sekä käytänteitä. 

(Heikkinen 2007, 16–17, 19, 32–37, 86.) 

 

Toimintatutkimus etenee prosessina: tutkittavaa aihetta tarkastellaan kirjalli-

suuden kautta, jota seuraa tutkimussuunnitelma, tutkimustehtävien ja -ongel-

mien asettaminen, aineiston keruu ja niiden analysointi sekä lopuksi tulosten 

esittäminen ja päätelmät aiheesta. Tutkimus etenee sykleissä ja sykli voi alkaa 

mistä vaiheesta tahansa (suunnittelu, toiminta, havainnointi, reflektointi). Syk-

lejä voi olla yksi tai useampia; joskus yksikin sykli riittää tuottamaan riittävästi 

uutta ja merkittävää tietoa käytännön kehittämiseen. (Heikkinen ym. 2007, 78–

79, 82.)  

 

Yksi toimintatutkimuksen tärkeitä laadun varmistamisen periaatteita onkin ref-

lektiivisyys. Reflektion kautta pyritään ymmärtämään, miksi toimitaan niin kuin 

toimitaan tai miksi ajatellaan niin kuin ajatellaan. Esimerkiksi tiettyjä toiminta-

käytäntöjä harkitaan ja tarkastellaan tietoisesti ja pohditaan, miten ne palvele-

vat haluttua päämäärää. (Heikkinen 2018, 222.) 
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Toimintatutkimusta on mahdollista lähteä tekemään kahdella tavalla: tutkija 

ryhtyy kehittämään omaa työtään tutkivalla otteella tai hän etsii kohteen, jota 

tutkia ja kehittää. Omaa työtään kehittävällä tutkijalla on yleensä kokemusta 

tutkimuskohteesta ja toimii selvittääkseen, voiko asioita tehdä toisin ja entistä 

paremmin. Toiminnan muutoksen tarve tulee yleensä jostain käytännön ongel-

masta esimerkiksi tutkijan työpaikalla, johon lähdetään hakemaan ratkaisua. 

Tutkija etsii tietoa aikaisemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta ja laatii tä-

män pohjalta toimintamallin, jolla asiaan voidaan vaikuttaa. Tutkimusaineistoa 

voidaan kerätä monella eri tavalla: havainnoimalla, haastatteluilla, kokouspöy-

täkirjoista tai työryhmien muistioista ja myös määrällisillä menetelmillä esimer-

kiksi kyselylomakkeella. (Huovinen & Rovio 2007, 94-95, 104.) 

 

Kuvassa 1 on esitelty opinnäytetyön vaiheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kuva 1. Opinnäytetyön vaiheet 

 

Opinnäytetyön prosessia ohjaavaksi lähestymistavaksi valittiin toimintatutki-

mus, koska tarkoituksena oli selvittää osastonhoitajien perehdytysprosessi ja 

toimintatutkimuksen syklisyys aina suunnitelmasta kokeiluun ja reflektointiin 

tuottaa kehittämiseen käytännönläheisyyttä. Uusien toimintatapojen toimivuu-

desta ei voi olla varma ennen kuin niitä testataan käytännössä. Toimintatutki-

Ensimmäinen sykli:  

Kehittämistiimin pe-

rustaminen 

Teema-

haastattelu 

1. Lear-

ning cafe 

2. Työskentely 

kehittämistii-

min kanssa 

Toinen sykli:  

Perehdytyksen arvioi-

minen 

Kolmas sykli:  

Perehdytyksen kehit-

täminen 

Haastatelta-

vien valinta 
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mus on sopiva oman työn kehittämiseksi, koska tässä opinnäytetyössä tutki-

jalla on kokemusta työstä, organisaatiosta ja heidän toimintamalleistaan. Rea-

son & Bradburyn (2001) mukaan toimintatutkimuksella saadaan parempia tu-

loksia, koska tulokset mitkä saadaan käytännön ja teorian yhdistämisestä kos-

kettaa juuri heitä, jotka tutkimukseen osallistuvat eivätkä ole ulkopuolisen ih-

misen käsityksiä aiheesta. (Reason & Bradbury 2001, 2, 4.)  

 

4.3 Sykli 1: Kehittämistiimin perustaminen 

Opinnäytetyön kehittämistehtävää varten perustettiin kehittämistiimi, jonka jä-

senet osallistuvat aktiivisesti opinnäytetyön eri vaiheisiin. Halusin kehittämistii-

miin jäsenen jokaisesta ammattiryhmästä, joka esimiestyötä tekee (palvelu-

päällikkö, osastonhoitaja, sairaanhoitaja/osastonhoitajan työpari). Näin ollen 

osallistuminen on mahdollisimman monipuolista ja kaikki osapuolet tulee kuul-

luksi. Kehittämistyön tärkein lähdeaineisto onkin työntekijöiden omat koke-

mukset. Kehittämispalavereissa tiimi ratkaisee työssään kohtaamiaan ongel-

mia yhdessä ja tärkeää on, että jokainen palaveri kehittää työtä eteenpäin, 

jotta siitä muodostuu kehittämisprosessi. (Työturvallisuuskeskus 2015, 10, 

27.) 

 

Kehittämistiimiin kuuluivat terveyskeskussairaalan osastotoiminnan palvelu-

päällikkö, Kyllön osaston 1 osastonhoitaja sekä Palokan osaston 1 osaston-

hoitajan työpari, joka on tehnyt organisaatioomme nykyisen esimiesten pereh-

dytysohjelman. Opinnäytetyön aihe on lähtöisin terveyskeskussairaalan edelli-

seltä palvelupäälliköltä, ja uuden palvelupäällikön aloittaessa hänet pyydettiin 

kehittämistiimiin mukaan. Kyllön osaston 1 osastonhoitaja on lähiesimieheni ja 

hän myös sijaistaa palvelupäällikköä hänen poissa ollessaan, joten hän on ol-

lut sen vuoksi kehittämistiimissä mukana. 

 

Kehittämistiimi kokoontui tarvittaessa minun kutsustani. Kehittämistiimi ei ko-

konaisuudessaan päässyt koskaan yhdessä kokoontumaan, mutta tiimin jäse-

niä otettiin eri vaiheissa mukaan sen mukaan, mikä nähtiin opinnäytetyön ja 

sen eettisyyden kannalta parhaana. Yksi kehittämistiimin jäsenistä jäi kesken 

opinnäytetyön prosessin pois töistä, joten hänen osallistumisensa oli vähäi-

sempää sen vuoksi. Palvelupäällikkö vaihtui myös yksikössä opinnäytetyön ai-

kana.  
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4.4 Sykli 2: Perehdytyksen arvioiminen 

4.4.1 Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä  

Teemahaastattelu on keskustelunomainen haastattelutapa, jossa on erittäin 

tärkeää, että haastattelun rakenne pysyy haastattelijan hallinnassa. Teema-

haastattelulla kerätään kokemukseen pohjautuvaa tietoa. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006.) Teemahaastattelu lähtee siitä oletuksesta, että kaik-

kia kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetel-

mällä. Se ei siis edellytä haastatelluilta tiettyä yhteistä kokemusta jostakin. 

Teemahaastattelun kautta haastateltavien tulkinnat asioista ja heidän asioil-

lensa antamat merkitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 48.)  

 

Teemahaastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat etukäteen tarkoin pohditut ja 

määritellyt ja niiden laajuus ja järjestys saattaa vaihdella haastattelusta toi-

seen. Haastattelija pitää kuitenkin huolen, että kaikki teemat käydään haastat-

telun aikana läpi. Teemahaastattelun teemoja miettiessä tulee pitää mielessä 

tutkimusongelma, johon on hakemassa vastausta. Usein haastatteluun tulevat 

teemat päätetään intuition perusteella; mitä haastattelijan mielestä olisi hyvä 

kysyä ja ottaa esille. Teemat haastattelua varten voi etsiä myös selvittämällä, 

mitä teemoja aiemmissa tutkimuksissa on käytetty ja yhdistellä teemat niistä. 

Yksi tapa on saada teemat teoriatiedosta, eli teoreettinen käsite muutetaan 

mitattavaan muotoon ja haastatteluteemoiksi. Hyvässä tutkimuksessa tutkija 

tuntee aihealueen ennestään hyvin ja siinä yhdistyvät kaikki edellä mainitut 

keinot. Teemahaastattelu on jotain täysin strukturoidun ja strukturoimattoman 

haastattelun väliltä. Haastattelijalla on jonkinlainen muistilista käsiteltävistä 

asioista, mutta ei välttämättä valmiita kysymyksiä. (Eskola ym. 2018, 29–30, 

41.) 

 

4.4.2 Teemahaastattelujen toteutus 

Toimintatutkimuksen ensimmäisessä syklissä selvitettiin teemahaastattelujen 

kautta perehdytyksen nykytila ja kuinka sitä tulisi kehittää. Haastattelurunko 

(liite 4) suunniteltiin opinnäytetyön kehittämistiimin kanssa esimiestyöstä saa-

tujen kokemusten perusteella sekä aikaisemmissa tutkimuksissa (Hartikainen 
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2016, Ketola 2010, Kallio 2008, Narinen 2000) olevien kysymysten ja teorian 

perusteella.  

 

Haastattelujen avulla selvitettiin asioita perehdytyksen toteutumisesta; kuinka 

paljon siihen on käytetty aikaa, kuka on perehdyttänyt, kuinka paljon on pereh-

dytystä saanut mistäkin osaamisalueesta ja onko asioita, joihin ei ole saatu 

perehdytystä ollenkaan. Terveyskeskussairaalassa olemassa olevaa esimies-

ten perehdytysopasta (kts. luku 2.5.1) käytettiin haastattelujen pohjana. Haas-

tatteluissa selvitettiin, kuinka hyvin esimies kokee osaavansa nämä osaamis-

alueet, onko saanut näihin perehdytystä ja kuinka paljon sekä onko osaamis-

alueista järjestetty koulutusta. Valitsin aineiston keruun menetelmäksi teema-

haastattelun, koska perehdytyksen kehittämiseksi haastateltavien ajatukset ja 

kokemukset asiasta ovat tärkeitä.  

 

Teemahaastattelun esitestaus (liite 5) suoritettiin organisaation toisen yksikön 

esimiehellä 12.9.2018. Haastattelijan esittäessä kysymystä esimiesten koke-

muksista omista valmiuksista kussakin työn osa-alueessa, tulee haastattelijan 

osata avata kysymystä enemmän auki ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. Ny-

kyistä perehdytysohjelmaa apuna käyttäen kävi myös ilmi asioita, joita pereh-

dytysohjelmassa ei ole otettu huomioon. Tätä tulisi kaikilta haastateltavilta 

myös kysyä. Esitestauksessa haastattelija sai myös haastattelutilanteesta hy-

vää kokemusta. Esitestauksen avulla haastattelija sai myös käsityksen siitä, 

että yhteen haastatteluun kannattaa varata aikaa noin 1 tunti.   

 

Varsinaisten haastattelujen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla kah-

delta haastateltavalta 28.9.2018. Nämä kaksi työntekijää valikoituvat haasta-

teltaviksi harkinnanvaraisesti ottaen huomioon opinnäytetyön tarkoitus ja ta-

voite. Molemmat haastateltavat tekevät esimiestyötä ja Haastatteluihin varat-

tiin aikaa yksi tunti haastattelun esitestauksen perusteella. Haastattelut kesti-

vät toisella 61 ja toisella 55 minuuttia. Molemmat haastattelut tehtiin haastatel-

tavien työyksiköissä. Haastattelut olivat vapaaehtoisia ja haastateltavilta pyy-

dettiin kirjallinen lupa aineiston keräämiseen. Haastattelut nauhoitettiin sekä 

iPhonen että iPadin Sanelin-ohjelmalla. Nauhoitus tehtiin kahdella eri lait-

teella, jotta voitiin varmistaa, että nauhoitus onnistuu hyvin. 
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4.4.3 Aineiston analysointi 

Jokaisten haastattelujen jälkeen ensimmäinen työvaihe on haastattelujen kir-

joittaminen puhtaaksi eli litterointi. Litteroinnissa tulee miettiä, kuinka tarkkaan 

ottaa huomioon esimerkiksi painotukset, tauot, äännähdykset tms. Aineistoa 

usein analysoidaan yksi teema kerrallaan. (Eskola ym. 2018, 49.) Opinnäyte-

työn aineisto litteroitiin heti haastattelujen jälkeen sanasta sanaan, koska koin, 

että saan aineistosta näin paremmin selvää. Tämän jälkeen aineisto luettiin 

useasti ja siitä poistettiin täytesanat ja asiaan kuulumaton teksti.  

 

Itse aineiston analyysissä on monia eri vaiheita. Aineiston analysoinnissa ku-

vaillaan, luokitellaan aineistoa, pyritään luomaan aineistosta kokonaiskuva ja 

esittämään tutkittava aihe uudessa perspektiivissä. Aineiston kuvaileminen on 

analyysin perusta ja siinä kartoitetaan henkilöiden, tapahtumien tai kohteiden 

ominaisuuksia ja piirteitä. Kuvailussa pyritään vastaamaan kysymyksiin kuka, 

missä, milloin, kuinka paljon ja kuinka usein. Aineistoa kuvailtaessa on otet-

tava huomioon, mitä tarvitsee kuvata ja miten yksityiskohtaisesti. Aineiston 

luokittelu tiivistää ja yksinkertaistaa aineistoa ja sen pääkriteerinä on lähtökoh-

daksi asetettu tutkimusongelma. Koska menetelmänä on teemahaastattelu, 

voi haastattelun teemat olla jo karkeita alustavia luokkia. Luokittelun jälkeen 

aineisto tulisi uudelleen järjestellä laaditun luokittelun mukaisesti. Aineiston 

kokonaiskuvan hahmottamiseksi tulisi pyrkiä onnistuneisiin tulkintoihin. Haas-

tattelutekstiä voidaan tulkita monin tavoin ja monista eri näkökulmista. (Hirs-

järvi & Hurme 2009, 143–148, 151–152.)  

 

Haastattelujen aineiston analyysissä olen pyrkinyt aineiston ymmärtämiseen, 

koska laadullinen analyysi auttaa opinnäytetyön kehittämistehtävän selvittämi-

sessä paremmin kuin tilastollinen analyysi. Tässä opinnäytetyössä aineiston 

analyysimenetelmänä käytettiin ensin teemoittelua ja sitten tyypittelyä. Kehit-

tämistehtävän tarkoituksena on ollut ratkaista työelämän käytännön ongelma 

ja teemoittelulla saadaan näin ollen olennaista tietoa aineistosta. Tyypittely 

taas edellyttää aina ensin aineiston teemoittelua. Tyypittelyssä aineisto ryhmi-

tellään ryhmiksi, jotka sisältävät samankaltaisia tarinoita eli tyypillistävät ai-

neistoa. Yhdessä tyypissä voi esiintyä esimerkiksi kaikkea sellaista, mitä ei ole 

yksittäisessä vastauksessa. (Hiltunen, s.a)  
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Aluksi isoimmiksi teemoiksi analyysiin valitsin kehittämistehtävän mukaan pe-

rehdytyksen arvioiminen ja perehdytyksen kehittäminen, joiden alle jaoin 

haastattelurungon teemojen mukaisesti. Tämän jälkeen tyypittelin aineistoa 

sitä mukaan, kun aineistossa esiintyi jotain oleellista useasti. Tyypittely osoit-

tautui hyväksi menetelmäksi, koska yhteen tyyppiin löytyi vastaus aineiston eri 

osista ja näin ollen sain kerättyä ja tiivistettyä aineiston oleelliseksi kokonai-

suudeksi. Järjestelin koko aineiston tekstin uudestaan tyyppien mukaisesti. 

Liitteessä 6 on esimerkki aineiston analyysistä. Liitteestä on poistettu tekstistä 

tietoja, joista voisi haastateltavan tunnistaa.  

 

4.4.4 Teemahaastattelujen tulokset 

Perehdytyksen toteutuminen oli hyvin erilaista kahden haastateltavan vä-

lillä. Toinen haastateltava kertoi, ettei järjestelmällistä perehdytystä ole ollut ol-

lenkaan. Nimettyä perehdyttäjää ei ole ollut ja työhön perehtymistä ei ole kos-

kaan seurattu.  

 

”Olen perehtynyt työhön itse ja kysynyt neuvoa muilta. Mutta mi-
tään semmoista oman esimiehen taholta tullutta perehdytyssuun-
nitelmaa ei ole ollut eikä perehdytyskeskustelua tai kehityskeskus-
telua ole ollut tai kysytty, missä tarvitsen apua. Ei ole ollut nimet-
tyä perehdyttäjää tai mentoria.” 
”Mitä olen muiden kanssa puhunut, niin perehdytys ei ole pidem-
män aikaa ollut järjestelmällistä. Sitä ei ole otettu huomioon.” 

 

Toisen haastateltavan kokemus omasta perehdytyksestä oli erilainen. Pereh-

dytystä oli järjestetty 10 päivää ennen itsenäistä työskentelyä esimiehenä. Pe-

rehdytyspäivät oli jaoteltu useammalle viikolle. Perehdyttäjänä toimi oma lä-

hiesimies. Ensimmäisen kerran lähiesimiehenä toimiessa oli järjestetty jokai-

selle viikolle perehdyttäjä/mentori, kuka tarvittaessa auttoi ja neuvoi. Perehdy-

tystä oli myös seurattu keskustelemalla lähiesimiehen kanssa osaamisesta.  

 

Kirjallisena materiaalina perehdytyksessä on käytetty omaa kansiota, johon on 

kerätty materiaalia muun muassa osastonhoitajan ja työparin tehtävänkuvista. 

Oman perehtymisen apuna on käytetty osastonhoitajien ja työparien perehdy-

tysopasta, josta on itse käyty asioita läpi. Toinen haastateltavista ei ollut tietoi-

nen perehdytysoppaasta.  
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”Joo en mä tuommoista ole nähnyt. Tuo täytyy munkin kattoa 
sieltä. Tää onkin hyvä näyttää nyt (omalle esimiehelle), että täm-
möinen meillä on olemassa.” 

 

Työhön perehtyminen itse ja työtä tekemällä tuli haastatteluissa useasti 

esiin. Molemmat haastateltavat kokivat, että työtä konkreettisesti tekemällä 

oppii paljon. Haastateltavat kokivat oppivansa parhaiten, kun tekee itse ja toi-

nen neuvoo vieressä. Usein asioita opetellaan vasta siinä vaiheessa, kun jokin 

asia tulee eteen ja sitä tarvitsee. 

 

”Osa-aikaisuuksiin liittyy paljon asioita, mihin tarvitsen vielä pereh-
dytystä. Nekin oppii varmasti sitten, kun enemmän tekee ja seu-
raa itse.”  
”Sitten, kun tulee se tilanne, niin otan siitä (eläkeasiat) selvää, kun 
ei ole vielä ollut semmoista kohtaa, että olisi tarvinnut. Paljon on 
sitä, että otat itse selvää.” 

 

Koulutuksista tulivat usein esiin Jyväskylän kaupungin esimiehille järjestämät 

pop up-koulutukset. Näistä koulutuksista molemmat haastateltavat olivat valin-

neet esimerkiksi KVTES, huomautuksen ja varotuksen antaminen ja työkyvyn 

varhainen tukeminen -koulutuksia.  

 

Molemmat haastateltavista suorittavat tutkintoa, johon kuuluu johtamisen opin-

toja. Toinen on aloittanut opinnot sen jälkeen, kun on aloittanut esimiesroo-

lissa työskentelyn. DeCampli ym. (2010) toteavatkin, että monet aloittavat esi-

miestyössä täysin ilman kokemusta johtamisesta. Mielenkiintoista pohdittavaa 

on kuitenkin se, olisiko johtamiskoulutuksesta merkittävää hyötyä ilman työ-

elämänkokemusta. Teoriatietoa voi aina oppia, mutta sen sisäistämisessä 

käytäntöön kuitenkin auttaa itse työn tekeminen.  

 

Molemmat haastateltavat kokevat, että ovat saaneet muilta osastonhoitajilta 

tarvittaessa apua. Eri osastonhoitajat neuvovat asioita kuitenkin eri tavalla. 

 

”Oon itse kysynyt myös muilta osastonhoitajilta ja vähän jokainen 
on aina auttanut, missä on tarvinnut. On jotain yksittäisiä asioita, 
mitä oon heiltä kysellyt ja miten he on toimineet, mutta vähän eri 
lailla jokainen toimii.” 
”Esimerkiksi suullisen huomautuksen antaminen, niin mä olin saa-
nut täältä talosta erilaiset ohjeet, kun mitä käytiin läpi huomautuk-
sen ja varoituksen antaminen – koulutuksessa.” 



30 

”Titania on käynyt kyllä tutuksi, mutta siellä on kaikkea sellaista, 
mitä en edes tiedä, mitä haluaisin tietää. Siinäkin oon huomannut 
eri esimiesten kanssa, että ne tekevät sitä eri tavalla.” 

 

Perehdytyksen vahvuuksina koettiin neuvojen ja avun saaminen muilta. 

Osastonhoitajien ja työparien kesken koettiin olevan hyvä ilmapiiri ja yleinen 

auttamishalukkuus. Positiivisena asiana koetiin pieni yksikkö, jossa kaikki 

osastonhoitajat ovat helposti saavutettavissa ja apu on aina lähellä. Perehdy-

tyksen vahvuutena koettiin myös Jyväskylän kaupungin järjestämät esimies-

ten pop up-koulutukset ja niiden säännöllisyys. 

 

Omaa osaamista haastateltavat arvioivat käymällä läpi osastonhoitajien ja 

työparien perehdytysopasta osa-alueittain. Osaamisen arvioinnissa tuli esille 

asioita, joihin ei ole saatu perehdytystä ollenkaan tai joihin ei ole kerennyt pe-

rehtyä vielä itse, mutta on tarkoitus perehtyä. Molempien haastateltavien koh-

dalla nousi vahvasti esille perehdytyksen järjestelmällisyyden ongelmat. Esille 

nousi esimerkiksi sairauspoissaolojen seuraaminen SAP-raportoinnista; kesti 

useita kuukausia ennen kuin raportointiin oli saatu tunnukset eikä niitä ymmär-

retty itse pyytää, kun ei tiedetty raportoinnin olemassa olosta. Näin ollen osaa-

minen siinä oli jäänyt vähäiseksi. Samoin oli käynyt esimerkiksi tuloskortin 

kanssa.  

 

Taulukossa 2 on yhteenveto teemahaastattelun tuloksista. Siitä käy ilmi osa-

alueittain asiat, joihin haastateltavat kokivat saaneensa perehdytystä tai eivät 

olleet saaneet tarpeeksi tai ei ollenkaan perehdytystä.  

 

Taulukko 2. Yhteenveto teemahaastattelun tuloksista  

Aihealue Saatu perehdytystä 

ja/tai osaaminen hyvä 

Ei ole saatu perehdy-

tystä  

Esimiehen vastuut ja 

velvollisuudet 

Potilaslaki, päihdeohje, 

sisäilmaohje, työturvalli-

suus ja työhyvinvoin-

nista vastaaminen 

KVTES, työsopimuslaki, 

osastonhoitajan työn-

kuva, esimiehen vas-

tuut ja velvollisuudet 

Toiminnan johtami-

nen 

Haiprot, asiakastyyty-

väisyyskyselyt, kiinteis-

Kehittämishankkeet, 

muistutukset/kante-
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töön liittyvät asiat, ris-

kienhallinta, järjestys-

säännöt, tiedottaminen 

lut/selvitykset potilas-

työstä, toimintakerto-

mus, tuloskortti 

Palvelusuhdeasiat Matkalaskut, sairaslo-

mat, työaika-asiat, vuo-

silomat 

Palvelusuhteen päättä-

minen, irtisanomisasiat, 

osa-aikaisuudet, työlo-

mat 

Henkilöstöjohtaminen Henkilöstökoulutukset, 

lääkehoito, opiskelijat, 

palautteen anto ja pu-

heeksi ottaminen, työ-

aika-autonomia, tehtä-

vänkuvat, tapaturmat, 

varhainen puuttuminen 

Eläkeasiat, SAP-por-

taali, Titania, kehitys-

keskustelut 

Talousjohtaminen -  Budjetin seuraaminen 

ja käyttötalous, Piitu-os-

tolaskujärjestelmä, 

pienhankintakanava 

Asiakkuuksien johta-

minen 

Sisäisten ja ulkoisten 

asiakkaiden tunteminen 

Mitä on asiakkuuksien 

johtaminen?  

 

Asioita, joita perehdytysoppaassa on lueteltu Esimiehen vastuut ja velvollisuu-

det -otsikon alle ja joista koettiin tarvitsevan lisää perehdytystä, olivat KVTES, 

työsopimuslaki, osastonhoitajan työnkuva sekä esimiehen vastuut ja velvolli-

suudet. Vaikka aiheesta oli järjestetty koulutusta, niin koettiin KVTES hyvin 

laajaksi asiaksi oppia. Työsopimuslaki koettiin hyvin tärkeänä ja myös asiana, 

josta oli saatu koulutusta, mutta kaivattiin siihen lisää varmuutta. Toinen haas-

tateltavista koki, että osastonhoitajan työnkuvaa pitäisi avata enemmän ja no-

peammassa aikataulussa. Työnkuva on auennut enemmän sitä mukaa, kun 

työtä on tehnyt eikä perehdytyksen puutteellisuuden vuoksi kovin isoa käsi-

tystä työstä ollut ennen sitä. Esimiehen vastuista ja velvollisuuksista oli toinen 

haastateltavista menossa koulutukseen ja toinen koki, että se on itse perehty-

mällä vieläkin työn alla.  
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Toiminnan johtamiseen liittyvistä asioista koettiin tarvitsevan lisää perehdy-

tystä koskien kehittämishankkeita, potilastyön selvityksiä (muistutukset, kante-

lut), toimintakertomusta sekä tuloskorttia. Kehittämishankkeista olivat molem-

mille haastateltaville tuttuja varsinkin oman yksikön omat hankkeet, mutta 

koko sairaalan isommat kehittämishankkeet olivat sellaisia, joihin ei ollut itse 

päässyt mukaan ja joiden kokonaiskuvan hallinta ei ollut vielä vahvaa. Potilas-

työn selvityksiä ei toisen kohdalla ollut käyty läpi vielä ollenkaan. Toinen haas-

tateltava koki, että tämän asian oppii parhaiten itse tekemällä. Toinen haasta-

teltavista koki, että oli niin alussa perehdytystä, ettei sen vuoksi ollut kerennyt 

perehtyä toimintakertomukseen ja tuloskorttiin sekä siihen, mitä ne pitää sisäl-

lään. Toinen taas koki, ettei häntä yksinkertaisesti vain ollut perehdytetty asi-

aan eikä koskaan otettu mukaan toimintakertomuksen tai tuloskortin tekemi-

seen. Hän oli hiljattain vasta oppinut, mikä tuloskortti yleensä on eikä osannut 

itse perehtyä siihen, koska ei tiennyt sen olemassa olosta. Haastateltava koki, 

että tämä olisi ollut hyvä avata jo aiemmin, koska kaikki toiminta lähtee siitä, 

että tietää, mihin pyrkii.  

 

Palvelusuhdeasioista toinen haastateltavista kaipasi lisää perehdytystä palve-

lusuhteen päättämiseen ja irtisanomiseen liittyvistä asioista sekä osa-aikai-

suuksista ja työlomista. Osaa näistä asioista oli käyty perehdytyksessä läpi, 

osaa ei. Nämä koettiin kuitenkin asioina, joita oppii myös itse tekemällä. Toi-

nen haastateltavista koki osaavansa palvelusuhdeasiat hyvin, mutta kertoi 

myös, että on täysin oppinut ja perehtynyt näihin asioihin itse.  

 

Henkilöstöjohtamisen osa-alueesta haastateltavat kokivat tarvitsevansa lisää 

perehdytystä eläkeasioihin, SAP-portaaliin, Titaniaan ja kehityskeskusteluihin. 

Eläkeasiat eivät olleet kummallekaan haastateltavista tuttuja eikä ollut tullut 

eteen vielä tilannetta, että olisi tarvinnut niihin perehtyä. Molemmat kokivat 

myös tarvitsevansa lisää perehdytystä SAP-portaalin käyttöön. Osastonhoita-

jan työparina työskennellessä SAP-portaalin käyttö on rajallista (ei ole oikeuk-

sia kaikkeen), mutta osastonhoitajana toimiessa ohjelmassa on paljon opetel-

tavia asioita. Toinen haastateltavista kertoi, että on itse kokeilemalla opetellut 

sitä käyttämään. Hänellä kesti myös kuukausia ennekuin sai SAP raportointiin 

tunnuksen, jotta pystyi esimerkiksi työntekijöiden sairauspoissaoloja sieltä 

seuraamaan. Myös Titanian (työvuorosuunnittelu) peruskäyttö on molemmille 

tuttua, mutta ohjelmasta löytyy paljon toimintoja, joista ei tiedetä ja niitä ei 
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osata käyttää. Toinen haastateltavista koki, että tarvitsee kehityskeskustelujen 

pitämiseen tukea ja on saanutkin sitä kollegalta, koska hänelle itselleen ei ole 

kehityskeskustelua koskaan pidetty, joten mitään mallia ei ole hänelle muo-

dostunut keskusteluja varten.  

 

Talousjohtamisen osa-alue oli molemmille haastateltaville alue, josta koettiin 

tarvitsevan eniten lisää perehdytystä. Osa-alue koettiin sellaisena, joka tulisi 

ehdottomasti käydä oman esimiehen kanssa läpi ja varmistaa, että ymmärtää 

talousjohtamisen kokonaisuuden. Toinen haastateltavista oli saanut oikeudet 

talouden seurantaan vasta kuukausien päästä työssä aloittamisesta. Budjetin 

seuraaminen ja käyttötalous koettiin niin laajaksi osaamisalueeksi, ettei sitä 

voi jättää työntekijän vastuulle opetella itse. Toinen oli saanut Piitu-ostolasku-

järjestelmästä koulutusta, toinen ei. Koulutusta ei ole jostakin tuntemattomasta 

syystä kaupungilla pitkään aikaan järjestetty. Pienhankintakanava koettiin 

myös tuntemattomaksi.  

 

Asiakkuuksien johtaminen koettiin osa-alueena sellaisena, mistä ei ole syväl-

listä ymmärrystä vielä. Molemmat haastateltavat kokivat, että tuntevat hyvin, 

ketkä ovat sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita, mutta itse asiakkuuksien johtaminen 

käsitteenä on tuntematon.  

 

Perehdytyksen yhdeksi kehittämiskohteeksi nousi selkeästi perehdytyksen 

järjestelmällisyys. Haastateltavat kaipasivat perehdytykseen huomattavasti 

enemmän järjestelmällisyyttä ja erilaista otetta. Tulisi olla selkeä suunnitelma, 

mistä perehdytys aloitetaan, missä järjestyksessä asioita käydään läpi ja mihin 

kaikkialle perehtyjä tarvitsee käyttöoikeudet, jotta perehtyminen tapahtuu mut-

kattomasti. Haastateltujen kokemuksen mukaan järjestelmällisellä perehdytyk-

sellä säästettäisiin huomattavasti aikaa eikä asioita tarvitsisi oppia itse ja vir-

heitä tekemällä. Aikaa pitäisi järjestää perehdytykselle enemmän ja käydä pe-

rehdytysopasta yksi osa-alue kerrallaan läpi.  

 

Vaikka yhtenä perehdytyksen vahvuutena koettiin olevan avun saaminen 

muilta, kaivattiin perehdytykseen vahvempaa mentorisuhdetta muihin osaston-

hoitajiin. Jokaisella on oma vahvuutensa ja osaaminen tietyistä osa-alueista, 

jota tulisi työssä enemmän hyödyntää. Perehdytyksen tulisi olla myös yhte-

näistä ja kaikille turvata samanlainen perehdytysprosessi. Tämän vuoksi 
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haastateltavat kaipasivat myös mentorointia esimerkiksi isona ryhmänä, jotta 

keskusteltaisiin enemmän siitä, miten kukin on tiettyjä asioita hoitanut ja koh-

dannut.  

 

4.5 Sykli 3: Perehdytyksen kehittäminen 

Ensimmäisen syklin tuloksia käytiin yhdessä läpi palvelupäällikön kanssa, 

kuka on kehittämistiimin jäsen ja arvioitiin perehdytyksen nykytilannetta ja kar-

toitettiin sitä kautta perehdytyksen kehittämiskohteita. Kahta muuta kehittämis-

tiimin jäsentä ei kutsuttu tähän mukaan, koska heidät kutsuttiin suunnitelmalli-

sesti myös työstämään syklin kaksi learning cafen kehittämiskohteita ja halu-

sin, että kaikki osallistujat lähtevät työskentelyyn mukaan ns. samalta viivalta 

tietämättä kehittämiskohteiden aiheita etukäteen. 

 

Kehittämiskohteita päätettiin palvelupäällikön kanssa ottaa työstettäväksi 

kaksi. Kaksi aihetta oli sopiva määrä siihen verrattuna, että aikaa oli työsken-

telyyn varattu yhteensä 1,5 tuntia. Aiheet valikoituivat haastattelujen tulosten 

perusteella yhdessä pohtien, mitä olisi tärkeintä niiden perusteella kehittää. 

Ensimmäinen kehittämiskohde oli perehdytyksen järjestelmällisyys;  

- miten perehdytys tapahtuu käytännössä 

- mitä siinä otetaan ensimmäisenä huomioon 

- mikä on tärkeitä?  

Toiseksi kehittämiskohteeksi nousi perehdytyksen eri osa-alueet (taulukko 

2) sekä vastuut ja miten perehdytystä voidaan näiden kohdalla kehittää. Näitä 

lähdettiin työstämään learning café -menetelmällä läpi. 

 

4.5.1 Learning café 

Learning café- eli oppimiskahvila-menetelmässä keskitytään ryhmässä teemo-

jen tai kysymysten ratkaisuun. Työskentelyä tehdään pienryhmissä ja jokainen 

pienryhmä työstää omaa teemaa. Jokaiselle ryhmälle valitaan puheenjoh-

taja/sihteeri, joka pysyy omassa pöytäryhmässä koko ajan. Ryhmä kokoaa pa-

perille vapaasti ajatuksia ja ideoita kyseisestä teemasta. Puheenjohtajaa pitää 

huolen, että jokainen ryhmän jäsen saa kertoa mielipiteensä asiasta ja tulla 

kuulluksi. Ryhmätyöskentelyn jälkeen muut paitsi puheenjohtaja/sihteeri vaih-
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tavat pöytää. Puheenjohtaja kertoo aiemman ryhmän ajatuksen aiheesta, jol-

loin keskustelu jatkuu ja uudet jäsenet saavat jatkaa ideointia ja keskustelua 

aiheesta. Vaihtoja pöydästä toiseen voidaan tehdä useita riippuen siitä, kuinka 

monta teemaa kokonaisuudessaan käsitellään. Lopuksi pöytien puheenjohta-

jat esittelevät lopputulokset kaikille. (Noponen 2017.)  

 

Pöytien puheenjohtajilla on työskentelyssä tärkeä rooli, koska tieto täytyy 

koota loogisesti ja osata jakaa ryhmille niin, että työskentelyä pystytään jatka-

maan helposti (Haukijärvi ym. 2014, 39). Menetelmäksi on valittu tässä syk-

lissä learning cafe, koska se on osallistava ja sen kautta on helppo ottaa mah-

dollisimman paljon esimiehiä mukaan työskentelyyn. Sen kautta on myös 

helppo hyödyntää kokemustietoa ja tuottaa ryhmässä uusia ideoita.  

 

Learning café -työskentelyn ajankohdaksi sovittiin 30.10.2018. Aikaa työsken-

telyyn varattiin 1,5 tuntia. Aikaa oli puolet vähemmän kuin mitä suunnitelma-

vaiheessa olin suunnitellut, koska enempää aikaa oli hankala järjestää jokai-

sen kiireisen aikataulun vuoksi. Aiheita työskentelyyn kuitenkin oli yksi vähem-

män, kun aluksi oli suunniteltu ja myös osallistujia oli vähemmän, joten uskoin, 

että 1,5 tuntia riittää työskentelyyn hyvin.  

 

Työskentelyyn kutsuttiin etukäteen kaikki esimiestyötä tekevät työntekijät 

(kahdeksan osastonhoitajaa, kuusi osastonhoitajan työparia), joihin sisältyi 

myös kehittämistiimin kaksi jäsentä. Työskentelyyn osallistui 9 työntekijää, 

joista kahdeksan oli osastonhoitajia sekä yksi osastonhoitajan työpari. Määrä 

riitti hyvin kahden ryhmän muodostamiseen. Ryhmät jaettiin satunnaisesti niin, 

että toisessa ryhmässä oli viisi henkilöä ja toisessa neljä henkilöä. Ryhmille oli 

molemmille järjestetty työskentelyä varten oma huone työskentelyrauhan tur-

vaamiseksi. Työskentelyä helpottaakseen päätin järjestää työskentelyn niin, 

että ryhmän puheenjohtaja/kirjaaja vaihtoi työskentelyn lopuksi ryhmää ja 

muut pysyivät paikoillaan. Puheenjohtajat esittelivät aihettaan ja tuotostaan 

toiselle ryhmälle, minkä jälkeen he työstivät sitä taas eteenpäin. Kummallekin 

työskentelykerralle varattiin aikaa 20 minuuttia. Lopuksi käytettiin 30 minuuttia 

aikaa ryhmätuotosten purkamiseen ja keskusteluun tuloksiin kirjatuista sa-

noista. Tein muistiinpanoja työskentelyn tuloksista ja loppukeskustelusta, jotta 

itse vetäjänä ymmärsin, mitä työntekijät tarkoittavat kaikella sillä, mitä kirjoitti-
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vat ylös. Tuloksia kirjoittaessa olen käyttänyt pääasiassa sanaa ”osastonhoi-

taja” tehdäkseni tekstistä selkeämmin luettavaa. Sana ”osastonhoitaja” voi siis 

tarkoittaa myös osastonhoitajan työparia.  

 

4.5.2 Learning café -menetelmän tulokset 

Yksi kehittämiskohde oli perehdytyksen järjestelmällisyys. Teemahaastattelu-

jen tuloksista nousi eniten esille kysymys, miten ja missä järjestyksessä lähde-

tään toteuttamaan perehdytystä käytännössä, jotta se olisi mahdollisimman te-

hokasta. Esille nousi myös kysymys, mikä osastonhoitajien perehdytyksessä 

on tärkeintä. 

 

Ensimmäisenä asiana learning café-työskentelyssä työskentelevät nimesivät 

tutustumisen osaston henkilökuntaan sekä esimieskollegoihin. Henkilö-

kunnan tunteminen koettiin tärkeäksi toiminnan sujuvuuden kannalta. Esimies-

kollegoiden tunteminen auttaa ensinnäkin pienentämään kynnystä pyytää 

apua sekä helpottaa tunnistamaan, kehen ottaa yhteyttä missäkin asiassa, 

koska kaikilla on omat alueensa, jossa ovat vahvoja. Koettiin myös, että aluksi 

tulisi käydä läpi omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita esimiestyön kannalta, 

jotta saadaan kuva siitä, mistä lähdetään perehdytyksessä liikkeelle.  

 

Toisena asiana tulisi turvata osaston toiminnan sujuvuus eli opetella työ-

vuorojärjestelyt, varahenkilöstön käyttö sekä Titania-ohjelmiston (työvuoro-

suunnittelu) käyttö. Nämä tuovat mukanaan sairauslomakäytännöt, muut pois-

saolot, lomat sekä osa-aikaisuudet. Nämä oppimalla esimies hallitsee hyvin 

ns. perusarjen pyörittämisen.  

 

Kolmantena asiana kirjattiin esimiehen oikeudet ja velvollisuudet. Aro-

heinän (2018) mukaan esimies johtaa osastolla toimintaa. Esimies asettaa 

työlle tavoitteita sekä seuraa ja pitää huolen, että tavoitteet saavutetaan. Esi-

mies työskentelee prosessikeskeisestä näkökulmasta, edistää työn sujumista 

ja varmistaa tarvittavat resurssit. Esimiestyön valta ja vastuu määritellään mm. 

lainsäädännössä (esim. työsopimuslaki), virka- ja työehtosopimuksissa (esim. 

KVTES) sekä Jyväskylän kaupungin ohjeissa ja linjauksissa organisaation eri 

tasoilla. (Aroheinä 2018.) 
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Tärkeää on myös uuden esimiehen oppia edistämään työyhteisötaitoja ja 

alaistaitoja. Työturvallisuuskeskuksen (2007) mukaan esimies voi edistää 

työyhteisötaitoja kiinnittämällä huomiota henkilövalintoihin, selkeyttämällä ta-

voitetta ja perustehtävää, huolehtia perehdyttämisestä, antaa mahdollisuus 

työntekijälle kehittyä työssä, kannustaa vaikuttamaan, antamalla ja ottamalla 

vastaan palautetta sekä toimimalla oikeudenmukaisesti.  

 

Tutustuminen organisaatioon ja yhteistyökumppaneihin nähtiin myös tär-

keänä osa-alueena perehtymisen alussa. Organisaation eri osa-alueet, varsin-

kin läheisiin yhteistyökumppaneihin tutustuminen auttaa ymmärtämään ja sel-

keyttämään koko organisaatiorakennetta ja toimintamalleja. Sen seurauksena 

syntyy myös verkostoitumiseen hyvät mahdollisuudet.  

 

Osastonhoitajan ja hänen työparinsa välille tarvitaan luottamuksellinen suhde, 

jotta työskentely heidän välillänsä onnistuu ja on luontevaa. Keskusteleminen 

asioista heidän välillänsä on erityisen tärkeää. Keskustellen löydetään yhtei-

set toimintamallit, joiden kautta toimitaan. Yhteiset toimintamallit edistävät 

osaston toiminnan sujuvuutta ja myös osastonhoitajan ja työparin välistä työs-

kentelyn sujuvuutta; toisen on tarvittaessa helppo jatkaa siitä, mihin toinen on 

jäänyt.  

 

Käyttöoikeuksien ja tunnusten tulisi olla alussa valmiina, jotta perehdytys 

onnistuisi sujuvasti. Learning café -työskentelyssä tuotettiin yhteenveto käyttö-

oikeuksista ja tunnuksista, joita osastonhoitaja tarvitsee eri järjestelmiin. Käyt-

töoikeudet ja tunnukset on esitelty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Esimiehen käyttöoikeudet ja tunnukset 

Esimiehen käyttöoikeudet ja tunnukset 

SAP-järjestelmä: Talousjohtaminen: Työntekijöille annetta-

vat tunnukset: 

SAP HR SAP raportointi ja suun-

nittelu 

Verkkotunnusten pyytä-

minen 

SAP SRM hankinta Opiskelijaohjausrahojen 

seuranta 

Effica-tunnusten pyytä-

minen 



38 

SAP-logon Piitu-ostolaskujärjes-

telmä 

Flexim-lomake 

 Palkkaraporttien seu-

ranta 

Osti-käyttäjätunnusten 

tilaaminen 

Muut: Palvelusuhteen päätty-

misilmoitus 

Haipro-järjestelmä 

Titania Vartu Rekrytointi 

Intermetso Työterveys Työsopimuspohja 

Valmiussuunnitelman 

päivittäminen 

Tweb  

 

SAP-järjestelmän kautta työskentelyä tehdään monen eri asian tiimoilta ja 

sinne tarvitsee tunnuksia neljään eri osa-alueeseen. Esimiehen työpöydältä 

(SAP HR) tapahtuu esimerkiksi työsopimusten hallintaa sekä työntekijöiden 

koulutusten seurantaa. Työntekijät tilaavat päivittäistavaroita SAP SRM han-

kintaohjelman kautta, jossa osastonhoitaja käy tilauksen hyväksymässä. SAP-

logon järjestelmää käytetään myös työsopimusten hallinnassa. Osastonhoita-

jien työpareille ei ole mahdollista saada SAP-järjestelmään esimiehen työpöy-

tää, joten he tekevät työsopimuksia erillisellä salasanasuojatulla työsopimus-

pohjalla, joka lähetetään Jyväskylän kaupungin HR-palvelusuhdetiimille. Kä-

sittelyn jälkeen työsopimuksen voi tulostaa SAP-logon järjestelmän kautta. 

SAP-logon järjestelmän kautta hankitaan myös työntekijöiden muutossopi-

mukset osa-aikaisille työntekijöille.  

 

Talousjohtamista varten osastonhoitaja tarvitsee tunnuksia käyttötalouden 

seurantaan (SAP raportointi ja suunnittelu), opiskelijaohjausrahojen seu-

rantaan sekä Piitu-ostolaskujärjestelmään.  Piitu-ostolaskujärjestelmässä 

osastonhoitaja tarkistaa hänen alueelleen kohdennettuja laskuja ja lähettää ne 

hyväksyttäväksi palvelupäällikölle. Palkkaraportteihin tarvitsee oikeuden ja ne 

lähetetään osastonhoitajalle sähköpostitse joka kuukausi.  

 

Esiin tuli myös paljon eri lomakkeita ja järjestelmiä, joihin osastonhoitaja tarvit-

see tunnukset tai käyttöoikeudet pyytääkseen eri tunnuksia työntekijöil-

leen. Osastojen työntekijät tarvitsevat verkkotunnuksen kirjautuakseen verk-

koon ja Effica-tunnuksen potilastietojärjestelmään. Sairaanhoitajat lisäksi tar-
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vitsevat tunnuksen Osti-tilausohjelmaan, jolla tilataan lääkkeitä sairaala-ap-

teekista. Lisäksi jokainen työntekijä tarvitsee Flexim-kulkuluvan, jolla työnte-

kijä sisäänkirjaa ja uloskirjaa itsensä töihin tullessa ja sieltä lähtiessä. Flexi-

miin tulee erikseen kulkuoikeus päästä osaston lääkehuoneeseen, joka anne-

taan työntekijöille, joilla on asianmukaiset lääkeluvat suoritettuna.  

 

Muita tunnuksia ja käyttöoikeuksia esimies tarvitsee Titaniaan, Intermet-

soon, Haipro-järjestelmään, Vartuun, rekrytointiin, palvelusuhteen päät-

tymisilmoitukseen, työsopimuspohjaan, valmiussuunnitelmaan sekä 

Twebiin. Titania on ohjelma työvuorosuunnitteluun. Intermetson kautta työnte-

kijät voivat suorittaa lääkelupiin kuuluvia teoriatenttejä, jotka ovat salasanalla 

suojattuja ja näin ollen esimiehen aukaistavissa. Haipro-järjestelmää käyte-

tään potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointiin, jossa osastonhoitaja 

käsittelee omaan yksikköönsä tulleita raportteja sekä tekee tarvittavia toimen-

piteitä niiden pohjalta. Vartu on varhaisen tuen malli, jota käytetään apuna 

työntekijöiden työterveysneuvotteluissa. Jyväskylän kaupungin rekrytoinnin 

kautta osastonhoitaja voi laittaa sijaisuuksia hakuun sekä tarkastella hake-

muksia. Palvelusuhteen päättymisilmoitus täytetään aina kun yli 14 vrk kes-

tävä työsuhde on päättynyt ja tämä ilmoituspohja on salasanasuojattu. Ter-

veyskeskussairaalan valmiussuunnitelmaa päivitetään hätätilanteita ja suuron-

nettomuustilanteita varten ja osastonhoitajan tehtävänä on puolivuosittain 

käydä päivittämässä henkilöstötiedot oman yksikkönsä kohdalla. Tämä lo-

make on kaupungin sähköisessä arkistossa (Aski) ja lomakkeeseen tarvitsee 

erillisen käyttöoikeuden. Tweb on asianhallintajärjestelmä, jossa tehdään esi-

merkiksi viranhaltijapäätöksiä sähköisesti.  

 

Toisena kehittämiskohteena oli osa-alueet, joista ei ollut saatu perehdytystä 

ollenkaan tai ei tarpeeksi (kts. taulukko 2, sivu 32). Osa-alueiden kannalta 

pohdittiin, miten perehdytys otetaan nyt näiden kannalta huomioon ja miten 

sitä tulisi edelleen kehittää.  

 

Keskeisimpänä asiana nousi esille se, että on paljon ns. nippelitietoa, joka on 

helppo opettaa tai opetella, mutta on myös asioita, joita kukaan ei tällä het-

kellä opeta, koska nämä asiat eivät jostain syystä vain tule esille. Yksi syy tä-

hän voi olla, että perehdytysopas ei ole vielä ollut käytössä muuten kuin, 
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että yksi osastonhoitaja on käyttänyt sitä omana muistilistanaan. Perehdy-

tysopas toimii hyvänä muistilistana siitä, mihin on perehtynyt/perehdyttänyt ja 

mitä asioita tulisi käydä vielä läpi. Ryhmätyöskentelyssä ja loppukeskuste-

lussa nousi vahvasti esille keskustelu ja mentorointi kollegoiden kanssa, 

jossa näitä asioita voitaisiin ottaa esille. Osastonhoitajien mielestä keskustelua 

keskenään tulisi entisestään vahvistaa ja käydä säännöllisin väliajoin asioita 

läpi. Ehdotuksena nousi esille, että järjestettäisiin säännölliset tapaamiset 

esimerkiksi joka kuukausi, jossa käytäisiin mielessä pyöriviä asioita keske-

nään läpi. Nämä tapaamiset voisivat toimia ryhmämentorointina. Esille nousi 

myös toive siitä, että osastonhoitajille ja työpareille voisi järjestää koulutusta 

mentoroinnista. Yleisesti ottaen vertaisoppiminen kollegalta nähtiin erittäin tär-

keänä asiana.  

 

Keskustelu kollegoiden kanssa on myös sen vuoksi tärkeää, koska on asioita, 

joita ei voi kenellekään kädestä pitäen opettaa. Tällaisista asioista nousi 

esille mm. työntekijän puhutteleminen. Ehdotuksena tähän oli, että kun tilanne 

tulee vastaan, jossa työntekijää puhutellaan, otetaan siihen kollega/työpari 

mukaan, jotta hän voi itse pohtia sitä, miten asia hoidetaan. Tämän kautta pe-

rehtyjä voi rakentaa tilanteen oman näköisekseen ja hän saa mielikuvan siitä, 

kuinka itse lähestyy asiaa, kun se omalle kohdalle tulee vastaan.  

 

Ryhmätyöskentelyssä osa-alueista nousi esille henkilöstöjohtamisen ja toimin-

nan johtamisen alle liittyvät asiat, jotka ovat päivittäistä työtä sekä KVTES, 

työsopimuslaki, palvelusuhdeasiat sekä talousjohtaminen asioina, joita tarvit-

see ja tulee eteen viikoittain ja ovat näin ollen tärkeitä oppia. Talousjohtami-

seen ja palvelusuhdeasioihin liittyvät asiat nähtiin parhaiten opittavina mento-

roinnin kautta.  

 

Haastatteluissa esille tulleita henkilöstöjohtamiseen liittyviä perehdytyksen ke-

hittämiskohteita olivat eläkeasiat, SAP-portaalin käyttö, Titania sekä kehitys-

keskustelut työntekijöiden kanssa. Eläkeasiat sekä SAP-portaalin ja Titanian 

käyttö koettiin teknisesti helposti opittavina, joissa on hyvä olla kol-

lega/mentori vierellä, kun niiden käyttöä opettelee. Ongelmana näissä koettiin 

se, että esimerkiksi SAP-portaalissa on hyvin paljon asioita, mitä sillä voi 

tehdä ja opetteleminen tulee yleensä eteen vasta sitten, kun asiaa oikeasti tar-
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vitsee ja huomaa, ettei osaakaan sitä tehdä. Tällöin olisi siinä tilanteessa löy-

dettävä joku, jolla on mahdollisuus ja aikaa opettaa asia vieressä istuen. Kehi-

tyskeskustelujen pitämiseen koettiin saavan hyvän pohjan siitä, kun oma esi-

mies pitää itselle kehityskeskustelun. Kuten haastattelussa tuli esille, toiselle 

haastateltavista ei ollut kukaan esimies koskaan pitänyt kehityskeskustelua, 

joten mitään vertailukohtaa tähän ei ollut. Jyväskylän kaupungin strategian 

mukaisessa tuloskortissa edellytetään kehityskeskustelujen toteutuvan vuosit-

tain, koska tällä varmistetaan henkilöstön osaaminen sekä jatkuva ammattitai-

don ylläpitämäinen ja parantaminen (Jyväskylän kaupunki 2018b).  

 

Haastatteluissa esille tulleita toiminnan johtamiseen liittyviä perehdytyksen on-

gelmakohtia olivat kehittämishankkeet, muistutukset/kantelut/selvitykset poti-

lastyöstä, toimintakertomus ja tuloskortti. Ryhmätyöskentelyssä koettiin, että 

näiden asioiden kohdalla tarvitaan strukturoitua perehdytystä kollegan tai 

oman esimiehen kanssa. Kehittämishankkeita ovat sekä koko terveyskeskus-

sairaalan isommat kehittämishankkeet sekä yksikkökohtaiset pienemmät pro-

jektit. Projektit vaativat moniammatillisen tiimin toimiakseen ja projekteihin pi-

tääkin saada mukaan koko henkilökunta. Projekteista ja niiden toimimisesta 

tulee myös pyytää rohkeasti ja aktiivisesti palautetta. Onnistuakseen projek-

tissa hyvin tulee pyytää ja saada siihen myös vertaistukea kollegalta. Potilas-

työstä tehdyt muistutukset/kantelut/selvitykset ovat osastonhoitajien kokemuk-

sen mukaan asioihin reagointia ja potilaiden tai omaisten toiveisiin vastaa-

mista. Tässäkin tapauksessa koettiin, että kanteluihin tms. vastaamista oppii 

tekemällä ja mentorisuhteella toiseen osastonhoitajaan voisi tässäkin olla mer-

kittävä vaikutus. Toimintakertomus ja tuloskortti ovat asioita, joita tulisi käydä 

perehdytyksessä ajan kanssa läpi ja ovat asioita, jotka myös jostain tietämät-

tömästä syystä vain unohtuvat. Tuloskortti koetaan tärkeäksi työkaluksi, koska 

kaikki toiminta lähtee siitä, että osastonhoitaja tietää, mihin toiminnallaan pyr-

kii.  

 

KVTES koettiin asiana, josta on Jyväskylän kaupungilla tarjolla jo hyvät koulu-

tukset. Hankaluutena KVTES:n kanssa nähtiin sen soveltaminen ns. poikkeus-

tilanteissa. Kaikkiin asioihin ei saa suoraa vastausta KVTES-oppaasta vaan 

on ns. hiljaista tietoa, jonka oppii toisilta. Näistä esimerkkinä mainittiin esimer-

kiksi työsopimuksen aloittaminen aina maanantaista sekä työajalla lääkärissä 

käynti ja ylityön kerryttäminen käynnin vuoksi. Kun työsopimuksen aloittaa 
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työntekijälle maanantaista lähtien, tasaantuu jaksotyössä tehtävät tunnit tasai-

semmin kuin jos työsopimus aloitettaisiin esimerkiksi torstaista lähtien. Välille 

maanantai-sunnuntai kertyy kaksi vapaa päivää, kun taas välille torstai-sun-

nuntai ei yhtään, joten tällöin työntekijä niin sanotusti ”häviää” eli tekee neljän 

päivän työviikon saamatta siitä yhtään vapaa päivää. Keskustelussa tuli esille, 

että lääkärissä saa työajalla käydä, kun kyse on esimerkiksi työhön liittyvästä 

työhöntulotarkastuksesta, mutta KVTES ei anna ohjeistusta siitä, että lääkäri-

käynti ei saa kuitenkaan kerryttää työntekijälle ylityötä. Nämä asiat koetaan 

ns. hiljaiseksi tiedoksi, joka oli yksi esimerkki siitä, miksi esimerkiksi ryhmä-

mentorointitapaamiset koetaan tärkeänä.  

 

Osastonhoitajan työnkuvan sisäistäminen koettiin erittäin tärkeänä asiana en-

nen kuin tekee itsenäisesti osastonhoitajana työtä. Haastattelussa tämä asia 

nousi esille, koska siirtyminen työparin tehtävistä osastonhoitajan tehtäviin oli 

nopeaa ja perehdytystä työparina ollessa ei ollut koettu saavan kunnolla osas-

tonhoitajan tehtävänkuvaan liittyen. Sekä haastattelussa että ryhmätyöskente-

lyssä tuli esille, että jos osastonhoitajan työnkuva ei ole selvillä, niin perehdy-

tys tehtävään ja eri osa-alueisiin pitkittyy turhaan tämän vuoksi.  

 

Asiakkuuksien johtaminen koettiin asiana, joka ei työssä tule vastaan päivit-

täin. Haastatteluissa ongelmana nousi esille se, että ymmärtää, mitä asiak-

kuuksien johtaminen yleensä on, koska perehtyminen asiaan on jäänyt sille 

tasolle, että tietää, mitä sisäiset ja ulkoiset asiakkaat tarkoittavat. Ryhmätyös-

kentelyssä asiakkuuksien johtaminen nähtiin sosiaalisina tilanteina, jossa yllä-

pidetään ja kehitetään asiakassuhteita sekä organisaation sisäisten että orga-

nisaation ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Asiakkuuksien johtamiseen kuu-

luu myös erilaiset potilaiden palveluprosessit ja niiden kustannustehokkuuden 

kehittäminen.  

 

Osastonhoitajat kokivat, että osa asioista, joista koettiin, ettei perehdytystä 

oltu saatu tarpeeksi, ovat sellaisia, joita voisi opiskella verkkokurssien kautta. 

Verkkokursseja voisi järjestää KVTES:stä, työsopimuslaista, talousjohtamisen 

kokonaisuudesta sekä palvelusuhdeasioista. Kaikkiin näihin liittyy asioita, 

jotka ovat konkreettisesti helposti opeteltavissa. Verkkokurssien kautta opis-

kelu olisi vaivattomampaa myös sen vuoksi, että saisi opiskella asioita omaan 

tahtiin ja oman aikataulun mukaan.  
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Lopuksi ryhmätyöskentelyssä todettiin, että ajattelu on tärkeä osa esimiehen 

työtä. Jokainen osastonhoitaja tekee esimiestyötä omalla persoonallaan. Työ 

vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, hiljaisiin signaaleihin reagoimista ja selkeää 

rutiinien hallintaa, jolloin pohdiskeluun, vertailuun ja kokeiluun jää enemmän 

työssä aikaa. Esimiehellä tulee olla rohkeutta tuoda esille ja toteuttaa työs-

sään erilaisiakin ajatuksia. Learning cafe-työskentelyn tuotokset löytyvät valo-

kuvina liitteestä 7. Kuvassa 2 on esitelty yhteenveto learning café-menetelmät 

tuloksista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Yhteenveto learning café-menetelmät tuloksista  

 

4.5.3 Perehdytysoppaan päivittäminen 

Perehdytysopasta kävimme yhdessä läpi kehittämistiimin kolmannen jäsenen, 

osastonhoitajan työparin kanssa 12.12.2018, koska hän on aiemmin tehnyt 

Perehdytyksen järjestelmällisyys 
Osa-alueet, joista ei ollut saatu 

perehdytystä 

Tutustuminen 

henkilökuntaan 

Turvata osaston 

toiminta 

Esimiehen oi-

keudet ja velvol-

lisuudet 

Työyhteisö- ja 
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nalla 
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terveyskeskussairaalaan perehdytysoppaan esimiestyötä tekeville. Perehdy-

tysopas päätettiin päivittää interaktiivisempaan muotoon, jotta sitä olisi hel-

pompi käyttää. Opas päivitettiin PowerPoint-pohjalle, jotta oppaassa on 

helppo liikkua edestakaisin. Käyttöä helpottaakseen oppaaseen on lisätty link-

kejä, joista painamalla pääsee edelliselle sivulle, seuraavalle sivulle tai pääsi-

vulle. Perehdytysoppaaseen päätimme lisätä myös listan käyttöoikeuksista ja 

tunnuksista, jotka osastonhoitaja tarvitsee työssään. Jokaisen käyttöoikeuden 

ja tunnuksen kohdalle on lisätty linkki, josta käyttöoikeuden tai tunnuksen pys-

tyy hakemaan (esimerkiksi lomake tai sähköpostiosoite). Tämän toivotaan hel-

pottavan ja nopeuttavan työn aloittamista. Sähköinen perehdytysopas tullaan 

lisäämään Jyväskylän kaupungin sähköisen arkiston lisäksi myös jokaisen esi-

miehen työpöydälle, jotta se on aina saatavilla eikä sitä tarvitse etsiä. Liit-

teessä 8 on osastonhoitajien ja työparien päivitetty perehdytysopas kokonai-

suudessaan.  

 

4.5.4 Perehdytysprosessin kuvaaminen kehittämistiimin kanssa 

Lopuksi kokosin teemahaastattelujen sekä learning cafe-työskentelyn aineis-

toa hyödyntämällä materiaalia perehdytysprosessin kuvaamista varten, jota 

myöhemmin kävimme läpi ja tarkensimme kehittämistiimin kahden eri jäsenen 

kanssa kahdessa eri palaverissa 12.12.2018 ja 20.12.2018. Ensimmäinen pa-

laveri pidettiin kahdessa osassa aikatauluongelmien vuoksi, ensin osastonhoi-

tajan kanssa ja sitten osastonhoitajan työparin kanssa. Toinen palaveri pidet-

tiin osastonhoitajan työparin kanssa. Perehdytysprosessin työstäminen lähti 

käyntiin käymällä läpi perehdytystä kokonaisuutena sekä määrittämällä pro-

sessiin osallistuvat eri roolit: perehtyjä ja perehdyttäjä, joka esimiestyö huomi-

oon ottaen voi olla lähiesimies (palvelupäällikkö tai osastonhoitaja) ja/tai kol-

lega/mentori (kuva 3). Perehdytysprosessia työstäessä otettiin huomioon 

haastatteluissa ja ryhmätyöskentelyssä esille tulleet perehdytyksen tarpeet 

sekä käytettävissä olevat resurssit. Näin prosessin kuvaaminen palvelee mah-

dollisimman hyvin kaikkia osastonhoitajia sekä työpareja.  
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Kuva 3. Perehdytyksen roolit 

 

Perehdytysprosessin kuvauksessa käytettiin apuna Eklundin (2018, 200–203.) 

apukysymyksiä perehdytysprosessin kuvaukseen (liite 9). Terveyskeskussai-

raalan osastonhoitajien perehdytysprosessin aihealueiksi valittiin perehdytyk-

sen tavoitteet, johtaminen ja perehdytys, tulevaisuuden työelämä, suoritus-

kyky ja oppiminen, psykologinen sopimus, sitoutuminen, perehdytyssuunni-

telma, perehdytyksen osa-alueet, perehdytyksen seuranta, perehdyttäjän tai-

dot, työntekijän vastuut ja perehdytysprosessin kehittäminen.  

 

Perehdytysprosessi on kokonaisuudessaan liitteessä 10. Perehdytysprosessi 

on kirjoitettu myös tiivistetymmin organisaation käyttöä varten, johon on muu-

tettu myös otsikointia (liite 11). Perehdytysprosessi tiivistetymmässä muo-

dossa on työelämässä helpompi käsitellä ja tieto on nopeammin saatavilla, 

kun se ei ole useita sivuja pitkä.  Perehdytysprosessi ja sen tiivistelmä on lii-

tetty Jyväskylän kaupungin sähköiseen arkistoon Askiin, jossa se on kaikkien 

osastonhoitajien ja työparien saatavilla sekä hyödynnettävissä myös muissa 

yksiköissä.  

 

Perehtyjä 

Lähiesimies 

(palvelupäällikkö, 

osastonhoitaja) 

Kollega /  

mentori 

Arvioi omaa osaamista ja perehtymisen tarpeita yhdessä lähiesimiehen kanssa 

Vastaa omasta perehdytyksestään ja kysyy aktiivisesti lisää tietoa 

Vastaanottaa työntekijän, tutustuttaa organisaatioon ja työyksikköön 

Arvioi osaamisen ja laatii henkilökohtaisen perehtymissuunnitelman perehtyjälle 

Valitsee perehdyttäjän ja/tai toimii itse perehdyttäjänä 

Seuraa perehdytyksen onnistumista esim. kehityskeskustelujen kautta 

Tukee sekä perehtyjää että perehdyttäjää 

Tekee työsopimuksen 

 

Tukee perehtyjää käytännön asioissa 

Vastailee kysymyksiin henkilöstöhallinnon ja päivittäisen organisoinnin hallitse-

miseen liittyvissä kysymyksissä  

Jakaa kokemustietoa 
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5 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

Tutkimuksen luotettavuuden takaa parhaiten hyvien tieteellisten menettelyta-

pojen noudattaminen (Kuula 2011, 34). Tutkimuksen laatua tulisi tarkkailla tut-

kimuksen jokaisessa vaiheessa. Etukäteen tehdyllä hyvällä haastattelurun-

golla sekä miettimällä, miten teemoja voidaan syventää, voidaan tavoitella laa-

dukkuutta. Haastattelun laatua parantaa litteroinnin tekeminen nopeasti ja 

haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. Luotettavaksi haastat-

teluaineistoa voidaan sanoa silloin, kun äänitallenteiden kuuluvuus on hyvä, 

litterointi noudattaa koko prosessin ajan samoja sääntöjä ja luokittelua ei ole 

tehty vain sattumanvaraisesti. Tutkimuksen luotettavuutta kuvaa myös se, että 

tutkittaessa samaa henkilöä saadaan kahdella kerralla sama tulos, kaksi eri 

arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai että kahdella eri menetelmällä 

saadaan sama tulos. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 184–186.)  

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan (2012) hyvään tieteelliseen käy-

täntöön kuuluu noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimus-

työssä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden 

tulosten arvioinnissa. Tutkimuksessa käytetään eettisesti kestäviä tiedonhan-

kinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa syntyneet aineistot tal-

lennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

Tutkimusta varten tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja eettinen ennakkoar-

viointi on tehty. Ennen tutkimuksen aloittamista sovitaan kaikkien osapuolten 

(työnantaja, tutkija) oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvolli-

suudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset. 

Tutkimuksessa otetaan huomioon tietosuojaa koskevat asiat ja noudatetaan 

hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 

6–7.)   

 

Henkilötietolain (523/1999) mukaan ihmisillä on oikeus päättää itseään koske-

vien tietojen käsittelystä ja järjestää yksityiselämänsä ilman ulkopuolisten 

puuttumista. Tutkimuksessa tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus valita, 

haluaako osallistua tutkimukseen vai ei (Kuula 2011, 86). Tämän vuoksi jokai-

nen tutkimukseen pyydettävä henkilö saa valita itse, osallistuuko vai ei ja tutki-

mukseen osallistuvilta pyydetään vapaaehtoinen kirjallinen suostumus tutki-
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mukseen osallistumisesta. Jokainen haastateltava saa myös halutessaan kes-

keyttää osallistumisensa missä vaiheessa tahansa syitä selittämättä. Haasta-

teltaville kerrotaan myös tutkimuksen ja sen aineiston luottamuksellisuudesta 

ja mitä se tässä opinnäytetyössä tarkoittaa. Opinnäytetyössä aineistoa ja hen-

kilötietoja käsittelee vain tutkimuksen tekijä. Tällöin tutkimuksen tekijä ei voi 

luovuttaa aineistoa esimerkiksi läheisen kollegan tutkittavaksi (Kuula 2011, 

89).  

 

Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten pyydettiin Jyväskylän yhteistoiminta-alu-

een terveyskeskussairaaloiden palvelujohtajalta suullisesti sekä palvelupäälli-

költä kirjallisesti (liite 1). Opinnäytetyössä ei ole tutkittu esimerkiksi samaa 

henkilöä kahdesti tai kahden eri henkilön arvioimana. Tutkimuksen luotetta-

vuus on kuitenkin saavutettu tarkkailemalla laatua joka tutkimuksen vai-

heessa, keskittymällä hyvään haastattelurunkoon sekä tekemällä litterointi 

mahdollisimman nopeasti haastattelujen jälkeen noudattamalla siinä koko ajan 

samoja sääntöjä. Haastattelujen litterointi aloitettiin seuraavana päivänä haas-

tattelujen tekemisestä.  

 

Haastattelut nauhoitettiin kahdella eri laitteella, jolla varmistettiin tallenteiden 

hyvä kuuluvuus. Nauhoitukset myös poistettiin molemmista laitteista heti litte-

roinnin jälkeen. Tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja henkilöitä ei voi 

tutkimuksen raportoinnista tunnistaa. Haastattelut äänitettiin, minkä vuoksi 

haastattelija allekirjoitti vaitiolo sitoumuksen turvaten haastattelun salassapi-

don. Haastattelut olivat osallistujille täysin vapaaehtoisia. Suostumukseen 

pyydettiin haastateltavilta kirjallinen lupa.  

 

Learning café -työskentelyn tulokset ovat opinnäytetyössä valokuvina liitteenä, 

mutta tekstissä ei ole kenenkään henkilötietoja tai muuta, mistä osallistujat 

voisi tunnistaa. Valokuvaamiseen pyydettiin myös kaikilta osallistujilta suulli-

nen lupa.  

 

Eettisyyteen ja luotettavuuteen opinnäytetyössä vaikuttaa eniten pieni työyk-

sikkö (terveyskeskussairaala), jolloin tuloksia kirjoitettaessa auki on täytynyt 

miettiä tarkkaan, miten asian ilmaisee, jotta henkilö ei ole tekstistä tunnistetta-

vissa. Tämän asian vuoksi joitakin asioita on jätetty kirjoittamatta tuloksiin.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Perehdytys on tärkeä osa työntekijän sitouttamista ja työhyvinvointia sekä 

oleellista työturvallisuuden ja työn sujuvuuden kannalta (Surakka 2009, 63; 

Työterveyslaitos 2017). Esimies on vastuussa työntekijöiden perehdytyksestä, 

mutta myös esimiehellä itsellään on oikeus saada perehdytystä (Lahti 2008, 

83). Myös lainsäädäntö edellyttää, että työnantaja mahdollistaa työntekijälle 

perehdytyksen uuteen tehtävään sekä edistää työntekijän mahdollisuuksia ke-

hittyä omassa työssä (Työturvallisuuslaki 738/2002; Työsopimuslaki 55/2001). 

Organisaation tehtävänä on miettiä, miksi työntekijän perehdytys on juuri 

heille tärkeää ja mitä sillä tavoitellaan. Tavoitteet voivat siis olla pidempiaikai-

sempia tai lyhytaikaisempia. (Eklund 2018, 28–29.)   

 

Ajatus opinnäytetyön aiheeseen tuli vuosia sitten Jyväskylän terveyskeskus-

sairaaloiden palvelupäälliköltä. Perehdytys on aiheena tuttu, kun puhutaan 

sairaalan henkilökunnasta muuten, mutta osastonhoitajien perehdytystä ei ole 

ennen suunnitelmallisesti ollut. Käsitys on monella osastonhoitajien perehdy-

tyksestä ollut se, että työparina työskennellessä perehdytystä saa, mutta 

osastonhoitajana ei. Työparin perehdytys ei kuitenkaan riitä osastonhoitajana 

työskentelemiseen, koska työnkuva laajenee ja se tuo entistä enemmän vas-

tuuta. Osastonhoitajien perehdytyksen kehittämiseen on siis ollut suuri tarve.  

 

6.1 Tulosten pohdintaa 

Haastatteluissa tuli esille, että toinen haastateltavista oli käyttänyt esimiesten 

perehdytysohjelmaa omaan opiskeluun ja toinen ei tiennyt sen olemassa 

olosta. Ihaksin (2011) tekemän tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla osas-

tonhoitajista ei ollut suunnitelmallista perehdytysohjelmaa. Myös Pesonen 

(2011) toteaa tutkimuksessaan, että varsinkin nopeasti tehtäviin siirtyneet 

osastonhoitajat jäävät usein vailla perehdytystä, koska sille ei ole aikaa ja 

osastonhoitajat perehtyvät työhön itsenäisesti työtä tekemällä. Haastateltu 

osastonhoitaja oli myös siirtynyt osastonhoitajan tehtäviin äkillisesti. Hän oli 

työskennellyt aiemmin osastonhoitajan työparina, mutta koki, että perehdy-

tystä ei ole saanut työparina ollessakaan. Hän perehtyi työhön suurimmaksi 

osaksi itse työtä tekemällä ja muilta kyselemällä aina silloin, kun jokin uusi 

asia tuli eteen. Osastonhoitajaksi siirtyessä ajan puute selittää ehkä osittain 

perehdytyksen puuttumisen, mutta mitään selitystä työparina työskennellessä 
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ei perehdytyksen puutteelle löytynyt. Perehdytystä ei yksinkertaisesti ole vain 

otettu huomioon, mikä on huolestuttavaa, koska puutteellinen perehdytys vai-

kuttaa työssä jaksamiseen (Salo 2008).  

 

Olemassa olevaa perehdytysopasta tulisi järjestelmällisemmin käyttää pereh-

dytyksen apuna. Perehdytysopas on ollut noin vuoden verran jo olemassa, 

mutta sitä ei ole hyödynnetty muuten, kun yhden osastonhoitajan kohdalla 

oman opiskelun tukena. Perehdytysoppaan käyttäminen mahdollistaisi kaik-

kien tasapuolisen perehdytyksen ja mahdollisuuden järjestelmälliseen oppimi-

seen. Oppaan käyttö varmistaisi myös sen, ettei perehdytyksestä unohdu asi-

oita. Kirjallinen materiaali on koettu olevan tärkeä osa perehdytysprosessia. 

Yleisimpiä käytettäviä kirjallisia materiaaleja ovat perehdytysoppaat sekä or-

ganisaation sisäinen verkko (intranet). (Kallio 2008, 60; Ketola 2010, 118.) 

 

Perehdyttämisellä tulisi olla myös vastuuhenkilö, joka pitäisi huolen siitä, että 

kaikki perehdytyksen osa-alueet on käyty läpi ja että mitään tärkeää ei jää 

huomaamatta. Tähän mennessä on koettu, että luotetaan liikaa työntekijän it-

seohjautuvuuteen. Työssä pitää olla toki itseohjautuva ja huolehtia omasta pe-

rehtymisestä, mutta kaikkia asioita ei osata kysyä ja opetella, jos ei niiden ole-

massa olosta edes tiedetä.  

 

Osastonhoitajan työparina työskentelevä oli saanut perehdytystä 10 päivän 

ajan ennen itsenäistä työskentelyä esimiehenä. Perehdytyspäivät oli jaoteltu 

useammalle viikolle. Ensimmäistä kertaa työskennellessä itsenäisesti jokai-

selle viikolle oli järjestetty perehdyttäjä/mentori, jolta pystyi pyytämään tarvitta-

essa apua. Mentorointi auttaakin perehtyjää tämän ammatillisessa kehittymi-

sessä, tukee perehdytystä sekä motivoi työntekijää. Mentori on perehtyjälle 

luotettava neuvonantaja ja kokemustiedon jakaja. (Kupias & Salo 2014, 18-19; 

Surakka 2009, 77.) Perehdytystä oli myös seurattu keskustelemalla esimiehen 

kanssa. Perehdytyksen seuraaminen on tärkeää, jotta varmistetaan perehty-

jän määriteltyihin tavoitteisiin pääseminen. Seuranta on tärkeää myös pereh-

dytysprosessin kehittämisen kannalta. (Eklund 2018, 109.)  

 

Haastatteluidenkin perusteella voidaan sanoa, että työparit otetaan perehdy-

tysprosessissa paremmin huomioon kuin osastonhoitajat. Toinen osastonhoi-
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taja ei tosin ollut saanut työparinakaan ollessa perehdytystä, mutta haastatte-

lun perusteella tämä johtui muista syistä (joita työssä en voi mainita), kuin siitä 

ettei esimerkiksi aikaa ollut järjestää. Pohtiessani sitä, mistä tämä sitten joh-

tuu, niin työparien perehdytykselle on helpompi järjestää aikaa. He työskente-

levät osastoilla sairaanhoitajina, mutta osastonhoitajan poissa ollessa esi-

miestehtävissä ja ajoittain konkreettisesti myös esimiehen vierellä hänen työ-

parina. Osastonhoitajille on vaikea järjestää konkreettista perehdytysaikaa; he 

aloittavat työskentelyn osastonhoitajana ja perehtyvät työhön siinä samalla. 

Perehdytyksen puutteellisuus osastonhoitajan kohdalla ei haastattelussa tullut 

yllätyksenä, koska opinnäytetyön lähtökohtahan oli jo se, että perehdytystä ei 

ole. Miten perehdytyksen puute vaikuttaa osastonhoitajan arkiseen työhön ja 

ajankäyttöön, on kuitenkin opinnäytetyön mukana konkretisoitunut ja pistänyt 

miettimään sitä, miten asioita voisi tehdä toisin.  

 

Molemmat haastateltavista kokivat oppivansa parhaiten itse tekemällä ja niin, 

että joku toinen neuvoo vieressä. Uusia tehtäviä he opettelivat yleensä silloin, 

kuin niitä tarvitsi. Ajan kanssa vastuu perehdytyksestä siirtyykin työntekijälle 

itselleen ja hänen tulisi pyrkiä itseohjautuvuuteen. Uuden työntekijän tulisi tun-

tea omat vahvuudet sekä heikkoudet sekä kysyä aktiivisesta tietoa. (Kupias & 

Peltola 2009, 69-70.) Ryhmätyöskentelyssä osastonhoitajat toivatkin esille, 

että perehdytettävä arvioisi omat vahvuutensa esimiestyön kannalta sekä kä-

visi läpi kehittämiskohteet ennen perehdytystä, jotta saadaan kuva mistä läh-

detään perehdytyksessä liikkeelle. Kaikilla on omat osaamisalueensa, joissa 

ovat vahvoja ja kaikkien perehdytys ei tarvitse lähteä samoista lähtökohdista. 

 

Lisää perehdytystä haastateltavat kokivat tarvitsevansa esimerkiksi 

KVTES:stä, työsopimuslaista, osastonhoitajan työnkuvasta sekä esimiehen 

vastuista ja velvollisuuksista. KVTES oli aihealueena sellainen, josta oli järjes-

tetty koulutusta, mutta se koettiin hyvin laajaksi alueeksi oppia. Talousjohtami-

sen osa-alue oli molemmille se, johon tarvittiin eniten perehdytystä, jotta ym-

märtäisi sen kokonaisuuden. Budjetin seuraaminen ja käyttötalous koettiin niin 

laajaksi osaamisalueeksi, ettei sitä voinut jättää itse opiskeltavaksi. Talousjoh-

tamisen alueesta ostolaskujärjestelmästä oli koulutusta saanut toinen haasta-

teltavista, ja molemmat kokivat esimerkiksi pienhankintakanavan tuntematto-

mana. Asiakkuuksien johtaminen koettiin käsitteenä tuntemattomana. Esi-

miesten pop up-koulutuksia järjestetään mm. KVTES:stä, esimiehen vastuista 
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ja velvollisuuksista ja talousjohtamisesta. Haasteena koulutuksiin osallistumi-

selle on kuitenkin ajan järjestäminen; koulutuksia tietyistä aihealueista järjes-

tetään noin kaksi kertaa vuodessa ja ajoittain ilmoitukset uusista koulutuksista 

tulevat hyvin lähellä koulutuksen ajankohtaa, jolloin ajan järjestäminen koulu-

tukselle saattaa olla hankalaa. Työyhteisössä olisi mielestäni hyvä pohtia, 

voiko koulutuksiin osallistumista ennakoida vielä paremmin, jotta mahdollisuus 

osallistua niihin olisi parempi? 

 

Molemmat haastateltavat nostivat perehdytyksen ongelmaksi sen järjestelmäl-

lisyyden. Asioita käytiin läpi järjestyksessä, josta ei alkuvaiheessa ollut hyötyä. 

Haastateltavat kokivat, että perehdytys tulisi olla järjestelmällisempää ja miet-

tiä, mistä perehdytys aloitetaan ja mikä on tärkeintä perehdytyksen alussa. 

Perehdytysprosessia ei organisaatiossa ole aikaisemmin koskaan kuvattu. 

Prosessin laatiminen on kuitenkin tärkeää, koska siinä kuvaillaan, mitä pereh-

dytyksellä toivotaan saavutettavan ja mistä se koostuu. Prosessissa tulisi 

määritellä perehdytyksen vastuunjako, koska usein se on organisaatiossa 

epäselvää. (Eklund 2018, 36-37, 76, 140.) Tämän vuoksi yhdeksi kehittämisai-

heeksi learning café –työskentelyssä nousi perehdytyksen järjestelmällisyys ja 

perehdytysprosessi. Osastonhoitajien perehdytykselle on tehty nyt selkeät ku-

vaukset siitä, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mikä on alkuvaiheessa tär-

keää. Sekä haastatteluiden että learning café –työskentelyn vastausten perus-

teella on myös kirjoitettu auki osastonhoitajien perehdytysprosessi. Proses-

sista käy selkeästi ilmi perehdytyksen vastuunjako sekä mitkä ovat perehdy-

tykset tavoitteet ja sisältö. Prosessikuvaus on kaikkien käytössä Jyväskylän 

kaupungin sähköisessä arkistossa. Perehdytysoppaan ja perehdytysprosessin 

päivitysten jälkeen on tullut itsellä mieleen, voisiko ne olla yksi ja sama tie-

dosto, jottei informaatio huku. Perehdytysprosessin voisi siis jatkossa liittää 

perehdytysoppaan kanssa yhteen.   

 

Tutustuminen osaston muuhun henkilökuntaan sekä muihin esimieskollegoi-

hin koettiin tärkeänä oppia ensimmäisenä osaston toimivuuden kannalta. On-

gelmatilanteissa tutut ihmiset ympärillä pienentää kynnystä kysyä apua oike-

alta henkilöltä. Lähimpien työkavereiden ja oman esimiehen tunteminen edes-

auttaa verkoston luomista ja panostaminen verkostojen rakentamiseen edes-

auttaa eteen tulevien haasteiden kanssa (Eklund 2018, 96, 99). Tärkeänä pe-



52 

rehtymisessä pidettiin myös osaston toiminnan sujuvuuden hallintaa eli ns. pe-

rusarjen pyörittämistä ja miten esimies hallitsee sen. Siihen kuuluu työvuoro-

järjestelyt, varahenkilöstön käyttö, Titania-ohjelmiston käyttö sekä näiden li-

säksi sairauslomakäytännöt, muut poissaolot, lomat sekä osa-aikaisuudet. 

Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet pitäisi perehtyjän myös oppia alkuvai-

heessa. Työyhteisö- ja alaistaidot koettiin tärkeiksi uudelle esimiehelle. Pereh-

dytysoppaassa on myös otettu näitä asioita huomioon eli laitettu ensimmäi-

selle sivulle asioita, jotka nähdään tärkeimpänä käydä alkuvaiheessa läpi.  

 

Ryhmätyöskentelyssä tuli myös esille, että osastonhoitajan ja työparin välillä 

tulisi olla luottamuksellinen ja luonteva suhde, jotta työskentely sujuu mutkat-

tomasti. Avoin keskustelu yhteisistä toimintamalleista edistävät toiminnan su-

juvuutta ja osastonhoitajan ja työparin välistä työskentelyä. Tarvittaessa toisen 

on helppo jatkaa siitä mihin toinen on jäänyt. Käyttöoikeuksien ja tunnusten tu-

lisi olla alussa jo valmiina, jotta perehdytys onnistuisi hyvin. 

 

Tutustuminen organisaatioon ja yhteistyökumppaneihin on tärkeä osa-alue pe-

rehdyttämisen alussa. Tällöin perehdytettävä pystyy ymmärtämään ja selkeyt-

tämään koko organisaatiorakennetta ja toimintamalleja. Myös verkostoitumi-

seen syntyy tällöin hyvät mahdollisuudet.  

 

Learning cafe -työskentelyssä tuotettiin yhdessä lista käyttäjätunnuksista ja oi-

keuksista, joita osastonhoitaja tarvitsee työssään. Kaikki nämä ohjelmat ja lo-

makkeet päätettiin päivittää perehdytysohjelmaan, jotta mitkään niistä eivät 

unohdu ja kaikki tieto on helposti ja nopeasti saatavilla. Uuden perehtyjän on 

helpompi aloittaa työskentely, kun on heti pääsy jokaiseen ohjelmaan ja lo-

makkeeseen, joita tarvitsee.  

 

Toimintatutkimuksen tuotoksena syntynyt päivitetty perehdytysopas tulee 

käyttöön osastonhoitajien päivittäiseksi työn tueksi. Perehdytysopas lisätään 

Jyväskylän kaupungin sähköiseen arkistoon, jotta muutkin kuin terveyskes-

kussairaalan osastonhoitajat voivat hyödyntää sitä työssään ja tarpeen mu-

kaan muokata omaan työhön paremmin sopivaksi. Esimerkiksi avoterveyden-

huollon osastonhoitajat ovat kiinnostuneita hyödyntämään opinnäytetyötä ke-
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hittääkseen omaa perehdytysprosessiaan. Avoterveydenhuollossa ei osaston-

hoitajilla ole käytössä vielä perehdytysohjelmaa ollenkaan, joten lähtökohta 

heillä on hyvin samanlainen, mitä on ollut terveyskeskussairaalassa.  

 

Vuoden 2019 alusta alkaen terveyskeskussairaalan osastonhoitajat ja palvelu-

päällikkö ovat pitäneet ryhmämentorointi tapaamisia viikoittain. Learning café 

ryhmäkeskustelussa esille tuli säännöllisten tapaamisten tarpeellisuus ja kes-

kustelua syntyi siitä, että tapaamisia voisi jatkossa järjestää esimerkiksi kuu-

kausittain. Tapaamiset on kuitenkin koettu niin tarpeellisiksi, että niitä on jär-

jestetty joka viikko. Ryhmämentorointi on koettu hyväksi keinoksi muun mu-

assa purkaa kuluneen viikon tapahtumia ja tarvittaessa kysyä neuvoa kolle-

goilta mieltä askarruttavista asioista. Osastonhoitajilla on erilaista osaamista 

eri osa-alueista ja ryhmässä keskustelu tuo esiin hyviä oppimistilanteita use-

asta eri aihealueesta. Ryhmämentorointitapaamisia on suunniteltu jatketta-

vaksi toistaiseksi.  

 

6.2 Pohdintaa oman oppimisen kannalta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida ja kehittää Jyväskylän yhteistoiminta-

alueen terveyskeskussairaalan osastonhoitajien ja heidän työparien perehdy-

tystä ja saada suunnitelmalliset perehdytyskäytännöt sairaalaan. Tarkoituk-

sena oli selvittää esimiesten perehdytysprosessi ja tuottaa entistä kattavampi 

perehdytysopas käyttöön. Opinnäytetyöprosessin aikana opin, että hyvä pe-

rehdytysprosessi vaatii kaikkien osallisten sitoutuneisuutta. Perehdytys on ol-

lut eriarvoista eri työntekijöiden kesken, koska osastonhoitajien perehdytys-

prosessia ei ollut organisaatiossa koskaan kuvattu. Haastatteluista tuli myös 

esille, että perehdytys osastonhoitajan ja työparin välillä on ollut hyvin eri-

laista. Työparien perehdytykseen on yleensä enemmän aikaa panostaa, 

koska he tekevät osastonhoitajan työtä sairaanhoitajan työn ohessa ja esi-

miestyötä vain osastonhoitajan poissa ollessa. Osastonhoitajana työskentele-

vät taas yleensä siirtyvät ns. lennosta työhön ja perehdytys ja osaamisen var-

mistaminen jäävät vähäiseksi, koska työskentely esimiesroolissa aloitetaan 

heti.  
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Opinnäytetyön ensimmäisen vaiheen tutkimuskysymyksiin sain haastattelujen 

kautta mielestäni hyvin vastauksia. Perehdytyksen sisällöstä sain konkreet-

tista tietoa ja varsinkin esimiesten kokemukset omasta perehdytyksestä tulivat 

hyvin esille. Perehdytyksen kehittämisen tarpeita nousi myös esille opinnäyte-

työn toista vaihetta varten. Perehdytyksen suunnitelmallisuuteen ja järjestel-

mällisyyteen tehtiin parannusta ja perehdytykseen on nyt paljon selkeämmät 

ohjeistukset, kuka siitä on vastuussa, mistä perehdytys aloitetaan ja mikä on 

aluksi kaikista tärkeintä, jotta työnteko lähtee sujumaan mahdollisimman hy-

vin. Haastattelussa tuli esille useita osa-alueita, joista perehdytys oli jäänyt vä-

hälle tai sitä ei ollut ollenkaan. Ryhmätyöskentelyssä vastaukseksi tähän 

nousi vahvasti mentorointi ja keskustelu kollegoiden kanssa, jota on ruvettu 

nyt järjestämään. Osa-alueissa oli myös asioita, jotka koettiin teknisesti hel-

posti opittaviksi ja joihin myös kollegan/mentorin apu on kaikista paras. Pereh-

dytysopas pitäisi ottaa konkreettisesti kaikkien käyttöön, koska sen käyttö on 

aiemmin ollut olematonta. Perehdytysopas tullaankin liittämään kaikkien osas-

tonhoitajien työpöydälle, jotta sitä voidaan käyttää päivittäisenä työkaluna.  

 

Opinnäytetyö prosessina on ollut mielenkiintoinen, koska toimintatutkimus on 

ollut prosessia ohjaavana menetelmänä hyvin sopiva. Olen ollut prosessissa 

mukana tutkijan roolissa, mutta kuitenkin katsonut prosessin kulkua myös 

omaa työtäni silmällä pitäen, koska työskentelin osastonhoitajan työparina 

vuodesta 2015 lähtien ja nyt olen työskennellyt osastonhoitajana joulukuusta 

2018 lähtien. Aihe on ollut tämän vuoksi hyvin lähellä omaa työtä, koska pe-

rehdytys on koskettanut lähiaikoina myös itseä perehtyjänä, että uutta työpa-

riani, jota olen perehdyttänyt. On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka pereh-

dyttäminen on myös perehtymistä ja itse oppii asioita aina perehtyjänä siinä 

samalla. Perehdytysprosessi ja uusi perehdytysopas tulevat olemaan tärkeitä 

työvälineitä niin omassa kuin muidenkin työssä terveyskeskussairaalassa.  

 

Vastaisuudessa perehdytystä olisi mielenkiintoista seurata tarkemmin, kun 

uusi perehdytysopas ja perehdytysprosessi ovat olleet käytössä pidempään ja 

esille tulleiden tarpeen mukaan edelleen perehdytystä kehittää. Mielenkiin-

toista olisi tietää, miten paljon hyvä perehdytys vaikuttaa osastonhoitajan 

työssä kaikkeen; mm. ajankäyttöön, työhyvinvointiin ja työssä sitoutumiseen. 

Jyväskylään rakenteilla oleva Uusi Sairaala Nova tuo myös oman mielenkiin-
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tonsa kaikkiin prosesseihin. Kuka tai ketkä osastonhoitajat tulevatkaan uu-

dessa sairaalassa työskentelemään, joten perehdytykseen pitäisi panostaa 

entistä enemmän. Sairaala on aivan uusi, ympäristö siellä tulee olemaan kai-

kille tuntematon ja henkilöstö ainakin suurimmaksi osaksi tuntematonta.  

 

Opinnäytetyöprosessin lopussa kävin keskustelua toimeksiantajan edustajan 

kanssa, jossa sovittiin jatkosuunnitelmista osastonhoitajien perehdytyksen 

suhteen. Keskustelussa päätettiin, että opinnäytetyötä ja sen tuloksia hyödyn-

netään laajasti myös organisaation muilla palvelualueilla. Tapaamisessa pää-

tettiin myös, että olen itse jatkossa vastuussa terveyskeskussairaalassa osas-

tonhoitajien perehdytysprosessin kehittämisestä edelleen.   
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Liite 1/1 
SOPIMUS OPINNÄYTETYÖSTÄ 
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Liite 1/2 
SOPIMUS OPINNÄYTETYÖSTÄ 
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Liite 2 
TEEMAHAASTATTELUN SAATEKIRJE 
 
 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikor-

keakoulututkintoa (YAMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 

– koulutusohjelmassa. Teen opinnäytetyötä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 

terveyskeskussairaalan osastonhoitajien ja heidän työparien perehdytyksen 

kehittämiseksi. Opinnäytetyön yhteen osioon kuuluu haastattelu. Tämä saate-

kirje on kutsu Sinulle haastatteluun. Haastatteluun on varattu aikaa yksi tunti. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimuksen missään 

vaiheessa ei käy ilmi vastaajan henkilöllisyys tai yhteystiedot. Haastattelu tul-

laan nauhoittamaan, mutta aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain al-

lekirjoittaneen toimesta. Haastateltuja tai muita haastattelussa mainittuja hen-

kilöitä ei voida tutkimuksen raportoinnista tunnistaa.  

 

Toivon, että osallistut tutkimukseen osastonhoitajien ja työparien perehdyttä-

misen kehittämiseksi. Suostumuksesi haastatteluun voit lähettää minulle säh-

köpostitse osoitteeseen joanna.hook@jkl.fi 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Joanna Höök 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) 

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK) 

  

mailto:joanna.hook@jkl.fi
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Liite 3 
SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

 

 

28.9.2018  
 
 
LUPAHAKEMUS AINEISTONKERUUTA VARTEN 
 
Opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ylempää AMK-tutkintoa 
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen. Haen tutkimuslupaa opin-
toihini kuuluvan opinnäytetyön tekemiseksi.  
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on esimiestyössä toimivien työntekijöiden pereh-
dytyksen arvioiminen ja kehittäminen. Tarkoituksena on myös perehdytyspro-
sessin kuvaaminen ja perehdytysoppaan kehittäminen. Tutkimusaineisto kerä-
tään haastattelemalla esimiestyötä tekeviä heidän saamastaan perehdytyk-
sestä. Tämän jälkeen aineistoa kerätään learning cafe-ryhmätyöskentelyn 
avulla kehittämistarpeiden työstämiseksi.  
 
Pyydän tällä lupalomakkeella lupaa  
a) Kerätä aineistoa haastatteluin, ryhmätöin ja avoimin keskusteluin terveys-
keskussairaaloiden osastonhoitajilta ja osastonhoitajien työpareilta  
b) hyödyntää aineistoa opinnäytetyöni raportoinnissa ja tulosten esittämi-
sessä. Valmis opinnäytetyö julkaistaan valtakunnallisessa Theseus-tietokan-
nassa, jossa raportti on vapaasti saatavilla.  
 
Sitoudun noudattamaan hyviä tutkimuseettisiä periaatteita liittyen aineiston ke-
räämiseen, säilyttämiseen ja salassapitosäännöksiin. Kerättävä aineisto on 
luottamuksellista. En mainitse nimeänne loppuraportissa, ja mahdolliset suorat 
lainaukset teen tavalla, josta henkilöllisyyttänne ei voida välittömästi tunnistaa. 
Tutkimusaineisto on ainoastaan omassa käytössäni.  
 
 
Joanna Höök,  
 
_______________________________________________ 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK  

 
 
Haastatteluluvan myöntäminen  

Minä__________________________________________________________ 

annan suostumukseni haastatteluun sekä aineiston hyödyntämiseen opinnäy-

tetyön raportoinnissa.  

____________________________________________  

Paikka, aika ja allekirjoitus 
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Liite 4 
 

TEEMAHAASTATTELURUNKO ESIMIESTYÖTÄ TEKEVILLE 

 

 

Taustatiedot (milloin aloittanut esimiestyöt, milloin perehdytetty) 

Kuinka perehdytys on käytännössä tapahtunut? 

- Kuinka paljon on käytetty aikaa? 
- Kuka on perehdyttänyt? Onko ollut nimetty perehdyttäjä? 
- Onko ollut käytössä kirjallista materiaalia? Jos, niin mitä? 
- Perehdytyksen seuranta, kehityskeskustelut tms. 

Onko saanut koulutusta tehtäviin? Jos, niin mistä aihealueista ja missä (työ-

paikan järjestämänä, itse kouluttautumalla)? 

Millaiset valmiudet esimiestyötä tekevä kokee olevan itsellään kussakin osa-

alueessa? 

- Esimiehen vastuut ja velvollisuudet 
- Toiminnan johtaminen 
- Henkilöstöjohtaminen 
- Talousjohtaminen 
- Asiakkuuksien johtaminen 
- Palvelusuhdeasiat 

Mitkä ovat kokemuksen mukaan perehdyttämisen vahvuudet ja kehittämiskoh-

teet? 

- Perehdyttämisen käytännön mahdollisuuksia 
- Perehdyttämisen käytännön kehittämiskohteita 

o Perehdytysohjelman kehittämiskohteet 
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Liite 5 
 

TEEMAHAASTATTELUN ESITESTAUKSEN RUNKO 

 

Taustatiedot (milloin aloittanut esimiestyöt, milloin perehdytetty) 

Kuinka perehdytys on käytännössä tapahtunut? 

- Kuinka paljon on käytetty aikaa? 
- Kuka on perehdyttänyt? Onko ollut nimetty perehdyttäjä? 
- Onko ollut käytössä kirjallista materiaalia? Jos, niin mitä? 
- Perehdytyksen seuranta, kehityskeskustelut tms. 

Onko saanut koulutusta tehtäviin? Jos, niin mistä aihealueista ja missä (työ-

paikan järjestämänä, itse kouluttautumalla)? 

Millaiset valmiudet esimiestyötä tekevä kokee olevan itsellään kussakin osa-

alueessa? 

Mitkä ovat kokemuksen mukaan perehdyttämisen vahvuudet ja kehittämiskoh-

teet? 

- Perehdyttämisen käytännön mahdollisuuksia 

Perehdyttämisen käytännön kehittämiskohteita 
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Liite 6 
ESIMERKKISIVU HAASTATTELUN ANALYYSISTÄ 

 
H = haastateltava 
Lihavoitu = teemoittelun, tyypittelyn otsikot 
Kursivoitu = suora lainaus 
Sulkumerkit () = tarkennus 
Sininen = useamman kuin yhden teeman alla oleva asia 
Punainen = kokee tarvitsevansa perehdytystä tai koulutusta 
Vihreä = kokee osaavansa 

 

PEREHDYTYKSEN ARVIOIMINEN 

Oma perehdytys käytännössä 

 Ajankäyttö 
o H1: … olisikohan ollut yhteensä varmaan joku 10 perehdytyspäivää 

useammalle viikolle jaoteltuna.  
o H2: Miten mä tuohon nyt sanon… En ole saanut perehdytystä. Aina, 

kun joltakin kysyn, niin siihen vastataan.  
 Kuka perehdyttänyt / mentorointi 

o H1: … on perehdyttänyt. Olen itse kysynyt myös muilta osastonhoita-
jilta ja vähän jokainen on aina auttanut, missä on tarvinnut.  

o H1: … oli sovittu joku (mentori), keltä voin apua kysyä.  
o H2: Olen perehtynyt työhön itse ja kysynyt neuvoa muilta. …Ei ole ol-

lut nimettyä perehdyttäjää tai mentoria.  
o H2: Kaupungillahan on uusien esimiesten perehdytysjärjestelmä, 

mutta se koskee semmoisia, jotka tulee uutena johonkin virkaan… Et 
sieltä saa itse varata ajan tämmöiseen uuden esimiehen perehdytys-
keskusteluun, mutta sekin oli sen varassa, että itse hiffasin etsiä sen, 
kukaan ei siitä kertonut.  

 Kirjallisen materiaalin käyttö 
o H1: Omia kansioita on käytetty, missä on materiaalia lähiesimiehen ja 

työparin tehtävänkuvista, mitä niihin kuuluu.  
o H1: Joo en mä tuommoista olo nähnyt (perehdytysopas). Tuo täytyy 

munkin kattoa sieltä. Tää onkin hyvä näyttää nyt (omalle esimiehelle), 
että tämmöinen meillä on olemassa.  

o H2: Itsellä on ollut käytössä osastonhoitajien perehdytysohjelma, josta 
olen asioita käynyt läpi.  

 Perehdytyksen seuranta  
o H1: Ollaan me keskusteltu siitä (esimiehen kanssa), miten mä oon 

pärjännyt ja missä oon selviytynyt. Varsinaista kehityskeskustelua ei 
esimerkiksi ole ollut vielä.  

o H2: Perehdytystä ei ole seurattu, eikä kehityskeskustelua ole koskaan 
ollut.  

 Perehtyminen itse, työn lomassa oppiminen 
o H1: Kun joutuu itsenäisesti ja konkreettisesti tekemään tätä työtä, niin 

siinä oppii kaikista parhaiten, siinä jää mieleen esimerkiksi listojen te-
kemiseen ja tunnusten hankkimiseen liittyvät asiat. 

o H1: Osa-aikaisuuksiin liittyy paljon asioita, mihin tarvitsen vielä pereh-
dytystä. Nekin oppii varmasti sitten, kun enemmän tekee ja seuraa 
itse. (Osaamisen arvioiminen / Palvelusuhdeasiat)  

o H1: Olisi hyvä katsoa tunnukset, että ne ovat ok, ja sitä mukaa ruveta 
käymään sitten niitä asioita läpi. (Käyttöoikeudet) Koska kun itse konk-
reettisesti tekee asioita ja toinen neuvoo vieressä, niin silleinhän ne 
jäävät paremmin mieleen. Kun sitten, että se toinen vaan neuvoo.  

o H2: … mulla oli siinä jo kovasti rutiinia, olin esimerkiksi vastannut työ-
vuoro listojen teosta ja… Mutta sekin oli semmoista itseohjautuvasti, 
itsenäisesti perehtymistä.  
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Liite 7/1 
LEARNING CAFE TULOKSET 
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Liite 7/2 
LEARNING CAFE TULOKSET 
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Liite 8/1 
OSASTONHOITAJIEN JA TYÖPARIEN PEREHDYTYSOHJELMA 
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Liite 8/2 
OSASTONHOITAJIEN JA TYÖPARIEN PEREHDYTYSOHJELMA 
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Liite 9/1 
 

APUKYSYMYKSET PEREHDYTYSPROSESSIN KUVAUKSEEN (Eklund 

2018, 200-203).  

 
Perehdytyksen tavoitteet 

 Mitä perehdytyksellä tavoitellaan? 
 Miten perehdytysprosessi tukee organisaationne strategiaa? 
 Kuinka paljon resursseja perehdytykseen ollaan valmiita käyttämään? 

 

Johtaminen ja perehdytys 

 Miten perehdytys linkittyy rekrytointiin ja osaamisen kehittämisen käy-
täntöihin? 

 Kuka vastaa prosessien siirtymävaiheiden toimivuudesta? 
 Miten perehdytykseen liittyvä tieto kulkee eri tiimien tai osastojen vä-

lillä? 

 

Tulevaisuuden työelämä 

 Miten muutoksista ja organisaation tulevaisuudesta viestitään uusille 
työntekijöille? 

 Miten uudelle työntekijälle avataan hänen rooliaan organisaation muu-
toksessa? 

 Miten riittävä tuki ja ennustettavuus varmistetaan? 

 

Suorituskyky ja oppiminen 

 Miten työntekijälle tarjotaan sopiva määrä haasteita? 
 Miten työntekijälle mahdollistetaan riittävä palautuminen? 
 Miten tiedoista suodatetaan perehdytettävän kannalta olennainen? 
 Miten työntekijän oppimista voidaan tukea? 

 

Psykologinen sopimus 

 Miten psykologisen sopimuksen sisältöä selvitetään? 
 Mitä odotuksia on työntekijän työelämätaidoille? 
 Miten näytämme uudelle työntekijälle, että häntä arvostetaan? 

 

Sitoutuminen 

 Miten vuorovaikutus toimii? 
 Miten palaute toimii? 
 Onko työntekijällä riittävästi vaikutusmahdollisuuksia? 
 Onko perehdyttäjän ja esimiehen läsnäolo riittävää? 
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APUKYSYMYKSET PEREHDYTYSPROSESSIN KUVAUKSEEN (Eklund 

2018, 200-203).  

 

Perehdytyssuunnitelma 

 Kuinka kauan perehdytys kestää? 
 Miten perehdytyskokonaisuus pilkotaan osiin? 
 Mikä järjestys ja tahti olisi oppimisen kannalta paras mahdollinen? 
 Mitä tarkistuslistoja olisi hyvä olla? 
 Miten eri perehdytysmenetelmiä käytetään? 
 Miten jokaisen uuden työntekijän yksilölliset ominaisuudet saadaan 

huomioitua perehdytyksessä? 

 

Perehdytyksen osa-alueet 

 Mitä työntekijän tehtäviin ja vastuualueisiin kuuluu? 
 Mitä työvälineitä, laitteita tai ohjelmistoja hänen pitää opetella käyttä-

mään? 
 Miten työturvallisuusasiat käsitellään? 
 Miten organisaation historia, nykytilanne ja tulevaisuudenkuva käsitel-

lään? 
 Miten organisaation tuotteista ja palveluista kerrotaan? 
 Miten työn merkitys avataan? 
 Mitä käytänteitä ja prosesseja organisaatiossa on olemassa? 
 Miten organisaation työntekijät valmistautuvat ottamaan vastaan uuden 

työntekijän? 
 Miten toisiin työntekijöihin tutustumisesta huolehditaan? 
 Miten työntekijä voi kasvattaa verkostoaan?  

 

Perehdytyksen seuranta 

 Mistä perehdytyspolku muodostuu? 
 Miten edistymistä seurataan ja arvioidaan? 
 Miten perehdytyskeskustelut järjestetään? 
 Mikä on perehdytettävän rooli perehdytyksen seurannassa? 

 

Perehdyttäjän taidot 

 Mikä on perehdyttäjän rooli? 
 Mitä tarkoittaa hyvä perehdyttäjä? 
 Onko perehdyttäjälle annettu riittävästi aikaa ja työrauhaa perehdytys-

tehtävän suorittamiseen? 
 Onko perehdyttäjällä valmiudet ottaa erilaisten työntekijöiden tarpeet 

huomioon? 
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APUKYSYMYKSET PEREHDYTYSPROSESSIN KUVAUKSEEN (Eklund 

2018, 200-203).  

 

Työntekijän vastuu 

 Mitä odotuksia on työntekijän työelämätaidoille? 
 Mitä odotuksia on työntekijän oma-aloitteisuudelle? 
 Miten yhteisiä pelisääntöjä käsitellään? 

 

Perehdytysprosessin kehittäminen 

 Miten perehdytysprosessista kerätään palautetta? 
 Keneltä palautetta kerätään? 
 Miten kehitysideat viedään eteenpäin?’ 
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TERVEYSKESKUSSAIRAALAN 

OSASTONHOITAJIEN PEREHDY-

TYSPROSESSI 

  

               

  

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveys-
keskus 
 
 

29.5.2019 
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Perehdytyksen tavoitteet 

 

Terveyskeskussairaalassa osastonhoitajien perehdytyksellä tavoitellaan osaamisen 

vahvistamista, sitoutumisen ja työhyvinvoinnin lisäämistä sekä työn tehokkuuden 

kasvattamista. Jyväskylän kaupunkistrategian (2017-2021) mukaan visiona on kas-

vava koulutuksen ja osaamisen kaupunki sekä resurssien viisas käyttö. Osaamisen 

vahvistaminen ja työn tehokkuuden lisääminen vahvistavat tukevat kaupunkistrate-

gian linjausta. Perehdytykseen käytetään resursseja tilanteen mukaan riippuen aiem-

masta työkokemuksesta (onko toiminut aiemmin osastonhoitajana tai osastonhoita-

jan työparina). Esimies käy uuden työntekijän kanssa perehdytyskeskustelun, jossa 

käydään osaaminen läpi ja asetetaan tavoitteet perehdytykselle.  

 

Johtaminen ja perehdytys 

 

Perehdytys otetaan huomioon jo rekrytointivaiheessa kertomalla työnhakijalle orga-

nisaatiosta ja työtehtävästä sekä omasta vastuualueesta. Uudelle työntekijälle teh-

dään osaamiskartoitus, jonka avulla osaamista voidaan vahvistaa ja olemassa olevaa 

osaamista hyödyntää työyhteisössä. Uuden työntekijän (osastonhoitaja, työpari) lä-

hiesimies (palvelupäällikkö, osastonhoitaja) on työntekijän lisäksi vastuussa perehdy-

tysprosessin etenemisestä. Perehdytysopas tukee perehdytystä ja on yhdenmukai-

nen, jotta kaikki työntekijät saavat yhdenvertaisen perehdytyksen.  

 

Tulevaisuuden työelämä 

 

Organisaation muutoksista ja tulevaisuudesta viestitään työntekijöille aktiivisesti ja 

säännöllisin väliajoin. Muutostilanne on tällä hetkellä käynnissä, koska maakuntaan 

on rakenteilla Uusi Sairaala Nova, joka aukeaa vuonna 2021. Uuden Sairaalan aukea-

misen myötä organisaatiomuutokset ovat lähitulevaisuudessa varmoja. Osastonhoi-

tajien osaamista hyödynnetään Uuden Sairaalan eri suunnittelutyöryhmissä heidän 

oma mielenkiintonsa kohde huomioon ottaen.  
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Suorituskyky ja oppiminen  

 

Esimies ottaa huomioon perehdytyskeskustelussa työntekijän valmiudet kohdata 

haasteita ja miettii tämän mukaan työntekijän kanssa työtehtävien haasteellisuuden 

määrää ja vastuualueita. Vastuualueet tarkistetaan ja päivitetään säännöllisin ajoin 

(vuosittain). Työntekijän oppimista tuetaan koulutuksilla sekä kollegiaalisuudella ja 

mentoroinnilla. Mentorointi järjestetään ryhmämentorointina kuukausittain, johon 

yksi osastonhoitaja kutsuu kaikki koolle ja järjestää mentorointia varten tilan.  

 

Psykologinen sopimus 

 

Rekrytoinnissa tulee esille jo työtehtävän vaatimustaso, jota organisaatio odottaa 

työntekijältä. Haastattelutilanteessa avataan tarvittaessa työnhakijalle vaatimustasoa 

enemmän. Haastattelutilanteessa käydään työnhakijan kanssa läpi, mitä työnhakija 

odottaa organisaatiolta ja työnkuvalta.  

 

Vuorovaikutus ja sitoutuminen 

 

Osastonhoitajat ja työparit työskentelevät vahvan vuorovaikutuksen kautta ja kes-

kustelevat esille tulevista ongelmakohdista sekä keskenään että tarvittaessa palvelu-

päällikön kanssa. Sekä positiivista että kriittistä palautetta annetaan avoimesti puolin 

ja toisin. Työntekijän sitoutuminen taataan sillä, että hänellä on tarpeeksi vaikutus-

mahdollisuuksia ja riittävä määrä haastetta omassa työssä, jotta työntekijä kokee it-

sensä tarpeelliseksi.  

 

Perehdytyssuunnitelma 

 

Perehdytyksen kesto vaihtelee työntekijän taustan perusteella; onko siirtynyt työteh-

täviin organisaation sisällä vai tullut organisaation ulkopuolelta. Kaiken kaikkiaan pe-

rehdytyksen katsotaan kestävän noin kolme kuukautta, jonka jälkeen käydään pereh-

dytyskeskustelu. Perehdytyskeskustelussa käydään läpi osaamista ja tarvittaessa päi-

vitetään vastuualueita.  
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Perehdytys aloitetaan tutustumalla organisaatioon ja yhteistyökumppaneihin sekä 

osaston henkilökuntaan ja esimieskollegoihin. Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet 

käydään alussa läpi. Alkuperehdytyksessä opetellaan työvuorojärjestelyt, varahenki-

löstön käyttö sekä Titania-ohjelmiston käyttö. Työntekijän kanssa käydään läpi sai-

rauslomakäytännöt, muut poissaolot sekä osa-aikaisuudet. Näin turvataan osaston 

toiminnan sujuvuus. Käyttöoikeudet ja tunnukset haetaan työntekijälle heti virka- tai 

työsuhteen alussa, jotta mahdollistetaan sujuva oppiminen ja työskentely.   

 

Perehdytyksen suunnittelussa otetaan huomioon työntekijöiden yksilöllinen tahti op-

pia asioita. Perehtyjä voi käyttää apunaan perehdytysopasta ja tarkistaa siitä, mitä on 

jo oppinut ja mitä tulisi vielä opetella. Perehdytyksen eri menetelminä käytetään 

avointa keskustelua, verkkokursseja, koulutustilaisuuksia sekä ryhmämentorointia. 

Tapaamiset ryhmämentorointia varten järjestetään säännöllisesti yhden kuukauden 

välein. 

 

Perehdytyksen osa-alueet 

 

Osastonhoitajan tehtäviin kuuluu operatiivista johtamista, toiminnan suunnittelua ja 

kehittämistä, henkilöstöhallintoa, talousjohtamista ja asiakasyhteistyötä. Operatiivi-

seen johtamiseen kuuluu osaston tuloskortin valmistelu ja sen toteuman seuranta, 

ongelmatilanteisiin puuttuminen, osaamisen varmistaminen ja päivittäinen resur-

sointi, erilaisten kokouksien pitäminen ja niihin osallistuminen sekä hankinta-, koulu-

tus ja vuosilomasuunnitelmien tekeminen.  

 

Toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen kuuluu henkilöstön sitouttaminen organi-

saation toimintasuunnitelmaan, kehittämiskohteiden määrittely ja tavoitteiden saa-

vuttamisen mittaaminen, kehittämisiltapäivien pitäminen osaston henkilökunnalle 

sekä osallistuminen esimiesten kehittämispäiviin, kehityskeskustelujen pitäminen  
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henkilökunnan kanssa, henkilökunnan ammatillisen osaamisen varmistaminen ja toi-

minnan kehittäminen sekä Haipro-järjestelmän avulla että asiakastyytyväisyyskyselyn 

kautta.  

 

Osastonhoitajan henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluvat perehdyttämisestä vastaami-

nen, työvuorosuunnittelusta vastaaminen, vuosilomien suunnittelu ja hyväksyminen, 

vakinaisten työntekijöiden ja sijaisten rekrytointi, työsopimusten tekeminen, sairaus-

lomapäätösten tekeminen ja sairauspoissaolojen seuranta, henkilökunnan koulutus-

päätösten tekeminen, tilastojen tekeminen (esim. sairauspoissaolot) sekä työhyvin-

vointiin liittyvät asiat ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa.  

 

Talousjohtamiseen tehtäviin kuuluvat käyttötaloussuunnitelman seuranta, koulutus-

seuranta (koulutuspäivät ja kustannukset), opiskelijaohjausrahojen käyttö ja seu-

ranta, palkkaraporttien seuranta, hankintojen kustannusseuranta, saapuneiden las-

kujen oikeellisuuden tarkistaminen sekä varastotilausten hyväksyminen.  

 

Asiakasyhteistyöhön kuuluvat yhteistyö sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa 

(esim. KSSHP, oppilaitokset, kolmas sektori, ruokapalvelut, apteekkipalvelut, pesula-

palvelut, vartiointipalvelut, poliisi, laboratoriopalvelut, rekrytointi, henkilöstöpalve-

lut, keskusvarasto, tekninen- ja kiinteistöhuolto, tilapalvelu), palaverit ja keskustelut 

potilaiden ja omaisten kanssa, potilasvalitusten käsittely ja selvitysten tekeminen esi-

miehelle, yhteistyöpalaverit osastolla sekä tiedottaminen asioista henkilökunnalle.  

 

Osastonhoitajien vastuualueet on määritelty erillisessä liitteessä. Ohjelmistoja, joita 

osastonhoitajan ja työparin tulee opetella käyttämään ovat: SAR-portaali, SAP SRM, 

SAP Logon, SAP raportointi ja suunnittelu, Piitu-ostolaskujärjestelmä, Effica, Haipro-

järjestelmä, Titania, rekrytoinnin sähköinen järjestelmä, Vartu, työterveyden sähköi-

nen järjestelmä sekä Tweb. Lisäksi tulee osata käyttää ja hyödyntää Jyväskylän sisäi-

sen verkon (Intra) ja sähköisen arkiston (Aski) eri toimintoja. Käyttöoikeudet osaston-

hoitaja tarvitsee myös palkkaraporttien seurantaan, opiskelijaohjausrahojen seuran-

taan, valmiussuunnitelman päivittämiseen sekä sairauspoissaolo- ja työtapaturmara-

portteihin. 
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Perehdytyksen seuranta 

 

Perehdytyskeskustelu käydään kolmen kuukauden kuluttua uuden työn aloittami-

sesta. Kehityskeskustelu käydään työntekijän kanssa vuosittain, jolloin perehtymistä 

ja osaamista myös arvioidaan. Perehtyjän lähiesimies on vastuussa perehdytyskes-

kustelujen ja kehityskeskustelujen järjestämisestä. Perehtyjä itse myös arvioi aktiivi-

sesti omaa osaamista ja perehtymisen tarpeita. 

 

Perehdyttäjän rooli 

 

Lähiesimies (palvelupäällikkö, osastonhoitaja) arvioi uuden työntekijän osaamisen ja 

laatii hänelle henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman. Lähiesimies myös valitsee 

työntekijälle yhden tai useamman perehdyttäjän ja/tai toimii itse perehdyttäjänä. Pe-

rehdyttäjä ottaa työntekijän vastaan sekä tutustuttaa hänet organisaatioon ja työyk-

sikköön. Perehdyttäjä arvioi ja seuraa perehtymisen onnistumista. Jos uusi työntekijä 

tulee työyksiköiden ulkopuolelta, niin perehdytys aloitetaan nimeämällä mentori, 

jonka mukana kulkee 1-2 työpäivää saadakseen paremman kuvan organisaation toi-

minnasta. Näiden työpäivien aikana mentori saa kuvan työntekijän perehdytyksen 

tarpeesta ja pystyy tämän avulla huomioimaan työntekijän tarpeet perehdytyksessä. 

Sen jälkeen perehdytys jatkuu omassa työyksikössä mentoroinnin tukemana.  

 

Työntekijän vastuu 

 

Työntekijä huolehtii oma-aloitteisesti siitä, että saa perehdytyksen kaikkiin osa-aluei-

siin ja kysyy aktiivisesti tietoa mentorilta ja kollegoilta. Työntekijä tunnistaa oman 

vahvuudet ja heikkoudet ammatillisessa osaamisessaan ja hakeutuu tarvittaessa lisä-

koulutuksiin näiden mukaan. Työntekijä on vastuussa organisaation pelisääntöjen 

noudattamisesta.  
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Perehdytysprosessin kehittäminen 

 

Jokaisesta perehdytysprosessista kerätään palautetta sekä perehtyjältä että pereh-

dyttäjältä. Palautteiden perusteella kehitetään perehdytysprosessia säännöllisesti 

edelleen. Perehdytysprosessin ja perehdytysoppaan päivittämisestä ja kehittämisestä 

vastaa [henkilön nimi].   
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TIIVISTELMÄ TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTONHOITAJIEN PE-

REHDYTYSPROSESSISTA 

 

 


