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Perehdyttämisellä tarkoitetaan käytänteitä, joilla varmistetaan, että uusi työntekijä sopeutuu
työyhteisöön ja oppii hallitsemaan työnsä. Suunnitelmallisella perehdytyksellä saavutettavia etuja
ovat tuottavuus, tehokkuus, työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus, ja sillä varmistetaan perehdytyksen
tasalaatuisuus ja tasapuolisuus. Perehdytyksellä on vaikutusta myös työssä suoriutumiseen,
työhyvinvointiin ja viihtyisyyteen. Kirjallinen perehdyttämissuunnitelma edesauttaa asioiden
läpikäyntiä loogisessa järjestyksessä ja tukee perehdyttäjää. Sähköiseen muotoon toteutettua
perehdytysmateriaalia on helppo päivittää ja se on yhtäaikaisesti monen saatavilla.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle
(FSHKY) suun terveydenhuollon toiminnasta ja työsuhteen käytänteistä koostuva sähköinen
perehdytyskansio. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää palvelussuhteen alussa uusien
työntekijöiden sopeutumista työympäristöönsä, ja sen myötä lisätä työntekijöiden työmotivaatiota
ja pysyvyyttä työpaikalla. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää perehdyttämistä ja varmistaa, että
uusi henkilökunta omaksuu oikeaoppiset toimintatavat. Opinnäytetyön keskeisimmät kysymykset
olivat, millaista on hyvä perehdyttäminen ja mistä hyvä perehdytyskansio koostuu.

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee hyvän perehdyttämisen ominaisuuksia,
perehdyttämisen tarkoitusta ja sisältöä sekä perehdyttämisen kohderyhmiä. Opinnäytetyön
teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään myös perehdytysprosessia, velvollisuuksia
perehdyttämiselle, perehdytysmateriaalia ja perehdyttämistä suuhygienistin näkökulmasta.

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyöprosessi piti sisällään
raportin ja tuotoksen laatimisen. Opinnäytetyön tuotoksena valmistui kaksi sähköistä tiedostoa
FSHKY:n suun terveydenhuollon yksikölle; perehdytyskansio uudelle työntekijälle ja muistilista
perehdyttäjälle. Lisäksi perehdytyksen seurantaa varten laadittiin henkilökohtainen
perehdytysohjelma. Tuotokset pohjautuvat teoreettiseen viitekehykseen, kohdeorganisaation
materiaaleihin ja toimeksiantajan toiveisiin. Tuotokset toteutettiin vain kohdeorganisaation
käyttöön, mutta teoreettista viitekehystä voidaan hyödyntää myös suuhygienistikoulutuksessa
uusiin työtehtäviin perehdytettäessä Medisiina D:ssä.
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ONBOARDING MANUAL
- Oral health care of the Welfare district of Forssa

Onboarding is the process which ensures that a new employee adjusts to the work community
and learns to master the job. The advantages acquired by systematic onboarding include
productivity, efficiency, job satisfaction, and employee commitment, and it ensures the equal and
consistent quality of the onboarding. Onboarding also affects job performance, employee
well-being, and employee comfort. A written onboarding plan helps going through the onboarding
in a logical order and provides support for the instructor. Electronic onboarding material is easy
to update and can be accessed by multiple people simultaneously.

The purpose of this thesis was to produce an electronic onboarding manual for the Welfare District
of Forssa. The onboarding manual consists of information on the functions of oral health care and
the policies of the employment relationship. The goal of this thesis is to promote the adjustment
of new employees to their work environment at the early stage of their employment relationship,
and hence improve their motivation and employee retention. Another aim is to unify the
onboarding programme and to make new employees adopt the correct procedures. The key
questions examined in the thesis were, what makes a successful onboarding and what a good
onboarding manual consists of.

The theoretical framework of this thesis introduces the desired qualities of onboarding, as well as
the purpose and contents of onboarding and its target groups. The theoretical framework of the
thesis also deals with the onboarding process, the responsibilities regarding onboarding, the
onboarding material, and onboarding from the point of view of a dental hygienist.

The thesis was carried out as a functional thesis, and the process comprised of writing the report
and composing the product. Two electronic files were produced as a result for the oral health care
unit of the Welfare District of Forssa; the onboarding manual for new employees and the checklist
for the instructor. In addition, an individual onboarding programme was created to monitor
onboarding. The products are based on the theoretical framework, materials of the target
organization, and on principals hopes. The manual and the supporting material were produced
for the use of the target organization only, but the theoretical framework can be utilized in the
dental hygienist education and training when familiarizing with new duties in Medisiina D.
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instructor, new employee, onboarding, onboarding manual, onboarding programme
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1 JOHDANTO

Vuosien saatossa työelämä ja sen vaatimukset ovat kehittyneet ja läpikäyneet muutok-

sia. Aiemmin työympäristöjen yksinkertaisuuden ja työtehtävien luonteen vuoksi pereh-

dyttämistä tarvittiin pääasiassa työtehtävien opastamisessa, eikä laajempaa yritykseen

ja työyhteisöön tutustumista pidetty tärkeänä. Organisaatiot ja työtehtävät ovat kuitenkin

monimutkaistuneet ja sen myötä myös laajempi ja monimutkaisempi perehdyttäminen

on tullut yhä tärkeämmäksi. (Kupias & Peltola 2009, 13.)

Koska uuden työntekijän palkkaaminen on organisaatiolle suuri investointi, uuden työn-

tekijän perehdyttäminen on tärkeää myös kannattavuuden näkökulmasta (Eklund 2018,

31 - 34). Perehdyttämisellä tavoitellaankin työntekijän saamista mahdollisimman nope-

asti työyhteisön tuottavaksi jäseneksi (Hokkanen ym. 2008, 62). Jos perehdytys on to-

teutettu huonosti, myöhemmässä vaiheessa kattavampikaan koulutus ei enää saavuta

samaa tasoa, johon hyvällä perehdytyksellä oltaisiin päästy (Helsilä 2009, 50). Onnistu-

nut perehdyttäminen lisää tuottavuutta, työtyytyväisyyttä ja voimistaa työntekijöiden si-

toutumista (Eklund 2018, 20). Sitoutuneet työntekijät ovat myös tehokkaampia ja tyyty-

väisempiä työhönsä (Eklund 2018, 34 - 36). Perehdyttäminen helpottaa uuden työnteki-

jän sopeutumista sekä hänen oppimistaan ja lisää työn sujuvuutta ja palvelun laatua.

(Mäntynen & Penttinen 2009, 3.)

Aihe opinnäytetyöhön saatiin toimeksiantona Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä

(FSHKY) keväällä 2018. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä.

FSHKY on Forssan ja sen lähikuntien (Jokioinen, Tammela, Ypäjä ja Humppila) muo-

dostama hyvinvointikuntayhtymä, jonka tehtävänä on tarjota jäsenkuntiensa terveys- ja

sosiaalipalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Suun terveydenhuollon palvelut

ovat osa FSHKY:n terveydenhuollon palveluita. Toimeksiannon taustalla oli FSHKY:n

suun terveydenhuollon tarve perehdytyskansion päivittämiselle ja kehittämiselle, sekä

sen saamiselle sähköiseen muotoon. Suun terveydenhuolto eroaa omana erikoisala-

naan yleisen terveydenhuollon käytänteistä ja toimii omana yksikkönään, joten tarvetta

oli suun terveydenhuollon yksilöidylle perehdytysmateriaalille. Toimeksiantajan kanssa

tehdyn sopimuksen mukaisesti toimeksiantajan nimi voidaan mainita opinnäytetyössä,

mutta valmis perehdytyskansio tulee vain organisaation käyttöön, eikä sitä julkaista lo-

pullisessa opinnäytetyössä.



7

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa FSHKY:lle suun terveydenhuollon toiminnasta ja

työsuhteen käytänteistä koostuva sähköiseen muotoon toteutettava, päivitetty perehdy-

tyskansio, jonka avulla uusi työntekijä saa tarvittavat tiedot työsuhteeseensa liittyen.

Kansion tavoitteena on palvella toimeksiantajaa ja työntekijää perehdyttämistilanteessa.

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää palvelussuhteen alussa uusien työntekijöiden so-

peutumista työympäristöönsä, ja sen myötä lisätä työntekijöiden työmotivaatiota ja pysy-

vyyttä työpaikalla. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää perehdyttämistä ja varmistaa, että

uusi henkilökunta omaksuu oikeaoppiset toimintatavat. Opinnäytetyössä haettiin vas-

tauksia kysymyksiin, millaista hyvä perehdyttäminen on ja mistä hyvä perehdytyskansio

koostuu.

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään perehdyttämistä työelämässä,

hyvän perehdyttämisen ominaisuuksia, perehdyttämisen tarkoitusta ja sisältöä sekä pe-

rehdyttämisen kohderyhmiä. Viitekehyksessä käsitellään myös perehdyttämisen toteu-

tusta prosessina, perehdytysmateriaalia, velvoitteita perehdyttämiselle ja perehdyttä-

mistä suuhygienistin näkökulmasta. Koska perehdyttäminen on aiheena hyvin laaja, ra-

jattiin teoreettista viitekehystä koskemaan vain aihealueita, jotka ovat olennaisia

FSHKY:n perehdytyskansion kannalta. Turun ammattikorkeakoulu voi hyödyntää teo-

reettista viitekehystä perehdyttäessään opiskelijoita Medisiina D:ssä toteutettavassa työ-

elämäharjoittelussa.

Perehdyttämistä koskevaa lähdemateriaalia suun terveydenhuollon alalta oli hyvin niu-

kasti saatavilla. Artikkelitietokannoista löytyi terveydenhoitoalalta lähinnä sairaanhoita-

jien perehdyttämistä koskevia tutkimuksia ja artikkeleita, joita päädyttiin käyttämään

myös tämän opinnäytetyön lähdemateriaaleina. Perehdyttämisestä suuhygienistin näkö-

kulmasta on tehty Pro gradu tutkielma (Nykänen 2018), jossa havaittiin myös puute

aiemmista tutkimuksista. Perehdyttämistä suun terveydenhuollon näkökulmasta tulisikin

tulevaisuudessa tutkia lisää.
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2 TYÖHÖN PEREHDYTTÄMINEN

2.1 Perehdyttäminen työelämässä

Perehdyttäminen voidaan ymmärtää tapoina, joilla varmistetaan, että työntekijä sopeu-

tuu työyhteisöön ja oppii hallitsemaan työnsä (Eklund 2018, 25). Siihen sisältyykin kaikki

toimenpiteet, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ih-

miset ja työhönsä liittyvät odotukset (Kupias & Peltola 2009, 18; Mäntynen & Penttinen

2009, 2; Ahokas & Mäkeläinen 2013). Perehdyttämisen rinnalla kulkee myös termi työn-

opastus (Kupias & Peltola 2009, 17 - 18). Perehdyttämistä on uuden työpaikan, sääntö-

jen ja perusasioiden esittely, kun taas varsinaiset työn tekemiseen liittyvät asiat kuuluvat

työnopastukseen. Työnopastusta annetaan niin uusille, kuin vanhoillekin työntekijöille.

(Anias 2010, 33; Ahokas & Mäkeläinen 2013.) Usein kuitenkin terminä perehdyttämisen

katsotaan sisältävän myös työnopastuksen, kuten Kupias ja Peltola (2009, 18) toteavat.

Perehdyttäminen helpottaa ja jouduttaa työtä. Lisäksi se on oleellinen osa henkilöstön

kehittämistä. (Anias ym. 2014, 33.) Perehdyttäminen on jatkuva prosessi (Työterveyslai-

tos 2017; 2018a; 2018b). Se on vastavuoroista keskustelua ja oppimista, johon osallistuu

koko henkilöstö (Työterveyslaitos 2018b). Myös Mäntynen ja Penttinen (2009, 2) totea-

vat, että perehdyttäminen koskee jokaista työyhteisön jäsentä. Perehdyttäminen voi poi-

keta työpaikoista riippuen, ja sen tarkempi sisältö ja tavoitteet ovat organisaatio- ja yksi-

lökohtaisia (Kupias & Peltola 2009, 47; Työturvallisuuskeskus 2017a; Eklund 2018, 26 -

29). Perehdyttämistä tarvitaan työpaikan koosta ja toimialasta riippumatta, ja sitä kehite-

tään henkilöstön ja työpaikan tarpeiden mukaan (Ahokas & Mäkeläinen 2013). Jokaisella

yrityksellä onkin omat erityispiirteensä, joista uusille työntekijöille tulee kertoa. Vaikka

toiminta useissa yrityksissä onkin samankaltaista, yritykset ovat kuitenkin aina erilaisia

keskenään. (Nokelainen 2011, 29.) Perehdyttäjän tuleekin tuoda esille sellaiset pelisään-

nöt, normit ja toimintatavat, joista yrityksessä pidetään kiinni (Kupias & Peltola 2009, 67).

Työterveyslaitoksen (2018a) mukaan perehdyttämistä tarvitaan aina työtehtävien ja -me-

netelmien muuttuessa. Perehdyttäminen on erityisen tärkeää uuden työntekijän kohdalla

sekä muutostilanteissa (Työsuojeluhallinto 2018). Sitä tuleekin antaa aina tehtävien

vaihtuessa tai siirryttäessä uuteen tehtävään (Tehy 2018). Perehdyttämistä työpaikan

toimintaan ja työtehtäviin tarvitaan myös pitkän poissaolon jälkeen sekä esimerkiksi työ-

tapaturman sattuessa, tai tilanteessa, jossa turvallisuusohjeita laiminlyödään tai
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toiminnassa havaitaan virheitä (Työturvallisuuskeskus 2017a). Suomen hammaslääkä-

riliiton (2018b) laatiman Suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden tarkistuslistan mu-

kaan uusi henkilöstö ja sijaiset tulee perehdyttää toimintakäytäntöihin. Kerran annettu

perehdyttäminen ei myöskään kanna läpi koko työuran (Työturvallisuuskeskus 2017b).

Työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta tuleekin täydentää tarvittaessa (Työsuoje-

luhallinto 2018).

Englannin kielessä perehdyttämiselle on kaksi termiä: orientation ja onboarding. Orien-

tation-termi kuvaa perehdyttämistä lyhyempikestoisena tapahtumana, kun taas onboar-

ding-termi pidempiaikaisena prosessina. Erityisesti yritysmaailmassa on ollut käytössä

pidempikestoisia perehdyttämisohjelmia (onboarding), mutta niitä voidaan hyödyntää

myös terveydenhuollossa. Pidempikestoisissa ohjelmissa tärkeimmiksi vaiheiksi katso-

taan tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen voidakseen toimia uudessa työssä,

sekä keskeisimpien arvojen, työpaikan hengen ja työnantajan odotusten välittyminen uu-

delle työntekijälle. (Hébert ym. 2016.) Esimerkkinä pidempikestoisesta perehdyttämisoh-

jelmasta terveydenhuollossa on Amerikassa käyttöönotettu polikliinisen sairaanhoidon

perehdyttämisohjelman uudistus vuonna 2015. Uudistettu perehdyttämisohjelma lisäsi

työntekijöiden itseluottamusta, vähensi virheitä lääkkeiden jakelussa ja kirjaamisessa

sekä tehosti työntekoa ja vähensi työntekijöiden irtisanoutumisia. (Zaire 2017, 10 - 11.)

2.2 Hyvän perehdyttämisen ominaisuudet

Hyvä perehdyttäminen koostuu erilaisista työn aloittamista helpottavista käytännön toi-

mista, uuden työntekijän osaamisen kehittämisestä ja varsinaisesta työtehtävään, -ym-

päristöön ja organisaatioon opastamisesta (Kupias & Peltola 2009, 19). Perehdyttämi-

nen itsessään on onnistunut silloin, kun työntekijä on omaksunut asian ja oppinut työn

yleisperiaatteet (Mäntynen & Penttinen 2009, 3).

Hyvän perehdyttämisen edellytyksenä on avoin keskustelu työyhteisössä ja perehdyttä-

missuunnitelmien jatkuva kehittäminen (Työterveyslaitos 2017). Paras tulos perehdyttä-

misessä syntyykin, kun koko työyhteisö on mukana (Sajama 2015). Myös uuden työnte-

kijän tuomien uusien ideoiden sekä organisaation toimintaa ja sen kehittämistä koske-

vien näkemysten huomioiminen ovat osa hyvää perehdyttämistä (Hokkanen ym. 2008,

62).
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Sajaman (2015) mukaan hyvä perehdyttäminen on suunnitelmallista, siihen varataan riit-

tävästi aikaa ja resursseja sekä sen sujumista seurataan ja arvioidaan yhdessä. Hyvä

perehdyttäminen vaatii suunnitelmallisuuden lisäksi muun muassa huolellista valmistau-

tumista (Mäntynen & Penttinen 2009, 2). Asiat tulisi lisäksi käydä läpi yksi kerrallaan

loogisessa järjestyksessä, mikä helpottaa tiedon omaksumista (Steer 2013, 27; Työter-

veyslaitos 2018a). Hyvä suunnitelma ja valmiit käytännöt luovatkin perustan hyvälle pe-

rehdyttämiselle (Anias 2010, 33).

Perehdyttämisessä on myös tärkeää huolehtia kertaamisesta, ja varmistaa, että työnte-

kijä ymmärtää asian riittävän tarkasti. Lisäksi itse perehdyttämistilanteen tulisi olla rau-

hallinen. (Eklund 2018, 54.) Perehdyttämisessä tulisi myös huomioida, että työtehtävän

oppimisen ja siinä kehittymisen kannalta oleellista on riittävä positiivinen palaute sekä

kannustus (Eklund 2018, 35). Myös työntekijän on otettava vastuu oppimisestaan sekä

kyettävä ilmaisemaan, miten perehdyttäjä ja organisaatio kykenisivät tukemaan hänen

oppimistaan (Eklund 2018, 167).

Onnistuneen perehdyttämisen edellytyksenä on, että työpaikan johto ymmärtää pereh-

dyttämisen tärkeyden ja on sitoutunut kehittämään sitä, perehdyttämiseen ja sen suun-

nitteluun varataan riittävästi resursseja, perehdyttämissuunnitelman aikataulu on realis-

tinen, perehdyttämisellä on selkeät tavoitteet ja odotukset sekä työntekijät kohdataan

yksilöinä. Olisi hyvä miettiä myös, kuinka tuettaisiin eri tavoin oppivia henkilöitä pereh-

dyttämisessä, ja miten rakennettaisiin kanavat palautteen ja ideoiden käsittelemiselle.

(Eklund 2018, 112 - 115.) Organisaation johdon merkitys perehdyttämiseen nousee

esille myös Hartikaisen (2016) väitöskirjassa. Hartikaisen tutkimuksen tuloksissa ilmeni,

että esimiehen tukiessa ja arvostaessa perehdyttämistä, kokivat työntekijät sen tärkeäksi

ja panostivat perehdytysprosessiin. Lisäksi organisaation perehdytykseen varaama aika

sai työntekijät suhtautumaan perehdytykseen vakavammin. (Hartikainen 2016, 95.)

2.2.1 Hyvä perehdyttäjä

Perehdyttäjä on se, joka vastaa työtehtävän tai kokonaisuuden opastamisesta uudelle

työntekijälle (Eklund 2018, 140). Perehdyttämisen laatu riippuu usein perehdyttäjän tai-

doista ja kokemuksesta, minkä vuoksi hänen valmiutensa perehdyttämistyöhön on var-

mistettava (Eklund 2018, 36). Oksasen (2017b) mukaan hyvä perehdyttäjä huolehtii

oman osaamisensa ylläpidosta ja lisäkoulutuksen hankkimisesta. On myös tärkeää
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tukea perehdyttäjää tehtävässään antamalla hänelle palautetta työstään, erityisesti sil-

loin, kun perehdyttäjä on uusi (Kupias & Peltola 2009, 57).

Perehdyttäjällä on oltava tietoa työsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä

sekä etenkin oman alansa tai työhönsä liittyvistä valtioneuvoston asetuksista. Hänen on

hallittava opettamansa työt turvallisuuteen liittyvien käytännön asioiden osalta. (Ahokas

& Mäkeläinen 2013.) Aniaksen (2010, 33) mukaan perehdyttäjällä on oltava lisäksi vahva

moraalinen vastuu työstään, sillä hän on avainasemassa varmistamassa uuden työnte-

kijän turvallisuutta.

Hyvän perehdyttäjän ominaisuuksia ovat sitoutuminen tehtävään, uuden työntekijän tu-

keminen, vuorovaikutustaidot sekä luottamuksen rakentaminen. Perehdyttäjän taidot

pohjautuvat hänen sitoutumisestaan työtehtäväänsä ja rooliinsa, mikä välittyy asenteena

ulospäin. Lisäksi perehdyttäjän tärkeimpiä taitoja vuorovaikutustilanteissa ovat rauhalli-

suus, läsnäolo sekä kuuntelutaito. (Eklund 2018, 141 - 154.)

Perehdyttäjän on aluksi selvitettävä ketä, miksi, mitä ja miten hän perehdyttää (Anias

ym. 2014, 34). Hyvä perehdyttäjä huolehtii, että hänellä on selkeä perehdyttämissuunni-

telma ja -tavoite sekä tarkistaa, että tiedot ovat uusia ja perustuvat näyttöön. Hän myös

yksilöllistää perehdyttämissuunnitelman ja on kannustava sekä ylläpitää dialogia pereh-

dyttämisen aikana. Perehdyttäjän tehtävänä on myös huolehtia, että perehdyttäminen

toteutetaan loppuun myöhemmin, mikäli se keskeytyy. (Oksanen 2017b.)

Perehdyttäjän tarjoaminen uudelle työntekijälle on tärkeää onnistuneen perehdytyksen

kannalta (Baldwin 2016, 27). Hokkanen, Mäkelä ja Taatila (2008, 63) vertaavat pereh-

dyttäjää kummiin, jonka tehtävänä on tutustuttaa uusi työntekijä ihmisiin ja tiloihin, sekä

auttaa tätä pääsemään mahdollisimman hyvin sisään organisaatioon. Hyvä kummi saa

uuden työntekijän tuntemaan olonsa kotoisaksi organisaatiossa ja kokeneemmat työn-

tekijät tuntemaan olonsa tuttavalliseksi uuden työntekijän kanssa. Esimies voi itse toimia

kummina, mutta usein työntekijän näkökulmasta on mukavaa, jos on mahdollisuus myös

niin sanottuun epäviralliseen perehdyttämiseen eli henkilöön, jolle kertoa asioista, joista

ei välttämättä halua keskustella esimiehen kanssa. Erillisen kummin nimeäminen va-

pauttaa esimiehen aikaa, jos uusia työntekijöitä tulee usein. Kummina toimiminen voi

lisätä työntekijöiden omaa arvostusta, sillä motivoinut kummi voi siirtää oman innostuk-

sensa myös uudelle työntekijälle. (Hokkanen ym. 2008, 63.) Parhaimmillaan kummin ja

perehdytettävän suhde on tiivis ja toimii hyvin perehtymisvaiheen jälkeenkin (Kupias &

Peltola 2009, 98).
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2.2.2 Perehdyttämisen haasteet

Perehdyttäminen voi epäonnistua monesta syystä. Näitä ovat muun muassa perehdyt-

tämisen tarpeen aliarviointi, turvallisuusasioiden kouluttamisen laiminlyönti, ajan tai re-

surssien vähäisyys sekä tekninen epäonnistuminen. Perehdyttämisen tarvetta saatetaan

aliarvioida, sillä luottamus ammattitaitoon ja koulutukseen voi olla voimakas. On kuiten-

kin ymmärrettävä, että yrityksen omiin ohjeisiin, työympäristöön ja laitteisiin liittyvät toi-

mintatavat voidaan opettaa vain yrityksen omassa perehdytyksessä. Turvallisuusasioi-

den kouluttamisen laiminlyöntiä ilmenee, kun keskitytään vain työn välttämättömiin edel-

lytyksiin, eikä muille kokonaisuuden kannalta tärkeille osille anneta riittävästi huomiota.

(Anias 2010, 33.)

Perehdyttämiseen varattu liian vähäinen aika on mahdollisesti yleisin virhe perehdyttä-

mistä järjestettäessä, sillä työntekijät halutaan nopeasti töihin. Useissa työtehtävissä

vain muutaman päivän perehdyttäminen on kuitenkin liian vähän. (Anias 2010, 33.) Steer

(2013, 27) muistuttaa, että suurin osa ihmisistä tarvitsee enemmän, kuin muutaman päi-

vän aikaa omaksuakseen kaiken uuden tiedon. Myös resurssien vähäisyys on merkittävä

tekijä. Etenkin alkuvaiheessa kouluttajan ajankäyttö ja yhdessä koulutettavan kanssa olo

ovat ensisijaisen tärkeitä. Perehdyttämisen epäonnistuminen voi myös johtua teknisestä

epäonnistumisesta, jos käytännön toteutusta ei ole suunniteltu riittävän hyvin. (Anias

2010, 33.)

2.3 Perehdyttämisen tarkoitus, sisältö ja hyödyt

Perehdyttämisen tarkoituksena on opastaa työntekijää omiin tehtäviinsä, työpaikan toi-

mintaan, työvälineisiin ja työturvallisuuteen (Tehy 2018; Työsuojeluhallinto 2018). Myös

työpaikan arvojen omaksumisen katsotaan kuuluvan osaksi perehdyttämistä (Hébert ym.

2016). Uusi työntekijä tulee lisäksi perehdyttää ainakin tavoitteisiin ja työntekijän vastuu-

alueeseen, tiloihin ja välineisiin, aikatauluihin, työmenetelmiin, turvallisiin työtapoihin,

vaaroihin ja niiden torjuntaan, toimintaan häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä työyhteisön

toimintatapoihin ja pelisääntöihin (Työterveyslaitos 2018a). Lisäksi on käytävä läpi muut

työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten työaika ja palkkaus (Tehy 2018). Perehdytyksen laa-

juus ja syvällisyys vaihtelevat riippuen siitä, millaisia työtehtäviä työ pitää sisällään (Hel-

silä 2009, 48).
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Työnantajan näkökulmasta perehdyttämisen päätavoitteena on saada työntekijästä

mahdollisimman nopeasti tuottava jäsen työyhteisöön. Opittuaan tuntemaan työtove-

rinsa, tehtävänsä vaatimukset, toiminnan työpaikalla ja kaikki pienet käytännön asiat,

työntekijä voi keskittyä varsinaiseen työntekoon. (Hokkanen ym. 2008, 62.) Kuten Steer

(2013, 27) toteaa artikkelissaan, myös työntekijän toive on aloittaa varsinainen työnteko

mahdollisimman nopeasti ja oppia tuntemaan työtoverinsa. Perehdyttäminen onkin tär-

keä osa henkilöstön kehittämistä. Lisäksi se helpottaa ja jouduttaa työtä. (Ahokas & Mä-

keläinen 2013.) Kun perehdyttäminen toteutetaan hyvin, uusi työntekijä liittyy nopeasti

organisaation jäseneksi (Hokkanen ym. 2008, 62 - 63; Oksanen 2017b; Työterveyslaitos

2017). Hyvällä perehdyttämisellä työntekijästä voi tulla tuottava jo lyhyessä ajassa (Hok-

kanen ym. 2008, 62; Stackpole 2013, 32; Steer 2013, 26). Tehtävien ja taustan mukaan

jo muutamasta tunnista muutamaan viikkoon voi riittää hyvään perehdyttämiseen. Jollei

työntekijää perehdytetä, voi hän vielä usean kuukauden jälkeen olla epävarma työtehtä-

vistään ja -tavoistaan, jolloin aikaa hukataan turhaan. (Hokkanen ym. 2008, 62.) Eklund

(2018, 31 - 34) toteaa, että uuden työntekijän rekrytointi on organisaatiolle aina inves-

tointi, jonka onnistumista varmistetaan perehdyttämisellä.

Työntekijöiden vaihtuvuus aiheuttaa aina kuluja yritykselle, joten työntekijöiden sitoutta-

miseen ja perehdyttämisohjelmaan kannattaa panostaa (Stackpole 2013, 32; Steer

2013, 27; Rogoff 2014, 28; Baldwin 2016, 26). Kun työntekijöiden sitoutuminen työhön

ja työpaikkaan lisääntyy, vaikuttaa se positiivisesti myös yrityksen talouteen (Delaney

ym. 2013, 162). Perehdyttäminen parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja vähentää hen-

kilöstön vaihtuvuutta (Suomen kuntaliitto 2005, 116; Mäntynen & Penttinen 2009, 4; De-

laney ym. 2013, 162; Harnett 2016; Gaul 2017, 30). Perehdyttämisellä tavoitellaankin

tyytyväisiä ja sitoutuneita työntekijöitä (Hébert ym. 2016; Eklund 2018, 41). Osoittamalla

työntekijälle organisaation ammattimaisuus ja ottamalla hänet positiivisesti vastaan, voi-

daan myös ylläpitää työntekijän motivaatiota ja pysyvyyttä (Hokkanen ym. 2008, 62;

Trossman 2017, 15).

Myös perehdyttämisen tasolla on vaikutusta työntekijän sitoutumiseen (Eklund 2018, 34

- 36). Perehdyttäminen toimii porttina työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihto voi tulla pian

mieleen, jos työntekijä kokee, etteivät esimies ja työyhteisö ole kiinnostuneita hänestä

(Stackpole 2013, 34). Sitoutuneet työntekijät työskentelevät tehokkaammin ja ovat tyy-

tyväisempiä työhönsä. Työtyytyväisyyteen vaikuttaa myös se, miten työyhteisö ottaa

vastaan uuden työntekijän. Onkin hyvä muistaa, että esimiehen ja perehdyttäjän lisäksi

koko organisaatio vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. (Eklund 2018, 34 - 36.)
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Oksanenkin (2017a) toteaa, että kollega kannattaa vastaanottaa kuin häntä olisi odo-

tettu.

Sajaman (2015) mukaan kaikki hyötyvät hyvästä perehdyttämisestä. Suunnitelmallisen

perehdyttämisen avulla saavutettavia etuja ovat tuottavuus ja tehokkuus, työtyytyväisyys

ja sitoutuneisuus sekä perehdytyksen tasalaatuisuus. Perehdyttämisellä on vaikutusta

myös työssä suoriutumiseen, työhyvinvointiin ja viihtyisyyteen. (Eklund 2018, 31.) Muita

hyvin hoidetun perehdyttämisen hyötyjä ovat Mäntysen ja Penttisen (2009, 3) mukaan

oppimisen tehostuminen ja siihen käytetyn ajan lyheneminen. Suotuisan yrityskuvan

syntyminen, virheiden ja turvallisuusriskien sekä poissaolojen ja vaihtuvuuden vähene-

minen ovat myös perehdyttämisen hyötyjä (Mäntynen & Penttinen 2009, 4). Perehdyttä-

misellä voidaan edesauttaa myös sitä, että työntekijä pysyy kunnossa ja sairastaa vä-

hemmän (Kupias & Peltola 2009, 20). Lisäksi niin asiakas, yritys kuin työntekijätkin hyö-

tyvät henkilöstön hyvästä ammattitaidosta (Mäntynen & Penttinen 2009, 3).

2.4 Perehdyttämisen kohderyhmät

Perehdyttämisen kohderyhminä ovat työhön tulevat uudet sekä työyhteisössä uusiin työ-

tehtäviin siirtyvät henkilöt (Suomen kuntaliitto 2005, 116). Erityisen tärkeää on perehdyt-

tää ensimmäiseen työpaikkaansa tulevat (Suomen kuntaliitto 2005, 116; Ollila 2014).

Perehdyttämistä tarvitsevat myös lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat, kuten sijaiset,

sekä pysyvä varahenkilöstö. Myös pitkään työlomalla tai virkavapaalla, esimerkiksi äi-

tiyslomalla olleet tulee perehdyttää. Työorganisaatiossa toteutettavat suuret muutokset

saattavat synnyttää niin ikään perehdyttämisen tarvetta. (Suomen kuntaliitto 2005, 116.)

Organisaation ollessa valmiiksi tuttu, perehdyttämisen tarve ei ole yhtä suuri kuin ulko-

puolelta tulleella työntekijällä, mutta lähiorganisaation tavat ja työntekijät kannattaa silti

käydä läpi, jotta uuteen tehtävään sopeutuminen onnistuisi mahdollisimman sujuvasti

(Hokkanen ym. 2008, 64).

Uusia työntekijöitä voi tulla sekä organisaation sisä- että ulkopuolelta ja heidän taustansa

vaihtelevat. Kaikki uudet työntekijät kannattaa aina perehdyttää. (Suomen kuntaliitto

2005, 116; Hokkanen ym. 2008, 64.) Perehdyttämisessä on huomioitava työntekijän kou-

lutus, ammatillinen osaaminen ja työkokemus (Hokkanen ym. 2008, 64; Työturvallisuus-

keskus 2017b; Työsuojeluhallinto 2018). Eklund (2018, 70) toteaakin, että yksilöiden eri-

laiset tarpeet ja toiveet perehdyttämistä kohtaan huomioidaan toimivassa
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perehdyttämisessä. Alusta alkaen myös perehdytettävän tulisi olla aktiivinen osapuoli

(Työterveyslaitos 2017).

2.5 Perehdyttäminen prosessina

2.5.1 Perehdyttämisen suunnittelu

Jokainen työpaikka, työtehtävä ja työyhteisö, kuten myös työntekijä on erilainen, mikä

asettaa haasteensa perehdyttämiselle sen suunnittelusta toteutukseen. Siksi toivotaan

yksinkertaista ja tehokasta, mutta yksilöllisesti joustavaa prosessia. (Eklund 2018, 14.)

Työterveyslaitoksen (2018a) mukaan perehdyttämistä on suunniteltava ja siitä on sovit-

tava etukäteen. Perehdyttämistä varten on nimettävä vastuuhenkilöt, koulutettava pe-

rehdyttäjät tehtävään, koottava tarvittava aineisto ja laadittava suunnitelma (Mäntynen &

Penttinen 2009, 3). Perehdyttämisprosessin on oltava oikeudenmukainen ja tasalaatui-

nen (Eklund 2018, 30). Suunnitelmallinen perehtymisprosessi on ainoa tapa varmistaa

perehdyttämisen tasalaatuisuus organisaation jokaisessa työtehtävässä. Olennaista on

yhtenäinen linja perehdyttämisen sisällöstä. (Eklund 2018, 36.) Lisäksi perehdyttämisen

tasapuolisuus ja laadun varmistaminen ovat suunnitelmallisen perehdyttämisen etuja

(Eklund 2018, 44).

Eklund (2018, 37) tuo esille, että perehdyttämissuunnitelmasta määräytyvät perehdyttä-

misen tarkoitus, mitä perehdyttämisellä halutaan saavuttaa ja mistä se koostuu. Pereh-

dyttämisen suunnittelussa on huomioitava tiedon määrän lisäksi sen oikeanlainen ja oi-

kea-aikainen kohdentaminen sekä perehdytettävän tarpeiden mukainen mukauttami-

nen. Perehdyttämisessä on myös osattava suodattaa oleellisin tieto. (Eklund 2018, 50 -

51.)

Perehdyttämissuunnitelman on pohjauduttava sille asetetuille tarpeille ja vaatimuksille.

Suunnitelmassa on huomioitava perehdyttämisen sisältö, kenellä on vastuu mistäkin asi-

asta sekä milloin, miten ja missä järjestyksessä asiat käydään läpi. Huomioitava on

myös, ketä perehdytetään. Itse rungon perehdyttämiselle muodostaa läpi käytävät asiat.

(Eklund 2018, 75 - 76.) Vastuunjako ja resurssien saatavuus tulisi varmistaa etukäteen

perehdyttämissuunnitelmaa laatiessa (Eklund 2018, 140). Myös Työterveyslaitos

(2018a) tuo esille, että perehdyttämiseen tarvitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii pereh-

dyttämisestä, vaikka itse perehdyttäjiä olisikin useampia.
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Perehdyttämistä itsessään voidaan toteuttaa erilaisin keinoin, kuten keskustelemalla, it-

senäisesti lukemalla, tekemällä käytännössä tai virtuaalisessa ympäristössä. (Eklund

2018, 78 - 79). Eklund (2018, 79) tuo myös esille, että perehdyttämisprosessin siirtymi-

nen digitaaliseen ympäristöön mahdollistaa monipuolisemman lähestymisen aiheeseen.

2.5.2 Perehdyttämisen vaiheet

Perehdyttämisen valmistelu alkaa jo rekrytoinnista, jolloin työnantaja miettii, millaista

henkilöä työhön haetaan. Vastaavasti hakijoille kerrotaan jo tulevasta työtehtävästä

ja -yhteisöstä, sekä organisaation erityispiirteistä. (Kupias & Peltola 2009, 102.) Itse pe-

rehdyttäminen voidaan jakaa vaiheisiin; aikaan ennen töiden aloittamista, ensimmäiseen

päivään, ensimmäiseen viikkoon ja ensimmäisiin kuukausiin (Hokkanen ym. 2008, 13;

Kupias & Peltola 2009, 102; Steer 2013, 27). Perehdyttämisen kesto vaihtelee tehtävien

ja organisaatioiden mukaan, mutta sitä kannattaa pitää usean kuukauden mittaisena pro-

sessina, sillä työntekijän integroituminen organisaatioon vie aikaa (Hokkanen ym. 2008,

64). Eklundin (2018, 88) mukaan kesto vaihtelee alasta riippuen, mutta sen olisi hyvä

kestää kokonaisuudessaan useampia viikkoja.

Työterveyslaitos (2018b) on julkaissut Perehdyttäjän Top 10 muistilistan (Kuva 1), jossa

perehdyttäminen on jaettu viiteen osioon; aikaan ennen varsinaista työn aloittamista,

työn aloitusvaiheeseen, tehtäväkohtaiseen työnopastukseen, perehdytyksen jatkami-

seen työnteon ohessa sekä perehdytyksen arviointiin ja kehittämiseen. Osioihin sisältyy

itsessään kymmenen perehdyttämisen vaihetta. Listan mukaan ensimmäinen vaihe pi-

tää sisällään suunnitelmallisen perehdyttämisen ennen työn aloitusta. Perehdyttämiseen

varataan riittävästi aikaa ja resursseja sekä päätetään ketkä siihen osallistuvat, varmis-

tetaan perehdyttämismateriaalien ajantasaisuus sekä tiedotetaan työyhteisöä tarpeeksi

ajoissa uudesta työntekijästä. Toisessa vaiheessa uutta työntekijää opastetaan ennen

työn aloitusta esittelemällä työpaikan toiminta ja tavoitteet, kerrotaan hänen työtehtävis-

tään ja työn tavoitteista sekä keneltä hän voi kysyä työhön liittyvistä asioista. (Työter-

veyslaitos 2018b.)

Uudelle työntekijälle on mukavaa, että hän voi tarvittaessa kysyä epäselvistä asioista

etukäteen. Perehdyttäjä voi kertoa ensimmäisestä työpäivästä ja antaa ohjeita muun mu-

assa siitä, missä tavataan ja mitä työntekijä tarvitsee mukaan. (Hokkanen ym. 2008, 65;

Kupias & Peltola 2009, 103.) Ohjeiden lisäksi työntekijä voidaan toivottaa tervetulleeksi

yritykseen jo ennen töiden aloittamista esimerkiksi kirjeitse tai internetissä jaettavan
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videomateriaalin avulla (Harnett 2016; Gaul 2017, 30). Työntekijän motivaatio on myös

korkeampi, kun hän luottaa organisaation ammattitaitoon alusta lähtien, ja hyvällä val-

mistelulla luodaan edellytykset sille (Hokkanen ym. 2008, 64). Scepanskin (Gaul 2017,

30) mukaan työntekijän tulisikin aidosti arvostaa organisaatiota perehdyttämisen loput-

tua, jotta perehdyttäminen tuottaisi tulosta.

Kolmantena vaiheena muistilistassa on työpaikan toimintaan perehdyttäminen, neljän-

tenä työsuhdeasioiden läpikäynti ja viidentenä opastaminen terveelliseen ja turvalliseen

työhön (Työterveyslaitos 2018b). Kuten Kupias ja Peltola (2009, 105) toteavat, ensim-

mäisenä päivänä hoidetaan kiireisimmät käytännön asiat, kuten avainten luovuttaminen

tai kulkuluvat, esitellään työpaikka ja -toverit sekä käydään läpi työhön liittyviä asioita.

Uudella työntekijällä tulisi olla riittävästi tekemistä, mutta tietoa ei saisi tulla liikaa, jotta

sen voi vielä omaksua (Kupias & Peltola 2009, 15). Ensimmäisen päivän päätteeksi työn-

tekijän tulisi tietää, kuinka hän pääsee seuraavana päivänä töihin ja mitä hänen tulee

tehdä töihin tullessaan (Hokkanen ym. 2008, 65).

Työterveyslaitoksen (2018b) muistilistalla työpaikan toimintaan perehdyttäessä esitel-

lään perehdyttäjät ja kerrotaan perehdyttämisen sisältö ja tavoitteet, esitellään työpaikka

ja työntekijän oma työyhteisö, käydään läpi työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt. Pe-

rehdyttämisohjelmaa voidaan muokata työntekijän kanssa, jotta se vastaisi hänen tar-

peitaan. Työsuhdeasioita läpikäydessä kerrotaan muun muassa työajasta, palkkauk-

sesta, loma- ja poissaolokäytännöistä sekä työsuhde-eduista, miten ruokailu ja muu tau-

otus on järjestetty, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä keskeisistä laeista.

Opastaessa terveelliseen ja turvalliseen työhön käydään läpi turvalliset ja ergonomiset

työtavat sekä työn haittojen ja vaarojen estämisen sekä välttämisen keinot. Lisäksi ker-

rotaan, mistä työtä ja turvallisuutta koskevia tietoja ja ohjeita löytyy, kerrotaan työter-

veyshuollosta, toimimisesta sairastuessa ja kuinka työpaikalla edistetään työntekijän työ-

hyvinvointia ja kuinka hän voi itse siihen vaikuttaa. (Työterveyslaitos 2018b.)

Työterveyslaitoksen muistilistan (Työterveyslaitos 2018b) kuudentena vaiheena on työ-

tehtäviin perehdyttäminen. Se pitää sisällään selvityksen tehtävänkuvasta ja sen merki-

tyksestä osana toimintaa. Yhdessä sovitaan myös tarkemmista työtehtävän vastuualu-

eista. Käytettävät koneet, laitteet ja työvälineet esitellään yksityiskohtaisesti, opastetaan

niiden oikea käyttö ja kuinka toimitaan vika- ja häiriötilanteissa. Lisäksi opastetaan tar-

vittavien suojalaitteiden käyttöön ja toimintaan onnettomuustilanteessa. (Työterveyslai-

tos 2018b.)
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Kupiaksen ja Peltolan (2009, 105) mukaan ensimmäisellä viikolla on tärkeää, että uusi

työntekijä pääsee kiinni työhönsä ja näin hän voi hyväksikäyttää perehdyttämistä omissa

työtehtävissään. Ensimmäisellä viikolla on tärkeää miettiä perehdyttäminen niin, että

siitä on hyötyä sekä yrityksen että työntekijän kannalta, ja jotta suurimmat virheet voi-

daan välttää. Ensimmäisen viikon aikana voidaan myös hahmottaa uuden työntekijän

osaamista paremmin ja hänen kokemuksiaan voidaan käyttää apuna perehdyttämisen

jatkon suunnittelussa. Viikon lopussa kannattaa pitää lyhyt palautekeskustelu, jotta tie-

detään, mihin asioihin kannattaa jatkossa panostaa enemmän ja mitä vastaavasti voi-

daan jättää vähemmälle. (Kupias & Peltola 2009, 105 - 106.) Perehtymisen vastuu siirtyy

vähitellen työntekijälle hänen aloittaessaan omat työtehtävänsä perehdyttäjän ohjauk-

sella ja tuella (Hokkanen ym. 2008, 66).

Työterveyslaitoksen muistilistalla (Työterveyslaitos 2018b) perehdyttämisen seitsemäs

vaihe käsittelee perehdyttämisen jatkuvuutta, ja kahdeksas palautteenantoa ja rohkaise-

mista. Tässä vaiheessa työntekijää kuunnellaan, oppimista varmistetaan, työpaikan toi-

mintamallien ja tavoitteiden esittelyä jatketaan ja annetaan tietoa osaamisen kehittämis-

mahdollisuuksista (Työterveyslaitos 2018b).

Muistilistan (Työterveyslaitos 2018b) yhdeksäs vaihe sisältää perehdyttämisen arvioin-

nin ja kehittämisen sekä kymmenes sen jatkuvuuden. Tässä vaiheessa arvioidaan pe-

rehdyttämisen onnistumista ja kehitetään perehdyttämisprosessia saadun palautteen

pohjalta (Työterveyslaitos 2018b). On hyvä kuunnella ja ottaa huomioon suunnitelmaa

kehittäessä perehdytettyjen mielipiteet ja kokemukset (Ahokas & Mäkeläinen 2013). Pe-

rehdyttämisjärjestelmää tuleekin ylläpitää (Ahokas & Mäkeläinen 2013). Lisäksi pereh-

dyttämistä annetaan aina tarvittaessa myös jatkossa (Työterveyslaitos 2018b).
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Kuva 1. Perehdyttäjän Top 10 muistilista (Työterveyslaitos 2018b mukaillen).

2.5.3 Perehdyttämisen seuranta

Työntekijän jatkuvaa kehittymistä tavoitteiden mukaisesti varmistetaan perehdyttämisen

seurannalla (Kuva 2). Tavoitteena on saada perehdyttäjän tietoon, minkälaista tukea

työntekijä tarvitsee. Seurannan sykli alkaa suunnitelman laatimisesta, josta siirrytään itse

tekemiseen. Tämän jälkeen tekemistä seurataan ja arvioidaan, minkä pohjalta suunni-

telmaa päivitetään. (Eklund 2018, 119 - 121.) Asioiden omaksumisen varmentamiseksi

olisi perehdytyksen lopuksi hyvä suorittaa jonkinlainen varmentaminen (Anias 2010, 33).

Perehdyttämisprosessi ei lopu perehdyttämisjakson päätyttyä, vaan työntekijän kehitty-

mistä seurataan esimerkiksi kehityskeskusteluilla. Suunnitellessa kehityskeskusteluja

kannattaisikin pohtia lisäksi, miten kehittymisen seuraamista ja ohjaamista jatketaan pe-

rehdyttämisen jälkeen. (Eklund 2018, 110 - 111.)
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Kuva 2. Perehdytyksen seurannan sykli (Eklund 2018, 121 mukaillen).

Esimerkkinä ohjaamisesta perehdyttämisjakson päätyttyä toimii Illinoisissa ensiavun sai-

raanhoitajille kehitetty perehdyttämisen jälkeinen ohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota

uusille työntekijöille kokeneempien kollegoiden tukea, palautetta ja ohjausta vielä viralli-

sen perehdyttämisohjelman jälkeen. Pidennetyllä ohjauksella ja tuella pyritään muun

muassa helpottamaan uuden työntekijän sopeutumista työtehtäviin sekä parantamaan

työntekijöiden sitoutumista. (Brindise ym. 2015, 8 - 9.)

Aloittaessaan työsuhdetta, uusi työntekijä katselee organisaatiota sekä sen toimintaa,

tuotteita ja palveluita vielä ulkopuolisen silmin. Hänellä voi myös olla kokemusta muiden

vastaavien organisaatioiden toiminnasta ja tuoreiden opintojen kautta merkittäviä tietoja

alan uusimmasta kehityksestä. Organisaatiolle voikin olla hyötyä kuunnella uuden työn-

tekijän kehittämisehdotuksia ja viedä niitä eteenpäin. (Hokkanen ym. 2008, 63.)

2.6 Materiaali perehdytyksen tukena

Työpaikoilla tulee olla perehdytysohjelma, jota noudatetaan (Tehy 2018). Perehdytyksen

tueksi on hyvä olla perehdytysmateriaalia ja lisäksi kirjallinen suunnitelma, jolla etene-

mistä seurataan (Ahokas & Mäkeläinen 2013; Työterveyslaitos 2017;

Suunnitelman
laatiminen

Tekeminen
(perehdytys)

Perehdytyksen
seuranta

Onnistumisen
arviointi

Suunnitelman
päivittäminen
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Työturvallisuuskeskus 2018). Hyvä perehdytysmateriaali on johdonmukainen sekä kie-

leltään selkeä ja havainnollinen (Frisk 2005, 82; Sajama 2015). Se voi olla esimerkiksi

kansio tai opas, joka kannattaa laatia samansisältöisenä paperisena ja sähköisenä ver-

siona (Frisk 2005, 82). Usein uusi työntekijä saakin perehdyttäjältä kirjallista materiaalia,

johon työntekijän on hyvä tutustua huolellisesti (Tehy 2018). Tällaisia materiaaleja voivat

olla muun muassa vuosikertomukset, tiedotteet, käsikirjat ja manuaalit, opastus- ja käyt-

töohjeet, läheltä piti raportit, esitteet ja tuoteselosteet sekä valokuvat ja videot (Helsilä

2009, 48; Työturvallisuuskeskus 2018). Erilaisten perehdytysmateriaalien yhteiskäyttö

tehostaa perehdytystä (Steer 2013, 29; Harnett 2016). Helsilä (2009, 48) muistuttaa, että

kirjallinen materiaali ei silti korvaa suullista vuorovaikutustilannetta.

Suunnitelman avulla säästyy aikaa itse perehdyttämistilanteelle ja se toimii samalla

myös muistin tukena (Ahokas & Mäkeläinen 2013; Anias ym. 2014, 34; Eklund 2018,

77). Lisäksi kirjallinen suunnitelma tukee perehdyttämistä ja sen etenemisen seurantaa

(Anias ym. 2014, 34). Jotta varmistettaisiin tärkeimpien asioiden käsitellyiksi tuleminen,

ovat tarkistus- ja avainsanalistat apuvälineinä tärkeitä (Anias 2010, 33). Näin esimies voi

luottaa perehdytyksen olevan riittävää ja tarpeeksi syvällistä. Listan yksityiskohtaisuus

vaihtelee työn luonteesta ja siihen liittyvistä riskeistä johtuen. (Anias 2010, 34.) Myös

perehdyttäjien koulutus ja tarvittava aineisto sisältyy suunnitelmaan (Mäntynen & Pent-

tinen 2009, 2). Suunnitelman tulee lisäksi sisältää perehdytyksen seuranta ja arviointi.

Perehdytyksen päätteeksi dokumentit tallennetaan, ja niiden tulee olla esimiehen hal-

lussa. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)

Perehdytysmateriaalit voidaan koota sähköisenä intranetiin (Kjelin & Kuusisto 2003,

206). Tilastokeskuksen (2018) määritelmän mukaan intranet on yrityksen henkilöstön

käyttöön rajattu ja suojattu verkkopalvelu, joka hyödyntää internet-teknologiaa. Se on

tehokas henkilöstöviestinnän väline, jota voidaan hyödyntää perehdyttämisessä muun

muassa henkilöstön yleisenä tietoarkistona ja viestintäfoorumina, henkilöstöproses-

seissa, kuten koulutuksessa, rekrytoinnissa ja perehdytyksessä sekä esimiesten työvä-

lineenä henkilöstöhallinnossa (Kjelin & Kuusisto 2003, 206 - 211).
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2.7 Velvoitteet perehdyttämiselle

2.7.1 Työturvallisuus osana perehdyttämistä

Hyvässä perehdyttämisessä korostetaan turvallisia työtapoja ja tuodaan esille työssä

mahdollisesti esiintyviä vaaratekijöitä (Ahokas & Mäkeläinen 2013). Perehdyttämisen

taustalla toimii lainsäädännön asettama velvoite työntekijälle annettavasta opetuksesta

ja ohjauksesta. Työturvallisuuslaissa määrätään työnantajia antamaan työntekijöille riit-

tävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Lisäksi heidän on huolehdittava, että

työntekijä perehdytetään hänen ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioiden.

Työturvallisuuslain mukaan työntekijä tulee perehdyttää riittävästi työhön, työolosuhtei-

siin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin

työtapoihin. Nämä ovat tärkeitä etenkin ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista, työ-

tehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- ja tuotantomenetelmien

käyttöönottoa. Työntekijöitä on perehdytettävä myös työn haittojen ja vaarojen estä-

miseksi sekä turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. Lisäksi

työntekijät tulee perehdyttää häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Laki edellyttää myös

perehdyttämisen täydentämistä tarvittaessa. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) Työturvalli-

suuslain (738/2002) mukaan työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työ-

tapojen turvallisuutta. Työsuojeluhallinto (2018) huomauttaakin, että työnantajan on puu-

tuttava, mikäli annettuja ohjeita ei noudateta.

Työturvallisuuskeskus (2017b) muistuttaa, että työnantajan pitää ymmärtää perehdyttä-

misen merkitys työpaikan turvallisuuden kannalta. Työntekijä saa perehdyttämisestä val-

miudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla

(Suomen kuntaliitto 2005, 116; Työturvallisuuskeskus 2018). Työturvallisuuden ja työn

sujuvuuden kannalta suunnitelmallinen ja hyvä perehdyttäminen on tärkeää (Työterveys-

laitos 2017; 2018a; 2018b). Tuntematta talon tapoja ja sovittuja menetelmiä, voi työnte-

kijä vahingossa aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä (Hokkanen ym. 2008, 62). Puut-

teellinen perehdyttäminen onkin yleinen syy työtapaturmille (Anias 2010, 33; Työturval-

lisuuskeskus 2018). Vaaralliset työtavat siirtyvät käyttöön ja toisille työntekijöille puut-

teellisen perehdyttämisen vuoksi, jolloin sillä on vaikutusta osaltaan tapaturmien synty-

miseen. Onnettomuuksien taustalla toimii sekin, että olosuhteiden muuttuessa pitkään

alalla työskennelleitä ei ole perehdytetty. (Veijola 2017, 2 - 3.) Potilasturvallisuus voi



23

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

vaarantua, hoidon laatu ja työhyvinvointi sekä organisaation vetovoima voivat kärsiä, jos

perehdyttäminen on huonoa (Oksanen 2017a).

2.7.2 Vastuu perehdyttämisestä

Jokainen terveydenhuollon ammattilainen on velvollinen perehdyttämään kollegoitaan

(Oksanen 2017a). Työntekijälle riittävän perehdytyksen järjestäminen on kuitenkin työn-

antajan vastuulla (Kupias & Peltola 2009, 53; Tehy 2018). Työturvallisuuslaki velvoittaa

työnantajan hoitamaan kaikki työntekijään liittyvät hallinnolliset asiat, osoittamaan mah-

dollisimman selkeät työtehtävät ja liittämään työntekijä osaksi organisaation toimintaa

(Hokkanen ym. 2008, 63; Työturvallisuuskeskus 2018). Johdon ja työyhteisön tarjoama

tuki, perehdytys ja koulutusmahdollisuudet mahdollistavat ammattilaisten osaamisen py-

symisen ajan tasalla ja mahdollisuuden työssä kehittymiseen ja sen kehittämiseen

(ETENE 2011, 6).

Perehdyttämisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta vastaa lähin esimies

(Hokkanen ym. 2008, 63; Mäntynen & Penttinen 2009, 2; Ahokas & Mäkeläinen 2013;

Anias ym. 2014, 33; Eklund 2018, 77). Hän voi kuitenkin siirtää tehtäviä tarvittaessa

muille työntekijöille, ja kokeneemmat työntekijät voivat osallistua uuden työntekijän pe-

rehdyttämiseen (Hokkanen ym. 2008, 62; Anias 2010, 33). Vastuu perehdyttämisestä

säilyy silti johdolla ja esimiehellä (Tehy 2018). Esimiehen tehtävä on luoda edellytyksiä

perehdyttämiselle, ei konkreettisesti hoitaa sitä. Kun mahdollisuus uuden työntekijän pe-

rehdyttämiseen annetaan jollekin muulle työyhteisössä, voi perehdyttäjä oppia siitä sa-

malla myös itse. (Kupias & Peltola, 2009, 63.)

2.8 Perehdyttäminen suuhygienistin näkökulmasta

Suun terveydenhuollossa työnjako voi parantaa hoidon saatavuutta, vähentää kustan-

nuksia ja lisätä työn mielekkyyttä. Perustana on potilaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus

ja hoidon laatu, mikä hyvällä työnjaolla voidaan saavuttaa. Myös työhyvinvointia voidaan

lisätä toimivalla työnjaolla. Suun terveydenhuollossa työnjaon kehittäminen koskee ham-

maslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia. Mikäli työtehtävä siirretään muiden

tehtäväksi, on työnantajan varmistettava perehdytys ja osaaminen. (Suomen hammas-

lääkäriliitto 2018c.) Pohjana työnjaolle on sekin, että jokainen terveydenhuollon ammat-

tihenkilö vastaa tekemästään työstä. Osaamista päivitetään ja kehitetään
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täydennyskoulutuksella. Ennen työnjaon toteuttamista on työnantajan arvioitava ja var-

mistettava henkilöstön osaaminen. Jokainen työntekijä vastaa kuitenkin itse siitä, mitä

tekee tai jättää tekemättä. Tällöin jokaisen vastuulla on tunnistaa oman osaamisensa

rajat. Työntekijän tulee kertoa, jos oma osaaminen ei riitä uusiin tai muuttuviin työtehtä-

viin. (Suomen hammaslääkäriliitto 2018a.)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää suuhygienisteille oikeuden har-

joittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä suoritettuaan ammattiin johtavan koulu-

tuksen Suomessa, jolloin henkilöllä on tuolloin oikeus käyttää ammattinimikettä (Laki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Suuhygienisti työskentelee itsenäisesti,

hän kykenee työskentelemään yrittäjänä ja tarvittaessa toimimaan lähiesimiehenä (Am-

mattinetti 2018; Opintopolku 2018). Hän voi toimia suun terveydenhoitotyössä hoitohen-

kilökunnan lähiesimiestehtävissä, jolloin hänellä on oltava perusvalmiudet henkilöstöjoh-

tamiseen (Opetusministeriö 2006, 95). Yksi suuhygienistien työtehtävien tehtäväkoko-

naisuus onkin hallinto (Suomen suuhygienistiliitto SSHL ry & Akavan erityisalat ry 2012,

8). Työyhteisön, toiminnan, organisaation ja henkilöstön johtamisen tehtävät kuuluvat

hallinnon tehtäviin. Lähiesimies vastaa päivittäisestä toiminnasta. Vaativammat tehtävät

liittyvät toiminnan turvaamiseen sekä organisaation johtamiseen. (Suomen suuhygienis-

tiliitto SSHL ry & Akavan erityisalat ry 2012, 18.)

Palotie-Heino (Aalto 2014, 3) kirjoittaa, että niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla on

käytössä suun terveydenhuollon toimenpideluokitus, joka on osa kansallista terveyden-

huollon toimenpideluokitusta. Sen kautta määräytyvät toimenpiteistä säädetyt asiakas-

maksut, ja kansaneläkelaitos hyödyntää sitä suun terveydenhuollon korvauskäytännöis-

sään, Palotie-Heino jatkaa (Aalto 2014, 3). Suuhygienistin tulee hallita asiakirjakäytän-

teet ja käyttää terveydenhuollon tietojärjestelmiä noudattaen tietoturvan periaatteita. Hä-

nen on myös käytettävä potilaan hoidossa käytettäviä materiaaleja, laitteita ja koneita

työ- ja potilasturvallisuus turvaten. Keskeisimmät sisällöt työn ja ympäristön turvallisuu-

dessa liittyvät muun muassa terveydenhuollon tietojärjestelmiin, tietoturvaan ja doku-

mentointiin, aseptiikkaan sekä laitteisiin ja turvallisuuteen. (Opetusministeriö 2006, 95.)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa lisäksi lääkkeen määräämiseen

oikeutetulle suuhygienistille yksilöintitunnuksen, jota on käytettävä laatiessa lääkemää-

räyksiä. Itsenäisesti ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti voi määrätä apteekista

vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan lääkkeitä. (Laki terveydenhuollon ammattihen-

kilöistä 559/1994.)
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3 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Forssan kaupunki sekä sen seutukunnat (Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) muo-

dostavat yhdessä kuntayhtymän, joka on hallinnollisesti itsenäisenä organisaationa jär-

jestänyt seutukuntiensa terveydenhuollon palvelut vuodesta 2001 lähtien. Alkuun Fors-

san seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (FSTKY) vastasi ainoastaan terveydenhuol-

lon palveluiden tuottamisesta. Vuonna 2014 myös sosiaalihuollon palvelut päivähoitoa

lukuun ottamatta siirrettiin saman organisaation (Kuva 3) alle ja nimi muutettiin muotoon

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY). Kuntayhtymä hoitaa jäsenkuntiensa

kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon, sosiaalihuollon ja

päihdeongelmaisten hoidon palveluiden järjestämisen sekä erikoissairaanhoidon palve-

lut Forssan sairaalan tuottamana. Muut erikoissairaanhoidon palvelut kuntayhtymä

hankkii tarvittaessa. (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 2016b.)

FSHKY:n suun terveydenhuolto tarjoaa lakisääteisiä hammashuollon palveluja viiden

kunnan alueella koko seutukunnan väestölle. Palvelut pyritään järjestämään tasapuoli-

sesti kaikille kuntalaisille henkilöstöresurssien puitteissa, mutta hoitoon pääsyn ratkaisee

ensisijaisesti hoidon tarve. Kiireellistä hoitoa varten on lisäksi arkisin ja viikonloppuisin

hammaslääkäripäivystys, joka on arkisin Forssan sairaalalla, virka-ajan ulkopuolella

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa sekä yöaikaan Tampereen yliopis-

tollisessa sairaalassa. (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 2016a.)
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Kuva 3. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän organisaatiokaavio (Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä 2018).
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle

FSHKY:n aiemmin käytössä olleen paperisen perehdytyskansion pohjalta suun tervey-

denhuollon toiminnasta ja työsuhteen käytänteistä koostuva sähköinen perehdytyskan-

sio, jonka avulla uusi työntekijä saa tarvittavat tiedot työsuhteeseensa liittyen. Kansion

tavoitteena on palvella toimeksiantajaa ja työntekijää perehdyttämistilanteessa.

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää palvelussuhteen alussa uusien työntekijöiden so-

peutumista työympäristöönsä, ja sen myötä lisätä työntekijöiden työmotivaatiota ja pysy-

vyyttä työpaikalla. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää perehdyttämistä ja varmistaa, että

uusi henkilökunta omaksuu oikeaoppiset toimintatavat. Sähköisessä muodossa olevaa

perehdytyskansiota on helppo käyttää ja päivittää jatkossa. Lisäksi sen jakaminen intra-

netiin mahdollistaa käytettävyyden monelle yhtäaikaisesti.

Opinnäytetyössä haettiin vastauksia kysymyksiin:

1. Millaista on hyvä perehdyttäminen?

2. Mistä hyvä perehdytyskansio koostuu?



28

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on usein toimeksianto, ja se perustuu työelä-

män kehittämistehtävään (Turku AMK 2018). Vilkka ja Airaksinen (2003, 5) kertovatkin

toimeksiantajien kaipaavan tutkimuksellisten opinnäytetöiden lisäksi myös muita työelä-

mää kehittäviä hankkeita ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opinnäytetöinä. Toimin-

nallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää konkreettinen tuotos, joka voi olla esi-

merkiksi perehdytysopas, ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje tai tapahtuma (Vilkka

& Airaksinen 2003, 51).

Ammattikorkeakouluopinnoissa on tärkeää, että ammatillinen teoreettinen tieto osataan

yhdistää ammatilliseen käytäntöön, ja tämän avulla voidaan pohtia ja kehittää käytännön

ratkaisuja ja oman alan ammattikulttuuria. Tämän vuoksi toiminnallisessa opinnäyte-

työssä konkreettisen tuotoksen lisäksi on tärkeää tehdä myös kirjallinen, tutkimusvies-

tinnän vaatimukset täyttävä raportti, joka käsittelee keinoja, joiden avulla konkreettinen

tuotos on toteutettu. (Vilkka & Airaksinen 2003, 42.) Raportti kertoo mitä on tehty, miksi

ja miten sekä millainen työprosessi on ollut ja millaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin on

päädytty (Vilkka & Airaksinen 2003, 65).

Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntyi sähköinen perehdytyskansio FSHKY:n suun ter-

veydenhuollon yksikölle. Tuotos pohjautuu teoreettiseen viitekehykseen, joka tehtiin

osana opinnäytetyöraporttia. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään hyvän pereh-

dyttämisen sisältöä ja ominaisuuksia sekä sitä, millainen on hyvä perehdytyskansio.

Aihe opinnäytetyöhön saatiin toimeksiantona FSHKY:ltä keväällä 2018. Opinnäytetyö-

suunnitelman ideointi aloitettiin syksyllä 2018. Teoreettista viitekehystä alettiin laatia sa-

mana syksynä, jolloin myös opinnäytetyön tuotosten valmistelu alkoi tapaamisella

FSHKY:n suun terveydenhuollon osastonhoitajan kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin

perehdytyksen lähtötilanteesta ja toiveista perehdytyskansion suhteen. Samalla allekir-

joitettiin opinnäytetyön toimeksiantosopimus. Lisäksi sovittiin, mitkä osat opinnäytetyöstä

jäävät vain kohdeorganisaation käyttöön. Toimeksiantajan toiveesta perehdytyskansi-

oon päätettiin lisätä liitteinä toimintaohjeita erilaisissa vaara- ja uhkatilanteissa. Pereh-

dyttämisen lähtötilanteesta ja toiveista keskusteltiin syksyn aikana myös yksittäisten
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hammashoitajien ja suuhygienistien kanssa, joista jokainen on ollut FSHKY:ssä lähivuo-

sina joko perehdyttäjänä tai perehdytettävänä.

Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä varten tietoa haettiin monipuolisesti perehdyttä-

mistä käsittelevästä kirjallisuudesta, artikkelitietokannoista (CINAHL, EBSCO, Medic,

PubMed) sekä muun muassa järjestöjen ja liittojen internetsivuilta. Pohja teoreettiselle

viitekehykselle rakennettiin suomenkielisestä kirjallisuudesta. Ennen opinnäytetyön

aloittamista tavoitteena oli käyttää enintään viisi vuotta vanhoja lähteitä. Kirjallisuutta löy-

tyi kuitenkin suppeasti viimeisen viiden vuoden ajalta, joten aikarajausta laajennettiin kir-

jallisuudessa kymmeneen vuoteen. Artikkelitietokannoista haettiin pääsääntöisesti eng-

lanninkielisiä artikkeleita. Artikkeleita haettiin aluksi pitkillä hakulausekkeilla ja laajem-

milla aikarajauksilla. Tämän jälkeen tiedonhaussa päädyttiin tarkentamaan hakuehtoja

ja rajaaman julkaisuajankohtaa.

Teoreettinen viitekehys koottiin syksyn aikana Word Online palvelinta hyödyntäen. Se

lähetettiin luetettavaksi FSHKY:n osastonhoitajalle, joka hyväksyi FSHKY:tä koskevat

osiot. Uuden perehdytyskansion suunnittelemisen tukena päätettiin käyttää tiedon-

haussa löydettyä Työterveyslaitoksen (2018b) Perehdyttäjän Top 10 muistilistaa.

5.2 Perehdytyskansion tuottaminen

Perehdytyskansion tuottaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Kansiota alettiin jäsen-

nellä teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Perehdytyskansion kokoamisen avuksi saatiin

kohdeorganisaatiolta vanhoja perehdytysmateriaaleja. Kansion kokoamiseen käytettiin

lisäksi FSHKY:n intranetistä sekä osastonhoitajalta saatuja materiaaleja. Perehdytys-

kansio päädyttiin jakamaan kahteen osaan; uusille hammashoitajille ja suuhygienisteille

suunnattuun perehdytyskansioon sekä perehdyttäjälle tehtyyn Top 10 muistilistaan

pohjautuvaan muistilistaan. Lisäksi laadittiin perehdytyksen seurantaan henkilökohtai-

nen perehdytysohjelma (Liite 3).

Sekä perehdytyskansio että perehdyttäjän muistilista päätettiin toteuttaa Power-

Point-muodossa sen selkeyden ja helppolukuisuuden vuoksi. Tarvittaessa perehdytys-

kansion voi tulostaa jokaiseen hoitolaan tai lähettää sähköisenä suoraan uudelle työnte-

kijälle. Lisäksi PowerPoint-muotoisena kansioiden päivittäminen on jatkossa helppoa, ja

niihin voi halutessaan lisätä muistiinpanoja. PowerPoint-tiedostoissa on mahdollista

myös käyttää hakutoimintoa tiedonhaun nopeuttamiseen.
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Perehdytyskansion ja perehdyttäjän muistilistan visuaalisuutta haluttiin parantaa aihee-

seen sopivilla kuvilla. Kuntayhtymällä ei ollut olemassa kuvia hammashuollosta, joten

perehdytyskansion kuvia varten hankittiin kuvaaja. Kevään aikana valittiin henkilökun-

nasta vapaaehtoisia, jotka esiintyivät osassa kuvista. Kuntayhtymän henkilöstölehden

(FS Timantti) kuvista vastaava sosiaalihuollon kehittämispäällikkö kävi kuvaamassa tar-

vittavan kuvamateriaalin pääterveysaseman hammashoitolassa Forssassa.

Lähes valmis perehdytyskansio koekäytettiin ensimmäisen kerran kevään aikana oppi-

sopimuksella opiskelevalla hammashoitajaopiskelijalla sekä kahdella Forssan pääter-

veysasemalla aiemmin perehdyttäjänä toimineella hammashoitajalla. Testiryhmän suul-

lisen palautteen perusteella perehdytyskansioon tehtiin pieniä lisäyksiä ja muutoksia.

Pääosin perehdytyskansio kuitenkin koettiin selkeäksi, helppolukuiseksi ja katta-

vaksi. Viimeisten tietojen päivitysten ja kuvien lisäämisen jälkeen perehdytyskansio an-

nettiin uudelleen luettavaksi osastonhoitajalle. Lisäksi kansio annettiin luettavaksi pie-

nempään FSHKY:n hammashoitolaan, jotta kansion toimivuutta voitiin testata myös kun-

tayhtymän toisessa toimipisteessä.

Perehdytyskansio viimeisteltiin esiin nousseiden palautteiden pohjalta. Samaan aikaan

laadittiin opinnäytetyöraportti. Ennen opinnäytetyön lopullista palautusta ja julkaisua

FSHKY:n osastonhoitaja täytti ja allekirjoitti toimeksiantajan lausunnon opinnäytetyöstä.
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6 TULOSTEN TARKASTELU

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää palvelussuhteen alussa uusien työntekijöiden so-

peutumista työympäristöönsä, ja sen myötä lisätä työntekijöiden työmotivaatiota ja pysy-

vyyttä työpaikalla. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää perehdyttämistä ja varmistaa, että

uusi henkilökunta omaksuu oikeaoppiset toimintatavat. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi

Forssan hyvinvointikuntayhtymälle suun terveydenhuollon perehdytyskansio hammas-

hoitajille ja suuhygienisteille sekä erillinen perehdyttäjän muistilista ja henkilökohtainen

perehdytysohjelma perehdyttäjän tueksi. Perehdytysmateriaalien tueksi laadittiin teo-

reettinen viitekehys perehdyttämisestä. Teoreettinen viitekehys koostuu hyvän perehdyt-

tämisen ominaisuuksista, perehdyttämisen tarkoituksesta ja sisällöstä sekä perehdyttä-

misen kohderyhmistä. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään myös perehdyttämis-

prosessia, perehdyttämisen vastuuta ja velvollisuuksia, perehdytysmateriaalia sekä pe-

rehdyttämistä suuhygienistin näkökulmasta.

Perehdyttämiseen sisältyy kaikki toimenpiteet, joiden avulla uusi työntekijä oppii tunte-

maan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä työhönsä liittyvät odotukset (Kupias & Pel-

tola 2009, 18; Mäntynen & Penttinen 2009, 2; Ahokas & Mäkeläinen 2013). Tämän opin-

näytetyön tuotokseen sisällytettiin oleellisimmat asiat työsuhteesta sekä työpaikasta ja

sen toimintatavoista, jotta uusi työntekijä sopeutuisi työyhteisöön ja oppisi hallitsemaan

työnsä. Perehdyttäminen voi poiketa työpaikoista riippuen, ja sen tarkempi sisältö ja ta-

voitteet ovat organisaatiokohtaisia (Kupias & Peltola 2009, 47; Työturvallisuuskeskus

2017a; Eklund 2018, 26 - 29). Perehdytyskansion sisällön rakentamiseen toi oman haas-

teensa se, että tuotoksen tuli olla yhteinen viidelle eri toimipisteelle, joiden henkilöstön

koko ja käytännöt eroavat toisistaan. Hoitolakohtaisia tarkkoja ohjeita ei sen vuoksi voi-

nut sisällyttää kansioon, vaan sisällön tuli olla jokaiseen hoitolaan sopiva.

Sajaman (2015) mukaan hyvä perehdyttäminen on suunnitelmallista sekä sen sujumista

seurataan ja arvioidaan yhdessä. Olennaista on yhtenäinen linja perehdyttämisen sisäl-

löstä (Eklund 2018, 36). Perehdytyksen tueksi on hyvä olla perehdytysmateriaalia ja li-

säksi kirjallinen suunnitelma, jolla etenemistä seurataan (Ahokas & Mäkeläinen 2013;

Työterveyslaitos 2017; Työturvallisuuskeskus 2018). Uuden työntekijän materiaalin li-

säksi päädyttiinkin laatimaan muistilista perehdyttäjälle, jotta perehdyttäminen olisi suun-

nitelmallista, tasalaatuista ja loogisesti etenevää. Jotta varmistettaisiin tärkeimpien asi-

oiden käsitellyiksi tuleminen, ovat tarkistus- ja avainsanalistat apuvälineinä tärkeitä
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(Anias 2010, 33). Tätä varten tuotoksena syntyi myös henkilökohtainen perehdytysoh-

jelma, jolla seurataan perehdytyksen etenemistä.

Uusi työntekijä tulee perehdyttää ainakin tavoitteisiin ja työntekijän vastuualueeseen, ti-

loihin ja välineisiin, aikatauluihin, työmenetelmiin, turvallisiin työtapoihin, vaaroihin ja nii-

den torjuntaan, toimintaan häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä työyhteisön toimintatapoi-

hin ja pelisääntöihin (Työterveyslaitos 2018a). Perehdytyskansiossa edellä mainitut sei-

kat tulevat pääosin esille. Kaikkea tietoa ei kuitenkaan voitu sisällyttää materiaaliin, vaan

osa asioista, kuten hoitoloiden omat käytänteet, tulevat käydyksi käytännön perehdytyk-

sessä. Mahdollista lisätietoa on saatavissa intranetistä ja esimieheltä, mikä mainittiin

myös perehdytyskansiossa. Perehdytyskansioon liitettiin lisäksi kohdeorganisaation laa-

timat ohjeet vaara- ja uhkatilanteiden varalle. Erillisten liitetiedostojen käyttö pitää itse

materiaalin selkeämpänä ja tiiviimpänä, jolloin sitä on miellyttävämpi lukea. Perehdytyk-

sessä on käytävä läpi lisäksi muut työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten työaika sekä palk-

kaus (Tehy 2018). Kyseiset asiat sisältyvät tuotettuun perehdytyskansioon.

Asiat tulisi käydä läpi yksi kerrallaan loogisessa järjestyksessä, mikä helpottaa tiedon

omaksumista (Steer 2013, 27; Työterveyslaitos 2018a). Perehdytyskansio tuotettiin niin,

että se etenisi loogisesti. Perehdytyskansiota kootessa huomattiin, että se oli loogisem-

paa jakaa kahteen erilliseen osioon sen sijaan, että se oltaisiin koottu kokonaan pereh-

dyttäjän Top 10 muistilistaa pohjana käyttäen. Perehdyttämisessä on myös osattava

suodattaa oleellisin tieto (Eklund 2018, 50 - 51). Perehdytyskansio tuotettiin sisällöltään

kattavaksi, kuitenkin niin, että vain keskeisimmät asiat sisällytettiin materiaaliin. Hyvä

perehdytysmateriaali on johdonmukainen sekä kieleltään selkeä ja havainnollinen (Frisk

2005, 82; Sajama 2015). Perehdytyskansion tekstit pidettiin selkeinä ja ytimekkäinä. Si-

sältö laadittiin etenemään johdonmukaisesti. Johdonmukaisuus ja havainnollisuus huo-

mioitiin myös perehdytyskansion ulkoasussa noudattaen yhtenäistä asettelua. Perehdy-

tyskansion ulkoasua ei kuitenkaan voitu muokata täysin rajoituksetta, sillä tuotoksen oli

oltava tulostettunakin helppolukuinen.

Perehdytysmateriaali voi olla esimerkiksi kansio tai opas, joka kannattaa laatia saman-

sisältöisenä paperisena ja sähköisenä (Frisk 2005, 82). Lisäksi perehdytysmateriaalit

voidaan koota sähköisenä intranetiin (Kjelin & Kuusisto 2003, 206). Perehdytyskansio

laadittiin sähköisenä, mutta tarvittaessa sen saa myös tulostettua. Se toteutettiin intra-

netiin laitettavaksi, mikä oli tiedossa opinnäytetyöprosessin alusta asti.
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7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS

Ammattikorkeakouluille on laadittu suositukset hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta

ja eettisestä opinnäytetyöprosessista. Suositusten tavoitteena on yhtenäistää opinnäy-

tetyöprosessia ja parantaa opinnäytetöiden laatua sekä edistää hyvää tieteellistä käy-

täntöä ja ennaltaehkäistä tieteellistä epärehellisyyttä. Suositusten perustana on lainsää-

däntö ja tiedeyhteisön kansainväliset sekä kansalliset tutkimuseettiset periaatteet, suo-

situkset ja linjaukset. (Arene ry 2017, 2 - 3.)

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan (TENK) HTK-ohjetta eli ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkaus-

epäilyjen käsittelemistä (Arene ry 2017, 2). Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteel-

listä käytäntöä tutkimustyössä ja varmistaa, että loukkausepäilyt käsitellään mahdolli-

simman nopeasti sekä oikeudenmukaisesti ja asiantuntevasti (TENK 2012, 4).

Tämä opinnäytetyö toteutettiin noudattaen TENK:n (2012, 6 - 7) ohjeistusta hyvästä tie-

teellisestä käytännöstä. Ennen opinnäytetyön viitekehyksen aloittamista opinnäytetyöstä

tehtiin kirjallinen toimeksiantosopimus toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantosopimuk-

sessa määriteltiin, mitkä osiot valmiista opinnäytetyöstä ovat julkisia ja mitkä salataan.

Toimeksiantajan toiveesta opinnäytetyön tuotos (sähköisen perehdytyskansio ja pereh-

dyttäjän muistilista) tuli vain kohdeorganisaation käyttöön. Luvun kolme alla käsiteltiin

perehdyttämisen lähtötilannetta, minkä katsottiin sisältävän luottamuksellista tietoa yri-

tyksestä, joten hyvän eettisen käytännön mukaisesti kyseiset osat tekstistä salattiin lo-

pullisesta opinnäytetyöstä. Osio pohjautui keskusteluun toimeksiantajan edustajan ja

työntekijöiden kanssa. Osion laatimisen jälkeen se hyväksytettiin toimeksiantajalta. Toi-

meksiantaja antoi suostumuksensa perehdytyskansion sisällysluettelon (Liite 2) ja hen-

kilökohtaisen perehdytysohjelman (Liite 3) julkaisemiseen. Perehdytyskansio koekäytet-

tiin ja annettiin osastonhoitajan luettavaksi opinnäytetyöprosessin aikana useaan ker-

taan.

Ihmistieteisiin kuuluvissa tutkimuksissa on kunnioitettava tutkittavan itsemääräämisoi-

keutta, vältettävä vahingoittamista sekä noudatettava yksityisyyttä ja tietosuojaa (Arene

ry 2017, 8). Tässä opinnäytetyössä keskusteluihin osallistuneiden kuntayhtymän työnte-

kijöiden anonymiteetti säilytettiin. Opinnäytetyötä varten suoritettiin puolistrukturoituja

haastatteluita, eikä näin ollen henkilötietoja kerätty. Hyvän tieteellisen tutkimuskäytän-

nön mukaan tutkittavalta tulee saada suostumus tutkimukseen osallistumisesta, ja



34

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

osallistumisen on oltava vapaaehtoista (Hirsjärvi ym. 2007, 25). Suostumus keskustelui-

hin pyydettiin suullisesti ja osallistumisen vapaaehtoisuutta painotettiin. Kirjalliselle suos-

tumukselle ei katsottu olevan tarvetta, koska keskusteluissa käsiteltiin ainoastaan opin-

näytetyöstä salattavaa osiota perehdytyksen nykytilanteesta sekä valmistuneen pereh-

dytyskansion kehittämisehdotuksia. Kohdeorganisaatiota koskevien tietojen oikeellisuus

varmistettiin osastonhoitajalta. Ennen opinnäytetyön tuotokseen otettavien kuvien otta-

mista kysyttiin kuvattavilta suostumus suullisesti kuvien käyttöön perehdytyskansiossa

ja kuntayhtymän omissa kanavissa. Kuvissa esiintyminen perustui vapaaehtoisuuteen.

Kuvausluvalle ei ollut tarvetta, sillä kuvia käytettiin vain kohdeorganisaation käyttöön tar-

koitetuissa opinnäytetyön tuotoksissa ja mahdollisesti kohdeorganisaation muissa kana-

vissa. Oikeus kuvien käyttöön perehdytyskansiossa saatiin kuvaajalta.

Hyvän tieteellisen käytännön mukaan alkuperä, tekijät ja lähteet tulee mainita käytettä-

essä toisten omistamia aineistoja, menetelmiä tai tuloksia opinnäytetyön tausta-aineis-

tona (TENK 2012, 6; Arene ry 2017, 11). Opinnäytetyön tutkimus tehtiin huolellisesti ja

avoimesti, tarkkuutta ja rehellisyyttä noudattaen. Raportoinnissa noudatettiin Turun Am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoitusohjeita. Tässä opinnäytetyössä lähdeviittauk-

sia käytettiin asianmukaisesti, jolloin tekstistä käy ilmi, mitkä osat ovat lainattuja tai poh-

jautuvat aiempaan aineistoon. Opinnäytetyössä käytettyjen tausta-aineistojen kanssa

huolehdittiin, että niiden alkuperä ja tekijät käyvät ilmi. Näin kunnioitettiin muiden työtä ja

tekijänoikeuksia sekä noudatettiin hyvää tutkimustapaa ja lainsäädäntöä. Lähteiden va-

linnassa kiinnitettiin huomiota lähteen luotettavuuteen tekemällä hakua tieteellisten ar-

tikkelitietokantojen kautta, sekä tutkimalla lähteen kirjoittajaa ja julkaisupaikkaa.

Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä varten tietoa haettiin monipuolisesti perehdyttä-

mistä käsittelevästä kirjallisuudesta, artikkelitietokannoista (EBSCO, Medic, PubMed),

manuaalisen haun kautta sekä muun muassa järjestöjen ja liittojen internetsivuilta. Pohja

teoreettiselle viitekehykselle rakennettiin suomenkielisestä kirjallisuudesta, jossa pereh-

dyttämistä oli käsitelty laajasti ja monipuolisesti. Ennen opinnäytetyön aloittamista tavoit-

teena oli käyttää enintään viisi vuotta vanhoja lähteitä. Kirjallisuutta löytyi kuitenkin sup-

peasti viimeisen viiden vuoden ajalta, joten aikarajausta laajennettiin kirjallisuudessa

kymmeneen vuoteen. Perehdyttämisen keskeisen teorian ei koettu muuttuneen niin mer-

kittävästi viidessä vuodessa, että tieto olisi vanhentunutta. Aiheen monipuolisempi tar-

kastelu mahdollistui sisällyttämällä myös vanhempia lähteitä opinnäytetyöhön. Artikkeli-

tietokannoista haettiin lisäksi englanninkielisiä artikkeleita koskien perehdyttämistä. Ar-

tikkelihaku rajattiin vuosina 2013 - 2018 julkaistuihin artikkeleihin. Uudet artikkelit
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tarjosivat nykyaikaisia esimerkkejä ja näkemyksiä keskeisen teorian tueksi. Tiedonhaun

tulokset ovat koottuna tiedonhakutaulukkoon (Liite 1).

Haasteeksi tiedonhaussa nousi suun terveydenhuollon perehdyttämistä koskevan mate-

riaalin niukkuus. Artikkelitietokannoista löytyi lähinnä yritysmaailmaa ja sairaanhoitajien

perehdyttämistä koskevia tutkimuksia ja artikkeleita, joita päädyttiin käyttämään opinnäy-

tetyön teoreettisessa viitekehyksessä. Suun terveydenhuollon perehdyttämistä koske-

vaa materiaalia löytyi ainoastaan yhden Pro gradu tutkielman (Nykänen 2018) verran,

vaikka tietoa haettiin useilla hakusanoilla eri tietokannoista. Suomenkielisiä artikkeleita

ja tutkielmia haettiin lähinnä Medic-tietokannasta. Opinnäytetyöhön sopivia osumia löytyi

kuitenkin vain muutama. Sopivan lähdemateriaalin niukkuus oli nostettu esiin myös Ny-

käsen (2018) Pro gradu tutkielmassa.

Opinnäytetyö käytettiin plagiaatintunnistusjärjestelmän (Urkund) kautta ennen sen julkai-

semista. Lopuksi toimeksiantaja allekirjoitti toimeksiantajan lausunnon opinnäytetyöstä.
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8 POHDINTA

Työelämä ja sen vaatimukset ovat jatkuvan muutoksen alla ja yhä harvemmin koko työ-

ura tehdään samassa työpaikassa. Perehdyttämisellä onkin yhä tärkeämpi rooli työelä-

mässä. Perehdyttäminen on tärkeä osa myös suun terveydenhuollon organisaatioiden

toimintaa. Etenkin suuhygienistin näkökulmasta suun terveydenhuollon työnjako ja teh-

tävien siirtyminen hammaslääkäreiltä suuhygienisteille edellyttävät perehdyttämistä,

jolla varmistetaan potilasturvallisuus ja hoidon laatu. Suuhygienisti työskentelee pääosin

yksin, jolloin hän on laillistettuna ammattihenkilönä vastuussa omasta työstään ja osaa-

misestaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen työntekijä on perehdytetty niin, että

hän hallitsee oman vastuualueensa ja osaa toimia osana työyhteisöä yhteisten käytän-

töjen mukaan. Lisäksi suuhygienisti voi toimia lähiesimiehenä, jolloin perehdyttämisen

järjestäminen on hänen vastuullaan.

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään hyvän perehdyttämisen sisäl-

töä ja ominaisuuksia. Teoreettisen viitekehyksen pohja rakennettiin pääosin suomenkie-

lisestä kirjallisuudesta. Englanninkieliset artikkelit tarjosivat nykyaikaisia esimerkkejä ja

näkemyksiä keskeisen teorian tueksi. Opinnäytetyön tuotokset pohjautuvat teoreettiseen

viitekehykseen, joka asetti raamit tuotosten rakenteelle ja sisällölle. Varsinainen aineisto

tuotosten kokoamiseen saatiin toimeksiantajalta. Tuotosten laatimisessa huomioitiin

myös toimeksiantajan toiveet ja esiin nousseet kehitysehdotukset. Tuotosten tekstit pi-

dettiin selkeinä ja ytimekkäinä luettavuuden ja ymmärrettävyyden vuoksi. Tuotoksen

mielenkiintoisuutta lisättiin kuvilla ja ulkoasun tehosteilla. Tuotokseen koottiin oleellisim-

mat asiat kattavasti ja loogisessa järjestyksessä.

Opinnäytetyöprosessissa syntynyt suun terveydenhuollon perehdytyskansio sisältää tar-

peellisimmat tiedot uudelle työntekijälle niin työsuhteesta, kuin työnantajastakin. Yhteen

kootun kokonaisuuden koettiin olevan tarpeellinen, sillä aiemmin tiedot ovat olleet vaike-

ammin löydettävissä eri kansioista intranetistä. Uudistettu perehdytysmateriaali sai myös

kiitosta kuntayhtymän vanhoilta työntekijöiltä. Lisäksi perehdyttäjän tueksi koottu pereh-

dyttäjän muistilista ja henkilökohtainen perehdytysohjelma helpottavat yhtenäisen pereh-

dyttämisen järjestämistä ja varmistavat, että kaikki oleellinen tulee käytyä perehdyttä-

misprosessissa. Suunnitelmallinen perehdytyskansio tukee perehdyttämisen tasapuoli-

suutta jatkossa. Kirjallinen suunnitelma edesauttaa asioiden läpikäyntiä loogisessa
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järjestyksessä. Näin myös perehdyttäjän työ helpottuu. Sähköiseen muotoon tuotettuna

materiaalia on lisäksi helppo päivittää.

Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä voidaan hyödyntää suuhygienistikoulutuksessa

uusiin työtehtäviin perehdytettäessä Medisiina D:ssä. Lisäksi perehdytyskansiota varten

otettuja kuvia voidaan hyödyntää FSHKY:n viestintä- ja markkinointikanavissa. Opinnäy-

tetyön tuotosta on mahdollista jatkossa laajentaa koskemaan myös hammaslääkäreiden

perehdytystä. Jatkossa perehdytyskansioon voi myös liittää toimipaikkakohtaiset tar-

kemmat ohjeet jokaiseen kuntayhtymän hammashoitolaan.

Koko kuntayhtymän suun terveydenhuollon perehdytysmateriaalin tuottaminen osoittau-

tui aiheena laajaksi. Oman haasteensa perehdytyskansion tuottamiseen aiheutti se, että

tuotoksen oli sovelluttava kaikkiin viiteen kuntayhtymän hammashoitolaan, minkä vuoksi

siihen ei voitu sisällyttää mitään paikka- ja yksityiskohtaisia ohjeita tai tietoja. Aiheen

laajuuden vuoksi päätettiin myös jättää toteuttamatta alkuun suunniteltu videoperehdytys

hammashuollon päivystykseen. Myöhemmin perehdytyskansioon tai sen liitteeksi voi-

daan kuitenkin päivittää oma osionsa päivystyksessä toimimisesta. Lisäksi haasteena

opinnäytetyöprosessissa oli uuden näkökulman löytäminen perehdyttämiseen aiemmin

samasta aiheesta tehtyjen lukuisten opinnäytetöiden vuoksi. Tilaajan tarve opinnäyte-

työlle kuitenkin osoittaa aiheen ajankohtaisuuden edelleen, ja työssä nostetaan esiin uu-

tena asiana suuhygienistin näkökulma perehdyttämisessä. Oman haasteensa opinnäy-

tetyön viitekehyksen tiedonhankintaan toi myöskin se, että perehdyttämistä ei ole juuri-

kaan käsitelty suun terveydenhoidon näkökulmasta. Yleisesti suun terveydenhoidon nä-

kökulmaa perehdyttämisessä tulisikin jatkossa tutkia lisää.

Haasteena opinnäytetyöprosessissa oli sen aikataulutus, sillä opinnäytetyö toteutettiin

yhtäaikaisesti muiden opintojaksojen kanssa. Opinnäytetyön tekemistä hidasti etenkin

harjoitteluiden suorittaminen samanaikaisesti, minkä vuoksi prosessi koettiin paikoin ras-

kaaksi. Lisäksi oman haasteensa toteuttamiseen toi opinnäytetyön tekijöiden asuminen

eri paikkakunnilla.

Toiminnallisen opinnäytetyön myötä osaamista kertyi ammattikorkeakoulutasoisesta ke-

hitystyöstä ja projektiluontoisesta työskentelystä yhteistyökumppanin kanssa. Opinnäy-

tetyöprosessi syvensi käsitystä perehdyttämisen merkityksestä. Tuotoksia laatiessa tie-

toa karttui lisäksi siitä, minkälaisia asioita jokaisen olisi hyvä tietää työsuhteestaan. Li-

säksi opinnäytetyöprosessin myötä valmiudet toimia perehdyttäjänä karttuivat.



38

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

LÄHTEET

Aalto, S. 2014. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Helsinki: THL. Viitattu 7.12.2018
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116713/Suun%20th%20tmpl%202015_kor-
jattu%2017112014.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Ahokas, L. & Mäkeläinen, J. 2013. Digijulkaisut: Perehdyttäminen ja työnopastus  Ennakoivaa
työsuojelua. Työturvallisuuskeskus. Viitattu 23.10.2018 https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/jul-
kaisut/digijulkaisut/perehdyttaminen_ja_tyonopastus_-_ennakoivaa_tyosuojelua.

Ammattinetti 2018. Suuhygienisti. Viitattu 7.12.2018 www.ammattinetti.fi > Ammatit > Terveyden-
huolto > Hammashuoltoala > Suuhygienisti.

Anias, P. 2010. Esimiehen työsuojeluopas: Työkirja. 8. uud. painos. Työturvallisuuskeskus.

Anias, P.; Koskenvesa, A. & Mäkeläinen, J. 2014. Esimiehen työsuojeluopas. Työturvallisuuskes-
kus.

Arene ry. 2017. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. Viitattu 7.11.2018
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_ammattikorkeakoulujen-opinnayte-
toiden-eettiset-suositukset.pdf?_t=1526903222.

Baldwin, B. 2016. An onboarding Program for the CT Department. Radiol Manage. Vol. 38, No 1,
26 - 9.

Brindise, T.; Juarez, P. & Phopharait Baker, M. 2015. Development of a Tele-ICU Postorientation
Support Program for bedside nurses. Critical Care Nurse. Vol. 35, No 4, 8 - 16.

Delaney, M.; Friedman, I.; Macyk, I.; Quinn, C. & Schmidt, K. 2013. Specialized new graduate
RN Pediatric Orientation: A strategy for nursing retention and its financial impact. Nursing
economics. Vol. 31, No 4, 162 - 170.

Eklund, A. 2018. Tervetuloa meille!  Uuden työntekijän perehdytys. Helsinki: Grano Oy.

ETENE. 2011. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta  ETENE-julkaisuja 32. Helsinki. Viitattu
23.11.2018 http://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+ter-
veysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841.

Forssan hyvinvointikuntayhtymä 2018. Organisaatiokaavio. Viitattu 15.3.2019 www.fstky.fi > Kun-
tayhtymä > Organisaatiokaavio http://www.fstky.fi/client/fshky/userfiles/organisaatiokaavio-fshky-
2018-kesakuu-20181273750352.pdf.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 2016a. Hammashoitolat. Viitattu 7.11.2018 www.fstky.fi
> Palvelut > Terveyspalvelut > Hammashoitolat.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 2016b. Hyvinvointikuntayhtymä. Viitattu 7.11.2018
www.fstky.fi > Kuntayhtymä.

Frisk, T. 2005. Työssäoppimisen käytäntöjä. Helsinki: ESR.

Gaul, P. 2017. Onboarding is critical. Talent Development. No 8, 28 - 32.

Harnett, T. 2016. The ins and outs of onboarding. Workforce. Vol. 95, No 9, 20 - 21.

Hartikainen, J. 2016. Maahanmuuttajahoitajien perehdyttäminen vanhustenhoitotyössä  toimin-
tatutkimus vanhustenkeskuksessa pääkaupunkiseudulla. Väitöskirja. Terveystieteiden tiede-
kunta. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 24.11.2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-
2246-5.



39

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

Hébert, TM.; Mantilla, J.; McLemore, L.; Steinberg, JJ.; Szymanski, J.; Prystowsky MB. & Walsh,
R. 2016. Onboarding for pathology residency programs  the Montefiore Experience. Academic
Pathology. Vol. 3, No 1.

Helsilä, M. 2009. Henkilöstöasioita esimiehille. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. uud. painos. Keuruu: Otavan
Kirjapaino Oy.

Hokkanen, S.; Mäkelä, T. & Taatila, V. 2008. Alan johtajaksi. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Kjelin, E & Kuusisto, P-C. 2003. Tulokkaasta tuloksentekijäksi. Helsinki: Talentum.

Kupias, P. & Peltola, R. 2009. Perehdyttämisen pelikentällä. Tampere: Palmenia.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1994/19940559#l4ap23d.

Mäntynen, J. & Penttinen, A. 2009. Työhön perehdyttäminen ja opastus  ennakoivaa työsuoje-
lua. 2. painos. Työturvallisuuskeskus.

Nokelainen, M. 2011. Occupational Safety Card. 3. uud. painos. Työturvallisuuskeskus.

Nykänen, W-T. 2018. Suuhygienistien kokemukset perehtymisestä suun terveydenhuollossa. Pro
gradu tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta: hoitotiede. Tampere: Tampereen yliopisto.
Viitattu 27.10.2018 http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201804301582.

Oksanen, E. 2017a. Hyvä perehdytys vaatii aikaa ja halua. Tehy-lehti: Työelämä. Viitattu
23.10.2018. Saatavilla https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/hyva-perehdytys-vaatii-aikaa-ja-halua.

Oksanen, E. 2017b. Näin olet hyvä perehdyttäjä  viisi vinkkiä. Tehy-lehti: Työelämä. Viitattu
23.10.2018. Saatavilla https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/nain-olet-hyva-perehdyttaja-viisi-vink-
kia.

Ollila, A. 2014. Perehdytys on nuorten työsuojelussa ensiarvoisen tärkeää. Työterveyslääkäri.
Vol. 32, No 4, 49 - 50.

Opetusministeriö. 2006. Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Opetusministeriön työryh-
mämuistioita ja selvityksiä 2006:24. Viitattu 7.12.2018 http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/80112/tr24.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Opintopolku 2018. Suuhygienisti (amk), päivätoteutus. Viitattu 7.12.2018 https://opinto-
polku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.867973614410.

Rogoff, B. 2014. 7 Steps for Suberb Staff Recruitment and Retention. Review of Opometry. Vol.
151, No 11, 28 - 34.

Sajama, S. 2015. Perehdytä uusi työkaveri kunnolla. Tehy-lehti. No 6. Viitattu 23.10.2018
https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/perehdyta-uusi-tyokaveri-kunnolla.

Stackpole, B. 2013. Keep new hires from jumping ships. Computerworld. Vol. 47, No 18, 30 - 34.

Steer, D. 2013. Onboard With It All. Talent Development. Vol. 67, No 11, 26 - 29.

Suomen hammaslääkäriliitto 2018a. Osaaminen ja koulutus työnjakoa toteuttaessa ja kehittä-
essä. Viitattu 7.12.2018 www.hammaslaakariliitto.fi > Työelämä > Työnjako suun terveydenhuol-
lossa > Osaaminen ja koulutus.

Suomen hammaslääkäriliitto 2018b. Suun terveydenhuollon potilasturvallisuuden tarkistuslista.
Viitattu 19.11.2018 https://www.hammaslaakariliitto.fi/sites/default/files/mediafiles/liiton_toi-
minta/potilasturvallisuuden_tarkistuslista.pdf.



40

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

Suomen hammaslääkäriliitto 2018c. Toimiva työnjako suun terveydenhuollossa. Viitattu
7.12.2018 www.hammaslaakariliitto.fi > Työelämä > Työnjako suun terveydenhuollossa.

Suomen kuntaliitto. 2005. Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen kunta-alalla. Helsinki: Paino-
talo Miktor.

Suomen suuhygienistiliitto SSHL ry & Akavan erityisalat ry. 2012. Kuntasektorin suuhygienistin
työtehtävät ja vaativuustasot. Viitattu 7.12.2018 https://www.suuhygienistiliitto.fi/wp-con-
tent/uploads/TVA.pdf.

Tehy 2018. Perehdytys. Viitattu 23.10.2018 www.tehy.fi > Työelämäopas > Työsuhteen alkami-
nen > Perehdytys.

TENK. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittely Suomessa. Helsinki.
Viitattu 27.10.2018 https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf.

Tilastokeskus 2018. Intranet. Viitattu 7.12.2018 www.stat.fi > Tietoa tilastoista > Käsitteet > Intra-
net.

Trossman, S. 2017. Stepping into a culture of safety. Kentucky Nurse. Vol. 65, No 4, 12 - 15.

Turku AMK 2018. Opinnäytetyön lajit. Viitattu 17.10.2018 www.turkuamk.fi > Messi-intranet >
Opiskelu > Opinnäytetyö > Opinnäytetyön lajit.

Työsuojeluhallinto 2018. Opetus ja ohjaus. Viitattu 23.10.2018 www.tyosuojelu.fi > Työsuojelu
työpaikalla > Opetus ja ohjaus.

Työterveyslaitos 2017. Hyvä työura alkaa perehdytyksestä. Viitattu 23.10.2018 www.ttl.fi > Ajan-
kohtaista > Tiedotteet > Hyvä työura alkaa perehdytyksestä.

Työterveyslaitos 2018a. Nuori työntekijä työyhteisön jäseneksi. Viitattu 23.10.2018 www.ttl.fi >
Toimiva työyhteisö > Ikäjohtaminen > Nuori työntekijä työyhteisön jäseneksi.

Työterveyslaitos 2018b. Perehdyttäjän Top 10 muistilista. Viitattu 23.10.2018 www.ttl.fi > Toi-
miva työyhteisö > Ikäjohtaminen > Nuori työntekijä työyhteisön jäseneksi > Perehdyttäjän Top 10
muistilista.

Työturvallisuuskeskus 2017a. Perehdytä hyvin! Viitattu 23.10.2018 www.ttk.fi > Ajankohtaista >
Teemat > Arkisto: Teemat 2017 > Perehdytä hyvin!

Työturvallisuuskeskus 2017b. Perehdyttäminen on erityisen tärkeää yhteisillä työpaikoilla. Viitattu
23.10.2018 www.ttk.fi > Ajankohtaista > Uutiset > TTK:n uutisia: Perehdyttäminen on erityisen
tärkeää yhteisillä työpaikoilla.

Työturvallisuuskeskus 2018. Työhön perehdyttäminen ja opastus. Viitattu 23.10.2018 www.ttk.fi
> Työturvallisuus ja työsuojelu > Työsuojelu työpaikalla > Vastuut ja velvoitteet > Työhön pereh-
dyttäminen ja työnopastus.

Työturvallisuuslaki 738/2002. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738.

Veijola, O. 2017. Puutteellinen perehdytys riskitekijänä. Tapaturmavakuutuskeskuksen analyy-
seja nro 16. Viitattu 3.11.2018 http://www.tvk.fi/templates/vinha/services/down-
load.aspx?fid=374942&hash=f6ae1a08ef6c8030108ff29accba61a9a3469ecc0b47e71f13b2148
92d7cbf18.

Zaire, P. 2017. Structured Onboarding process to promote safety. AAACN Viewpoint. Vol. 39, No
1, 10 - 11.



Liite 1 (1)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

Tiedonhakutaulukko



Liite 1 (2)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä



Liite 1 (3)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä



Liite 2 (1)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

Perehdytyskansion sisällysluettelo

1. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

1.1. Tervetuloa töihin

1.2. Hyvinvointikuntayhtymä

1.3. Organisaatiokaavio

1.4. FSHKY:n arvot, visio ja laatupolitiikka

1.5. Perehdytysprosessi

1.6. Henkilökohtainen perehdytysohjelma

2. Suun terveydenhuolto osana perusterveydenhuoltoa

2.1. Hammashuollon esittely

2.2. Hammaslääkäripäivystys

2.3. Hammashoitoloiden yhteystiedot

2.4. Hammashoitolan tarjoamat palvelut

2.5. Tulka-puhelin

2.6. Potilasmaksut ja perintä

3. Työsopimus ja siihen liittyvät asiat

3.1. Työsopimus ja koeaika

3.2. Verokortti ja pankkiyhteystiedot

3.3. Työhöntulotarkastus

4. Tutustuminen työpaikkaan ja työolosuhteisiin

4.1. Työ- ja sosiaalitilat

4.2. Avaimet, kulkuväylät ja paikoitus

4.3. Työaika, ruokailu- ja kahviajat

4.4. Työasu ja -välineet

4.5. Puhelimen käyttö, sisäinen ja ulkoinen posti

4.6. Intranet

4.7. Kuntayhtymän savuttomuusohjelma

5. Työtehtävät ja työntekijän velvollisuudet

5.1. Suuhygienistin tehtävänkuvaus

5.2. Hammashoitajan tehtävänkuvaus

5.3. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus

5.4. Navisec-Flex

6. Palvelussuhde ja henkilöstöasiat

6.1. Palkanmaksu ja kokemuslisät



Liite 2 (2)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

6.2. Virkavapaus, lomat ja kannustevapaat

6.3. Poissaolot menettelyineen

6.4. Populus

6.5. Matkakorvaukset (oman auton käyttö)

6.6. Vakuutukset

7. Tiedottaminen ja työyhteisön kokouskäytännöt

7.1. Tiedottaminen ja sähköposti

7.2. Kokoukset

8. Henkilöstöpalvelut

8.1. Työturvallisuus, HaiPro

8.2. Työsuojelu ja luottamusmiestoiminta

8.3. Työterveyshuolto

8.4. Virkistys- ja Tyky-toiminta

9. Koulutus ja kehittäminen

9.1. Työyksikön ja oman toiminta-alan koulutus



Liite 3 (1)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä

Henkilökohtainen perehdytysohjelma



Liite 3 (2)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Iita Järvinen & Jenina Rantakylä


