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1 Johdanto 

 

 

Uuden työntekijän tai opiskelijan aloittaessa uusissa työtehtävissä on aina hyvä 

perehdytys tarpeellinen. Hyvä perehdytys nopeuttaa työntekijän sopeutumista 

työyhteisöön, yksikön toimintatapoihin sekä turvallisiin työtapoihin. Perehdytys on 

tarpeen myös työmenetelmien muuttuessa, työntekijän oltua pitkään poissa työ-

tehtävistä tai jos käyttöön otetaan uusia laitteita. Työntekijää varten laaditaan 

yksilöllinen perehdytysohjelma ja materiaali, huomioiden hänen koulutuksensa ja 

työkokemuksensa. Materiaalit on hyvä koota näkyvälle paikalle perehdyttämis-

kansioon, josta se on helposti työntekijöiden saatavilla ja luettavissa. Perehdytys-

kansio on tärkeää päivittää asioiden muuttuessa. (Työturvallisuuskeskus 2014, 

9-10.) 

 

Perehdytyksellä pyritään antamaan laaja kuva koko organisaatiosta ja työyksikön 

toimintatavoista. Onnistuneella perehdytyksellä edistetään työntekijän paineen-

sietokykyä ja ehkäistään mahdollisten virheiden syntymistä. Hyvä perehdytys 

lisää uuden työntekijän positiivisten asenteiden kehittymistä sekä luo hyvän 

pohjan ammatilliseen kasvuun ja työssä menestymiseen. Hyvän perehdytyksen 

saanut ja motivoitunut työntekijä vaikuttavaa myös positiivisesti työpaikan il-

mapiiriin. Perehdytyksellä on tärkeä rooli uuden oppimisen, motivaation 

säilymisen ja jaksamisen turvaajana. Hyvin toteutettu perehdytys vaikuttaa 

positiivisesti työn laatuun, tuottavuuteen ja parempaan yhteistyöhön. (Surakka 

2009, 77-78.) 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa perehdytyksen laatua. Tarkoituksena on 

antaa tietoa uusille työntekijöille ja opiskelijoille Kuurnan Kartanon työskentely- ja 

toimintatavoista. Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa perehdytyskansio uusien 

työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtymisen tueksi. Toimeksiantajana toimii 

Kontiolahdella toimiva mielenterveysyksikkö Kuurnan Kartanot, joka tuottaa ym-

pärivuorokautista tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja tukiasumista 

mielenterveyskuntoutujille.  
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2 Työhön perehdyttäminen 

 

 

Perehdytyksellä tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimia, joilla saadaan uusi työntekijä 

oppimaan mahdollisimman pian omat työtehtävänsä, tutustumaan työorganisaa-

tioon sekä sopeutumaan työyhteisöönsä (Österberg 2014, 115). Perehdytys on 

uusien asioiden oppimista ja niiden soveltamista käytäntöön (Eklund 2018, 25). 

Perehdytyksellä annetaan työntekijälle valmiudet työskennellä työtehtävissä ja 

työyhteisössä turvallisesti ja oikein. Perehdytystä tarvitaan silloin, kun henkilö tu-

lee uuteen työhön, työtehtävät tai menetelmät vaihtuvat, perehdytyksessä on ha-

vaittu puutteita tai kun turvallisuusohjeita on laiminlyöty. (Työturvallisuuskeskus 

2020.) Perehdytystä on hyvä järjestää myös pitkältä opiskelu- tai perhevapaalta 

palaavalle työntekijälle. Perehdytysohjelman uusille työntekijöille laatii yleensä 

henkilöstöasiantuntija. Vastuu perehdytyksestä on aina esimiehellä tai henkilös-

töasiamiehellä. (Österberg 2014, 116-118.)  

 

Vaikka perehdytys on työnantajan vastuulla, on onnistuneesta perehdytyksestä 

vastuussa myös työntekijä. Työntekijän vastuu voidaan jakaa kolmeen eri osa-

alueeseen. Näitä ovat vastuu työnantajaa kohtaan, vastuu työyhteisöä kohtaan 

sekä vastuu itseään kohtaan. Työnantajaa kohtaan olevalla vastuulla tarkoitetaan 

sitä, että uusi työntekijä noudattaa työsopimusta, tuo esille omia vahvuuksiaan ja 

osaamistaan, huolehtii turvallisuudesta sekä tekee laadukasta työtä. Työyhteisöä 

kohtaan olevalla vastuulla tarkoitetaan työntekijän sitoutumista työyhteisöön, yh-

teisten toimintatapojen ja pelisääntöjen noudattamista, tiimi- ja vuorovaikutustai-

toja sekä toimimista eettisesti ja rehellisesti. Itseään kohtaan olevalla vastuulla 

puolestaan tarkoitetaan työntekijän vastuuta pitää yllä omaa ammattitaitoaan ja 

itsensä kehittämistä, oma-aloitteellisuutta, omien mielipiteiden esille tuomista 

sekä vastuuta omasta hyvinvoinnista. Työntekijällä on myös vastuu noudattaa 

työnantajan asettamia ohjeita ja määräyksiä. Perehdytyksessä tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että työnantaja voi määrittää minkälaisia toimintatapoja ja tehtä-

viä uuden työntekijän tulee noudattaa. (Eklund 2018, 161-164.) 
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Perehdyttämistä ohjaavat myös monet lainsäädännöt. Lainsäädännössä on eri-

tyisesti kiinnitetty huomiota työnantajan vastuuseen työhön opastamiseen. Pe-

rehdytystä sääteleviä lakeja ovat työsopimuslaki, työturvallisuuslaki sekä laki yh-

teistoiminnasta yrityksissä. (Kupias & Peltola 2009, 20.) Työsopimuslaissa työn-

antajaa velvoitetaan edistämään kaikin puolin suhteitaan työntekijöihin sekä työn-

tekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että työnteki-

jällä on valmiudet selviytyä työstään myös yrityksen työmenetelmiä, toimintaa tai 

tehtävää kehitettäessä tai muutettaessa. (Työsopimuslaki 2001/55.) Työturvalli-

suuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijää riittävästi ennen työn 

aloittamista sekä työtehtävien muuttuessa työhön, tuotantomenetelmiin, työolo-

suhteisiin, työvälineisiin ja niiden oikeaoppiseen ja turvalliseen käyttöön. Työnte-

kijälle tulee myös antaa ohjausta ja opetusta vaarojen ehkäisemiseksi sekä ter-

veyttä uhkaavan tai turvallisuuden vaaran tai haitan välttämiseksi. (Työturvalli-

suuslaki 2002/738.) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä edistää työnantajan ja 

työntekijän vuorovaikutuksellisia suhteita. Lain tavoitteena on kehittää yhteisym-

märryksessä mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijän työoloihin sekä työntekijän 

asemaan yrityksessä. Lain tavoitteena on myös lisätä työnantajan ja työntekijän 

yhteistyötä yrityksen mahdollisten muutosten yhteydessä. (Laki yhteistoimin-

nasta yrityksissä 2007/334.) 

 

2.1 Perehdyttämisen hyödyt 

 

Hyvän perehdytyksen saaminen on tärkeää monestakin syystä. Hyvällä pereh-

dytyksellä varmistetaan, että uusi työntekijä oppii oikeat työskentelytavat nope-

asti. Näin saadaan pienennettyä virheiden määrää ja säästetään työntekijöiden 

aikaa, kun heidän työnsä ei keskeydy monta kertaa päivässä uuden työntekijän 

esittämiin kysymyksiin. Oikealla perehdytyksellä turvallisuusriskit pienenevät ja 

työntekijän oma turvallisuuden tunne kasvaa, kun hän kokee saavansa perinpoh-

jaisen perehdytyksen työhönsä. Perusteellinen perehdytys sitouttaa työntekijää 

osaksi työyhteisöä ja vaikuttaa perehdytettävän mielialaan positiivisesti. (Öster-

berg 2014, 115.) Laadukkaalla perehdytyksellä ja tuen antamisella uudelle työn-

tekijälle perehdytysjakson ensimmäisinä kuukausina on valtavan suuri vaikutus 

työntekijän sitoutumiseen. Erityisesti perehdytyksen 90 ensimmäisenä päivänä 

saatu tuki vaikuttaa enemmän uuden työntekijän sitoutumiseen ja työn tulokseen 
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kuin sen ajan jälkeinen tuki. (Kammeyer-Mueller, Wanberg, Rubenstein & Song 

2013, 11-14.) Perehdytyksen vaikuttavuutta työyhteisöön sitoutumiseen on tut-

kittu myös 2011 julkaistussa kanadalaisessa tutkimuksessa. Tutkimuksissa kävi 

ilmi, että perehdytysohjelmalla ei ollut merkittävää yhteyttä uuden työntekijän si-

toutumisessa yritykseen. Perehdytysohjelmalla näytti kuitenkin olevan yhteys sii-

hen, miten uudet työntekijät kokivat soveltuvansa työtehtäväänsä ja miten he ko-

kivat yrityksen tunnetasolla. Sosiaalisia suhteita painottava perehdytys näyttäisi 

olevan tehokkaampi kuin tiedon jakamista painottavat perehdytysohjelmat. Näin 

ollen sosiaalisia suhteita painottava perehdytys epäsuorasti myös lisää uusien 

työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan. (Saks & Gruman 2011.)  

 

2.2 Perehdytyksen sisältö 

 

Perehdytyksen sisältöön vaikuttavat työntekijän ikä, työkokemus, työsuhteen 

kesto sekä tulevat työtehtävät. Lyhyisiin sijaisuuksiin tulevilla työntekijöillä pereh-

dytykseen on käytettävissä vähemmän aikaa, jolloin perehdytyksessä tulee huo-

mioida kaikista oleellisin tieto perehtyjälle. Kokenut työntekijä on usein oma-aloit-

teisempi ja aktiivisempi kuin henkilö, jolla on vähemmän työkokemusta. Kokema-

ton tai nuori työntekijä tarvitsee laajemman perehdytyksen perusasioista alkaen, 

joten perehdytys vie enemmän aikaa kuin kokeneen työntekijän. Samalta alalta 

tai samankaltaisista tehtävistä siirtyvällä henkilöllä on jo jonkinlainen yleiskäsitys 

tulevista tehtävistä, eikä perehdytys vaadi niin paljon aikaa. (Österberg 2014, 

116-117.) 

 

Esimiehen tai muun perehdytykseen ohjauksen saaneen henkilön on hyvä varata 

perehdytykseen riittävästi aikaa. Perehtyminen voidaan aloittaa tutustumalla ja 

sen jälkeen siirtyä varsinaiseen perehdytykseen. Perehdytyksessä uudelle työn-

tekijälle kerrotaan mahdollisimman konkreettisesti organisaatiosta sekä työnteki-

jän tulevista tehtävistä ja vastuista. Perehdytysmateriaalia voi olla paljon, joten 

perehdytys olisi hyvä antaa myös kirjallisena Osa perehdytyksestä voi olla itse-

opiskeluna, jolloin on hyvä käydä keskustellen materiaali läpi ja varmistaa näin 

asioiden oikein ymmärrys. Perehdytyksessä tulisi myös käydä läpi työajat, palk-

kaan liittyvät asiat, poissaolot ja lomat, työsuhde-edut, työterveyshuolto, tauko- 

ja muut sosiaalitilat sekä työpaikan muut pelisäännöt. Perehdytyksen apuna on 
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hyvä käyttää tarkistuslistaa, jolloin kaikki asiat tulee varmasti läpikäytyä. (Hyppä-

nen 2013, 183-186.)  

 

Perehtyjän ja ohjaajan olisi hyvä yhdessä laatia yksilöllinen ja mielellään kirjalli-

nen perehdytyssuunnitelma. Käytössä voi olla henkilökohtainen perehdytyskortti, 

johon voi kirjata ylös perehtyjän jo suoritettuja osuuksia tai perehdytyskansio. Pe-

rehdytyssuunnitelmassa on hyvä huomioida uuden työntekijän työkokemus ja 

juuri valmistuneen osalta myös harjoittelupaikoissa kertynyt kokemus. Perehdy-

tyssuunnitelmaan kirjataan työhön liittyvät asiat sekä itse organisaatioon liittyvät 

asiat. Perehdytyssuunnitelmaan liitetään myös aikataulu, jota voi käyttää pereh-

dytystä ohjaavana listana. Perehdytys kestää yleensä muutamasta viikosta kuu-

teen kuukauteen. Perehdytysvaihe päättyy, kun uudella työntekijällä on hallussa 

työssä tarvittavat taidot ja hän osaa etsiä tarvittaessa tietoa oikeasta paikasta. 

Perehdytysvaiheen jälkeen tulee kuitenkin vielä eteen uusia asioita ja oppimista 

tapahtuu edelleen. Työntekijän perehtyminen jatkuu omatoimisesti työssä oppien 

sekä erilaisten koulutuksien avulla. Yksikön ja työn vaativuudesta riippuen tämä 

vaihe voi kestää puolesta vuodesta jopa kolmeen vuoteen. (Surakka 2009, 73-

76.) 

 

2.3 Perehdytys osana hoitotyötä 

 

Kaikkien terveydenhuollon piirissä työskentelevien ammattilaisten toimintaa oh-

jaa laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä asetus terveydenhuollon am-

mattihenkilöistä. Perehdytyssuunnitelmassa tulisi ottaa mukaan lain läpikäymi-

nen, jotta työntekijällä olisi tieto siitä, miten työyhteisössä toteutetaan tehtäväsiir-

toja terveydenhuollon ammattilaiselta toiselle. (Surakka 2009, 73.) Terveyden-

huollon ammattihenkilöiden lain tarkoituksena on edistää terveydenhuollon pal-

veluja sekä potilasturvallisuutta. Lailla myös varmistetaan, että terveydenhuollon 

ammattilaisella on tarvittava koulutus, pätevyys ja muut ammatin edellyttämät 

valmiudet toimia työssä. (Laki terveydenhoidon ammattihenkilöistä 1994/559.) 

Osa hoitajan ammattitaitoa on osata työskennellä turvallisesti. Jatkuvasti muut-

tuvat ja kehittyvät lääke- ja terveystieteen käytännöt vaativat työntekijältä osaa-

misen päivittämistä. Päivityksistä voidaan huolehtia työpaikan sisäisesti tai täy-
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dennyskoulutusten avulla. Päävastuu työntekijän turvallisuudesta on työnanta-

jalla, mutta myös työntekijällä on velvollisuus selvittää työntekoon ja työyhteisöön 

kuuluvia käytänteitä. (Työturvallisuuskeskus 2014, 11.) 

 

Vakituisten työntekijöiden lisäksi terveydenhuollossa työskentelee opiskelijoita, 

sijaisia ja nuoria harjoittelijoita, jotka vasta tutustuvat työelämään ja sen tapoihin. 

Sijaisten ja vakituisen henkilöstön perehdyttämistarve on usein erilainen ja hei-

dän työkokemuksensa ja ammattitaitonsa voivat vaihdella suuresti. Lisää haas-

teita luo terveydenhoitoalalla kielitaito ja erilaiset kulttuuritaustat. Terveydenhuol-

lon ammattilaiselta vaaditaan myös tuntemusta työtä ohjaavasta keskeisestä 

lainsäädännöstä ja hänen on toimittava sitä noudattaen. Lisäksi ammattihenkilön 

on kyettävä tunnistamaan terveydenhuoltoalan periaatteet, arvot ja eettiset kysy-

mykset. (Työturvallisuuskeskus 2014, 12.)  

 

Perehdytyksessä tärkeää on huomioida hiljaisen tiedon siirtyminen seuraaville 

sukupolville. Kokeneilla hoitajilla on runsaasti sellaista tietoa, mitä ei voi opiskel-

len saada. Hiljainen tieto on sellaista, jonka pitkään alalla työskennellyt hoitaja on 

oppinut erilaisten havaintojen, tilanteiden ja kokemusten myötä. Hiljainen tieto on 

taitoa, tietoa, ammatillisuutta sekä kykyä hoitaa erilaisia tilanteita. Hoitajat joutu-

vat päivittäin tekemään myös paljon eettisiä ratkaisuja työssään. Työyksiköissä 

olisi hyvä käydä näitä asioita läpi keskustellen ja kokemuksia jakaen. Erityisesti 

juuri valmistuneille hoitajille tällainen kokemustiedon välittyminen on tärkeää. 

(Surakka 2009, 79.) Vuonna 2014 tehdyssä Young registered nurse`s intent to 

leave the profession in Finland -tutkimuksessa tutkittiin nuorten sairaanhoitajien 

lopettamisen ja alan vaihdon syitä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 147 suoma-

laista sairaanhoitajaa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että syyt lopettamiseen eivät ol-

leet yksiselitteisiä, vaan lähtöön oli yleensä monia syitä. Tuloksissa nousi kuiten-

kin esille se, että nuoret ja vastavalmistuneet olisivat kaivanneet enemmän pe-

rehdytystä, mentorointia ja tukea. Nuorten sairaanhoitajien tukeminen on ensiar-

voisen tärkeää heidän ensimmäisenä työvuotenaan, jotta sairaanhoitajat saatai-

siin pysymään ammatissaan. (Flinkman 2014, 90-91.) 
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Sairaanhoitajaliitto on antanut omat suosituksensa perehdytykseen. Suosituksen 

mukaan perehdytyksen tulisi olla tasapuolista ja suunniteltua. Kaikissa työyksi-

köissä tulisi tehdä perehdytyssuunnitelma, josta käy ilmi perehdytyksen aikana 

käytävät asiat. Perehdytykseen on hyvä nimetä vastuuhenkilö ja käydä läpi pe-

rehdytyksen keinot, resurssit, tavoitteet ja aika mihin mennessä mitäkin asioita 

tulee olla läpikäytynä. Perehdytykselle täytyy varata aikaa ja huomioida perehdy-

tys työnjaossa ja työvuorosuunnittelussa. Hyvään perehdytykseen kuuluu seu-

rata perehdyttämistä ja siitä pidetään palautekeskusteluja. Palautekeskusteluja 

tulee pitää perehdytyksen puolivälissä, perehdytyksen loputtua sekä vuosi sen 

jälkeen, kun perehdytys on loppunut. Keskusteluissa on hyvä olla myös yksikön 

esimies paikalla. Jos perehdytykseen varattu aika ei riitä, sitä voidaan myös jat-

kaa. Varsinaisen perehdytyksen päätyttyä työntekijälle olisi kuitenkin vielä hyvä 

nimetä mentori, joka voi olla perehdyttäjä tai kokenut sairaanhoitaja. (Sairaanhoi-

tajat 2020.) 

 

2.4 Perehdytyskansio 

 

Perehdytyskansio on yleensä koko yksikön yhteisessä käytössä. Perehdytyskan-

siossa tulee olla työnantajaan liittyvät sekä itse käytännön työhön liittyvät asiat 

aihealueittain kirjattuna. Organisaatiosta kirjataan sen rakenne, visiot ja arvot, ta-

voitteet toiminnalle, työterveyshuollon palvelut, palkkoihin ja poissaoloihin liittyvät 

asiat sekä organisaation toimintaa määrittävät määräykset ja ohjeet. Käytännön 

työhön liittyvät tehtävät kuvataan yksityiskohtaisesti perehdytyskansioon. Perin-

teisen perehdytyskansion lisäksi käytössä voi olla digitaalisia perehdytysoppaita. 

Digitaalinen perehdytysopas on helpompi päivittää ja käyttää kuin paperilla oleva 

perehdytyskansio. (Surakka 2009, 73-76.) 

 

Digitaaliset perehdytysmateriaalit ovat perehdytyksessä sääntöjä, ohjeita ja ope-

tusmateriaaleja, joita voidaan esittää digitaalisesti. Digitaalisia perehdytysmateri-

aaleja käyttämällä oppiminen voidaan kokea tehokkaammaksi ja helpommaksi. 

Digitaalisen perehdytysmateriaalin etuna on, että työntekijä voi opiskella pereh-

dytysmateriaalia itsenäisesti sekä tarvittaessa aina palata tutkimaan tarvittavaa 

perehdytysmateriaalia. (Eklund 2018, 182.) 
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3 Mielenterveystyö 

 

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan ihmisen mielenterveys on hyvinvoin-

nin tila, missä ihminen tiedostaa omat kykynsä, säilyttää toimintakyvyn stressiti-

lanteissa, pystyy olemaan yhteisön jäsen sekä työskentelemään tuloksellisesti ja 

tuottavasti (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 13). Mielenterveys on moni-

mutkainen käsite ja sen määritteleminen tarkasti on vaikeaa. Jokaisen mielenter-

veyden muotoutumiseen vaikuttavat useat tekijät. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi 

perimä, aikainen vuorovaikutus, elämässä saadut kokemukset, varsinkin trau-

maattiset kokemukset, sosiaaliset suhteet sekä suhteet muihin ihmisiin. Ihmisen 

heikkouksista ja vahvuuksista ei voida kuitenkaan vetää johtopäätöksiä yksittäi-

sen ihmisen mielenterveydestä pelkän perimän perusteella, vaikkakin perimän 

merkitys on suuri. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mielenterveysongelmista 

kärsivien vanhempien lapsilla on kuitenkin kohonnut riski sairastua verrattuna ter-

veiden vanhempien lapsiin. Mielenterveyden määrittelemistä hankaloittaa myös 

se, että mielenterveys voi vaihdella muun terveydentilan tavoin, eikä sitä voi mi-

tata millään mittarilla. Lisäksi kulttuurisidonnaiset käyttäytymisnormit määrittele-

vät hyväksyttävän ja paheksuttavan sosiaalisen käyttäytymisen. (Toivio & Nor-

dling 2013, 60-61.) 

 

Mielenterveyden järkkyessä ihminen saattaa sairastua mielenterveyshäiriöön. 

Mielenterveyshäiriön syntyyn on laukaisevia ja haavoittavia tekijöitä, mutta myös 

vahvistavia ja suojaavia tekijöitä. Vahvistavat ja suojaavat tekijät voidaan jakaa 

sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin ja ne parantavat ihmisen selviytymiskykyä. Mielen-

terveyshäiriöiden riski pienenee mitä enemmän ihmisellä on suojaavia tekijöitä. 

Mielenterveyttä suojaavia asioita ovat muun muassa hyvä terveys, myönteiset 

kokemukset varhaisista ihmissuhteista, hyvä itsetunto, perheen ja ystävien tuki, 

työ ja turvalliset elinolosuhteet. Haavoittavat tekijät puolestaan lisäävät sairastu-

misen riskiä sekä huonontavat terveyttä ja hyvinvointia. Yhdellä haavoittavalla 

tekijällä ei ole suurta vaikutusta, mutta haavoittavien tekijöiden lisääntyessä nii-

den vaikutus moninkertaistuu. Mielenterveyttä haavoittavia ja laukaisevia tekijöitä 

ovat fyysiset sairaudet, huono itsetunto, epäonnistuneet ihmissuhteet, väkivallan 

kokeminen, hyväksikäyttö, huonot tulot, päihteiden käyttäminen, kiusaaminen, 
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perinnölliset tekijät sekä haitallinen kasvu- ja elinympäristö. Ihminen voi tietoisesti 

lisätä elämäänsä vahvistavia ja suojavia tekijöitä ja vastaavasti pyrkiä vähentä-

mään haavoittavia tekijöitä. (Hietaharju & Nuuttila 2016, 9-12.) 

 

Mielenterveystyöhön kuuluu mielenterveyden edistäminen, ennalta ehkäisy sekä 

mielenterveyden kuntoutus. Mielenterveys ja fyysinen terveys kulkevat käsi kä-

dessä, eikä niitä voida erottaa toisistaan. (Kuhanen 2017, 18-19.) Mielentervey-

den edistämistä on kaikki se toiminta, jossa päämääränä on tukea optimaalista 

mielenterveyttä. Mielenterveyden edistämisessä lähtökohtana on terveyttä hoi-

tava, eikä niinkään sairauskohtainen ajattelumalli. Tavoitteena on löytää mene-

telmiä, joilla voitaisiin edistää jokaisen ihmisen terveyttä. Mielenterveyden edis-

tämisellä pyritään lisäämään henkilön voimavaroja selvitä arjesta ja elämän mah-

dollisista kriisitilanteista. Mielenterveyden ennalta ehkäisyssä keskitytään ehkäi-

semään riskiryhmässä olevien mielenterveysongelmia. Ehkäisevä mielenter-

veystyö voi kohdistua yksilöön tai koko väestöön. Edistävä ja ehkäisevä mielen-

terveystyö liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa ja ovat yhdessä suuressa roolissa mie-

lenterveystyön kokonaisuudesta. Lisäksi mielenterveystyön kokonaisuuteen kuu-

luvat asiakkaan kuntoutus ja hoito. (Toivio & Nordling 2013.)  

 

Mielenterveystyön päämääränä on edistää hyvinvointia, toiminta- ja työkykyä 

sekä persoonallisuuden kasvua. Tärkeää on asiakkaan osallistaminen, päihteet-

tömyyden edistäminen, haittojen ehkäiseminen ja laadukas hoito. Yhteiskun-

nassa tehdään mielenterveystyötä useilla sektoreilla moniammatillisessa yhteis-

työssä. Mielenterveystyössä huomioidaan ja tehdään yhteistyötä myös asiak-

kaan perheen ja lähipiirin kanssa. Mielenterveystyössä tulisi kiinnittää huomiota 

erityisesti kuuteen asiaan, joita ovat varhainen tunnistaminen, kriisiapu, mielen-

terveyden saaminen normaaliksi, mielenterveyden parantaminen silloin, kun täy-

sin parantuminen ei ole mahdollista, mielenterveyden heikkenemisen ennalta eh-

käisy sekä sairastumisen uusiutumisen ehkäisy. (Kuhanen 2017, 27-29.) 

 

Mielenterveystyötä ohjaavat monet lait ja erilaiset suositukset. Sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen kehittämisestä, uudistusten toteutuksesta ja lainsäädännön val-

mistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tavoitteena on vähentää mielen-
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terveyteen liittyviä uhkia, sekä lujittaa mielenterveyttä. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2020.) Mielenterveystyötä ohjaavia lakeja ovat muun muassa perustuslaki, 

terveydenhuoltolaki, mielenterveyslaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä, sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista, päihdehuoltolaki sekä laki kuntouttavasta työ-

toiminnasta (Vuorilehto ym. 2014, 253-254). Keskeisimmät mielenterveyshoito-

työtä ohjaavat lait ovat terveydenhuoltolaki ja mielenterveyslaki. Terveydenhuol-

tolaissa säädetään, että jokaisessa kunnassa on järjestettävä riittävä terveyden 

ja hyvinvoinnin lisäämiseen tarvittava mielenterveystyö. Lain tarkoituksena on yk-

silön ja yhteisön mielenterveyttä lisäävien asioiden tukeminen. (Terveydenhuol-

tolaki 2010/1326.) Mielenterveyslaissa puolestaan säädetään mielenterveyshoi-

totyön periaatteista ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta (Hämäläinen ym. 

2017, 73). Mielenterveyslain nojalla henkilö voidaan myös määrätä tahdosta riip-

pumattomaan hoitoon. Henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoi-

toon silloin, kun henkilö on todettu mielisairaaksi, jos hoidon saamatta jääminen 

pahentaisi sairautta tai siitä aiheutuisi vakavaa vaaraa henkilölle itselleen tai 

muille, sekä silloin kun mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät ole riittäviä tai 

soveliaita. (Mielenterveyslaki 1990/1116.) Kaikkia terveydenhuollon ammattihen-

kilöitä koskee myös salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus tarkoittaa, 

että terveydenhoidon ammattilaisena saatua tietoa ei saa ilman lupaa kertoa si-

vullisille. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös ammatinharjoittamisen päätyttyä. 

(Valvira 2018.)  

 

3.1 Hoitajana mielenterveystyössä 

 

Kaikkea hoitotyötä ohjaa hoitajille asetetut hoitoyön arvot ja periaatteet. Hoitotyön 

periaatteet pohjautuvat hoitotyössä opittuihin tapoihin ja hoidon perusarvoihin. 

Hoitaja saa avukseen ongelmanratkaisukeinoja sekä oikeita toimintatapoja hoi-

totilanteisiin. Usein työyksiköissä on laadittu omat toimintaohjeet tukemaan ja oh-

jaamaan oman yksikön toimintaa. Keskeisiä periaatteita hoitotyössä ovat itse-

määräämisoikeus, kunnioitus, kokonaishoidon periaatteet, turvallisuus ja hoidon 

jatkuvuus. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta olla osalli-

sena omien arvojensa mukaisesti hoitonsa suunnittelussa ja sen toteutuksessa. 

Asiakkaalla on oikeus päättää hoidostaan, vaikka hoitavalla henkilökunnalla olisi 
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erilainen näkemys hoidosta. Hoitotyön perusarvona on kunnioittaa ihmisarvoa. 

Ihmisarvon kunnioittamisella tarkoitetaan asiakkaan oikeuksien, uskomuksien, 

arvojen ja elämänkatsomuksen kunnioittamista. Kunnioittamiseen ei saa vaikut-

taa asiakkaan ikä, uskonto, elämäntapa eikä hänen yhteiskunnallinen asemansa, 

sillä kaikki ihmiset ovat oikeutettuja saamaan samanarvoista kohtelua. Kokonais-

hoidon periaatteella turvataan asiakkaan hoidon kannalta välttämättömien yksi-

löllisten tarpeiden huomioiminen. Turvallisuuden periaatteella tarkoitetaan läsnä-

oloa, luottamuksellisuutta sekä lääkehoidon ja laitteiden turvallisuutta. Näin saa-

daan asiakas luottamaan henkilökuntaan ja hoidon onnistumiseen, sekä lisättyä 

asiakkaan turvallisuuden tunnetta. Hoidon jatkuvuudella tarkoitetaan asiakkaan 

tietojen siirtymistä muuttumattomina yksiköstä ja vuorosta toiseen siirryttäessä. 

Hoidon jatkuvuutta voidaan turvata antamalla suullinen tai kirjallinen raportti. 

(Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 2019, 27-30.) 

 

Hoitotyössä tärkeitä asioita ovat ammatillisuus ja eettisyys. Ammatillinen hoita-

minen on arvokasta, elämää ylläpitävää, inhimillistä ja toivoa antavaa työtä. Sen 

tarkoituksena on pitää yllä asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä. Ammatillinen hoi-

totyö velvoittaa hoitajaa kohtelemaan asiakasta kunnioittaen ja ystävällisesti joka 

tilanteessa. Hoitajan täytyy osata hillitä omia tunteitaan, eikä antaa niille valtaa. 

Hoitotyön tulisi aina pohjautua tutkittuun tietoon. Ammatillisuus on soveltamista 

teorian ja käytännön yhteen saamiseksi. Ammatillisuuteen kuuluu myös kehittää 

jatkuvasti omia työtapojaan sekä uuden tiedon hakeminen ja oppiminen. Omaa 

ammatillista toimintaa on hyvä pysähtyä arvioimaan säännöllisesti. (Vuorilehto 

ym. 2014, 56-57.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla työtehtävät ovat monesti eettisiä ja hoitajat joutuvat jat-

kuvasti punnitsemaan mikä on oikein ja mikä väärin. Työntekijän eettinen osaa-

minen ja arjen ongelmien ratkaisemisen taito muokkautuu sosiaalisessa ympä-

ristössä. Yhteiset arvot työyksikössä toimivat työntekijän päätöksenteon tukena. 

(Mäkisalo-Ropponen 2016, 36.) Sairaanhoitajaliitto on julkaissut eettiset ohjeet 

tukemaan päivittäisessä työssä tapahtuvaa eettistä päätöksentekoa. Ohjeessa 

kuvataan hoitajien perustehtävää ja työn periaatteita. Hoitajan tehtävänä on edis-
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tää terveyttä, ehkäistä sairauksia, parantaa elämänlaatua sekä lievittää kärsi-

mystä kaikissa elämäntilanteissa. Hoitaja kohtaa ihmisen arvokkaasti ja tasa-ar-

voisesti, kunnioittaen hänen tapojaan ja vakaumuksiaan. (Sairaanhoitajat 2020.)  

 

Mielenterveystyössä hoitajalla on vastuu asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta, 

hoitotyön toteuttamisesta sekä hoidon vaikuttavuuden seuraamisesta. Hoitaja 

tarvitsee mielenterveystyössä tietoa eri tieteenaloilta, mutta varsinkin psykolo-

gian ja lääketieteen aloilta. Mielenterveyshoitotyössä käytetään hyödyksi myös 

paljon erilaisia terapiamuotoja, kuten esimerkiksi musiikki- ja perheterapiaa sekä 

psykodynaamista ja kognitiivista psykoterapiaa. (Kuhanen 2017, 34-35.) 

 

Hoitaja kuvaa hoitotyön prosessin mukaisesti asiakkaan hoidon etenemistä, 

jonka perustana käytetään kirjallisesti tehtyä hoitosuunnitelmaa. Asiakkaan saa-

puessa hoitoon hänelle valitaan omahoitaja. Omahoitaja vastaa ja suunnittelee 

asiakkaan hoidosta koko hoitojakson ajan. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 

2019, 211-212.) Hoitaja voi toimia omahoitajana silloin, kun hänellä on riittävä 

perehdytys vuorovaikutussuhteisiin ja itse työhön. Hoito on moniammatillista yh-

teistyötä, josta on vastuussa lääkäri. Omahoitajalle on hyvä valita myös korvaava 

hoitaja tai työpari, joka on vastuussa asiakkaan hoidosta silloin kun omahoitaja 

ei ole käytettävissä. (Hietaharju ym. 2016, 124.) Omahoitajan tehtävä on myös 

välittää tietoa asiakkaan voinnista ja työvuoron tehtävistä työparille. Asioista tie-

dottaminen on tärkeää ja helpottaa hoitotiimin työskentelyä. Tietojen tarkka kir-

jaaminen on osa hoitajan sekä asiakkaan oikeusturvaa. Asiakkaalla on oikeus 

lukea hänestä kirjatut tiedot. (Hietaharju ym. 2016, 137.) 

 

Luottamus luo pohjan hoitosuhteelle sekä tehokkaalle ja menestykselliselle toi-

minnalle. Luottamuksen rakentuminen ihmisten välille vaatii oman aikansa. Luot-

tamuksen puuttuessa työyhteisössä työntekijät eivät tuo esille omaan osaamis-

taan tai näkemyksiään. (Mäkisalo-Ropponen 2016, 177.) Luottamus hoitajan ja 

asiakkaan välillä onkin avainasemassa onnistuneelle hoitosuhteelle. Luottamus 

korostuu erityisesti mielenterveyshoitotyössä, koska monesti asiakkailla on koke-

musta luottamuksen rikkoontumisesta ja epäonnistumisista. Luottamusta voivat 

heikentää myös asiakkaan sairauden aiheuttama epäluuloisuus ja itsemäärää-
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misoikeuden rajoitukset. Hoitaja voi parantaa luottamusta kuuntelemalla asia-

kasta, kunnioittavalla kohtelulla sekä aidolla läsnäolollaan. Yhdessä sovittujen 

asioiden ja lupausten pitäminen parantavat myös luottamusta. Mielenterveyshoi-

totyössä on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja autetuksi. Näin 

voidaan säilyttää asiakkaan luottamus mielenterveyspalveluita kohtaan. (Kuha-

nen & Kanerva. 2017, 149-150.)  

 

Terveydenhuollossa uhkaavasti ja kenties väkivaltaisesti käyttäytyvien asiakkai-

den määrä on lisääntynyt. Riskiä väkivaltaiseen käyttäytymiseen lisää muun mu-

assa huumausaineiden, mielialalääkkeiden ja alkoholin käyttö. Onneksi kuitenkin 

hengenvaarallisia tai todella vakavia tapahtumia hoitotyössä on vähän. (Hieta-

harju ym. 2016, 113.) Kaikilla aloilla voi ilmetä väkivaltaisuutta, mutta valitetta-

vasti keskivertoa enemmän sitä esiintyy asiakastyössä terveydenhoitoalalla. Työ-

paikalla onkin hyvä selvittää ennakkoon mahdolliset väkivaltaan liittyvät uhkat ja 

riskit. Työntekijän tulee aina noudattaa työantajan antamia ohjeistuksia sekä ra-

portoida kaikista ilmenneistä uhka- ja väkivaltatilanteista. Työpaikalla sattuneet 

vakavat väkivaltatilanteet on aina ilmoitettava viranomaisille. (Työsuojelu 2020.) 

Kaikkia vaaratilanteita ei välttämättä pystytä sulkemaan pois, mutta usein väki-

valtatilanteisiin pystytään vaikuttamaan ennakoimalla tilanteita tai toimimalla ti-

lanteissa rauhallisesti ja harkiten. Yleensä hoitajat huomaavat asiakkaan käytök-

sessä jo ennakkoon varoittavia merkkejä, jolloin tilanteeseen puuttumisella oikein 

voidaan ehkäistä tilanteen kärjistyminen väkivaltaiseksi. Tärkeää on toimia asia-

kasta rauhoitellen, mielellään työparina. On hyvä myös etukäteen varmistaa lisä-

avun saaminen tarvittaessa. Hoitajan täytyy pysyä rauhallisena ja kuunnella asia-

kasta kärsivällisesti. Hoitaja ei myöskään saa provosoitua asiakkaan sanomisista 

eikä mennä liian lähelle kiihtyneessä tilanteessa olevaa asiakasta. Tärkeää on 

myös huomioida, että tilasta on aina poispääsy reitti mahdollisen väkivaltatilan-

teen uhatessa. (Hietaharju ym. 2016.) 

 

3.2 Mielenterveyskuntoutus  

 

Mielenterveyskuntoutus on tavoitteellista toimintaa ja kuntoutuksella tähdätään 

aina elämänhallinnan lisäämiseen, elämänlaadun parantamiseen ja ylläpitämi-
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seen kuntoutujan elämässä. Mielenterveyskuntoutuja huomioidaan aina koko-

naisvaltaisesti. Mielenterveyden kuntoutumisessa on tarkoitus lisätä kuntoutujan 

toimintakykyä, tukea selviytymistä yhteiskunnassa, parantaa vuorovaikutustai-

toja, sekä tukea kuntoutujaa sosiaalisissa taidoissa. (Kuhanen ym. 2014, 104-

106.) Tärkeää on lisätä kuntoutujan ja kuntoutujan lähipiiriä ymmärtämään sai-

rautta sekä antaa lisää tietoa sairaudesta, tätä kutsutaan psykoedukaatioksi 

(Mielenterveystalo 2020). Psykoedukaatiossa potilaalle ja läheisille annetaan tie-

toa sairaudenkulusta ja sairauden laadusta. Käydään läpi tarjolla olevia hoito-

vaihtoehtoja sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Sairauden varomerkkejä voidaan 

käydä yhdessä läpi ja näin voidaan päätellä milloin sairaus mahdollisesti olisi uu-

siutumassa tai pahenemassa (Vuorilehto ym. 2014, 129-130). Mielenterveyskun-

toutujan arkielämän taitojen ylläpitäminen voi olla haasteellista, joten tärkeää on 

pitää yllä kuntoutujan taitoja sekä lisätä niitä. Tärkeää kuntouksessa on korostaa 

kuntoutujan positiivisia kykyjä. Kuntoutujan omat tavoitteet ohjaavat kuntoutu-

mista. Usein kuntoutuminen on vuosien prosessi, joten tuen tarve voi vaihdella 

suurestikin. (Kuhanen ym. 2014, 104-106.) 

 

Kuntoutumiselle laaditaan yleensä yhdessä asiakkaan ja hoitotiimin kanssa ta-

voitteita ja pohditaan keinoja niiden saavuttamiseen. Yhdessä tehdyt tavoitteet 

kirjataan kuntoutussuunnitelmaan. Kun tavoitteet ovat asiakkaalle mielekkäitä, 

hänen on helpompi lähteä niitä tavoittelemaan sekä sitoutuminen niihin on toden-

näköisempää. Tavoitteiden kannattaa olla mahdollisimman konkreettisia sekä ta-

voitteisiin on hyvä suunnitella lyhyemmän ja pidemmän aikavälin tavoitteet. Ta-

voitteiden toteutumista on hyvä arvioida säännöllisesti. Hoitajan tehtävänä on tu-

kea ja kannustaa asiakasta tavoitteiden suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa. 

(Kanerva & Kuhanen 2017, 202-203.) Mielenterveystyössä voi olla vaikeaa erot-

taa kuntoutus ja hoito toisistaan. Hoidolla pyritään vähentämään mielenterveys-

kuntoutujan sairauden tuomia oireita. Hoitokeinoja on esimerkiksi lääkehoito, 

joka on oleellinen osa kuntoutujan hoitoa. Kuntoutuksessa tavoitteena on, että 

kuntoutuja selviytyy hänelle sopivassa toimintaympäristössä ja selviytyy kuntou-

tujalle sopivissa sosiaalisissa rooleissa. (Järvikoski ym. 2011, 237.) 

 

 



19 

 

 

 

3.3 Yhteisöhoito 

 

Yhteisöhoidon kehittäjänä pidetään englantilaista Maxwell Jonesia, joka toimi 

englantilaisten sotavankien kuntoutusyksikön johtajana. Suomessa yhteisöhoitoa 

alettiin toteuttamaan psykiatrisessa sairaanhoidossa 1960-1970-luvuilla. 

Yhteisöhoito perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen toimii vuorovai-

kutuksessa elinympäristönsä kanssa. Hoidossa hyödynnetään yhteisön so-

siaalista verkostoa, jossa yksilölliset toimintaperiaatteet määritellään yhteisössä 

käytössä olevien perustehtävien mukaisesti. Yhteisöhoidon pääperiaatteita ovat 

kommunikaatio, demokraattisuus ja tasa-arvo, yhteisöllisyys, salliva ilmapiiri, 

sekä palautteen antaminen ja saaminen. (Heikkinen-Peltonen ym. 2018, 256-

257.)  

 

Yhteisöhoidossa on tärkeää, että kaikki yhteisön jäsenet ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään ja jokainen jäsen osallistuu esimerkiksi aamukokouksiin ja pää-

töksien tekemisiin hoitokodissa. Tärkeää on muistaa, että yhteisöhoidon tavoit-

teena on edistää potilaan kuntoutumista ja hoitoa hoitokodissa sekä tavoitella 

potilaslähtöistä yhteistyötä. Yhteisön tarkoituksena on motivoida, kannustaa, 

sekä tukea potilasta osallistumaan enemmän omaan kuntoutumiseensa. Yhtei-

sössä on hyvä harjoitella sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Yhteisöhoidossa pyri-

tään tasa-arvoisuuteen, avoimeen keskusteluun, sekä yhteisöllisyyteen. Mielen-

terveyspotilaiden kuntoutuskodeissa yhteisöhoito näkyy lähes kaikessa arjen te-

kemisissä, koska siellä tehdään paljon asioita yhdessä. Kaikki yhteisön ruokailut, 

kokoukset ja palaverit tukevat yhteisöllisyyttä. Yhteisön kokouksissa usein pää-

tetään esimerkiksi päivittäisiä tai viikoittaisia tehtäviä, sovitaan säännöistä sekä 

päätetään ja tiedotetaan asioista. (Kuhanen ym. 2016, 109-110.) 

 

Yhteisöhoidossa luodaan usein kodinomaiset olot hoitoyksikköön ja näin voidaan 

tukea yhteisöllisyyttä myös fyysisellä ympäristöllä. Kodinomaisuutta voidaan 

luoda esimerkiksi työskentelemällä omissa vaatteissa työvaatteiden sijaan sekä 

kiinnittämällä erityistä huomiota estetiikkaan ja viihtyvyyteen hoitoyksikössä. Päi-

vän toimintaa ohjataan toimintamalleille, jotka ovat selkeitä ja jokaisella yhteisön 

jäsenellä tiedossa. Yhteisöhoidon toimintarunko muodostuukin yksikön omista 

hoito-ohjelmista ja viikkosuunnitelmista. Yhteisöllistä toimintaa on myös uuden 
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asiakkaan perehdyttäminen. Perehdyttäjänä voi toimia henkilökunnan lisäksi 

myös yhteisön toinen asukas. (Heikkinen-Peltonen ym. 2018, 258.) 

 

 

4 Yleisimmät mielenhäiriöt ja niiden hoito 

 

 

Mielenterveydenhäiriöt ovat oireyhtymä, joissa on psyykkisiä oireita. Oireet ai-

heuttavat merkityksellistä haittaa ja kärsimystä. Mielenterveydenhäiriöt luokitel-

laan vaikeusasteen ja oireiden perusteella. Vakavimmat häiriöt aiheuttavat huo-

mattavaa toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä. On normaalia, että han-

kalassa elämäntilanteessa on henkistä pahoinvointia, kuten esimerkiksi surure-

aktio menetystilanteessa. Normaalit elämänvastoinkäymiset kuuluvat elämään 

eikä niitä pidetä sairautena. 

 

Tärkeää on tunnistaa mielenterveydenhäiriöt ja löytää siihen sopiva hoito. Maail-

man terveysjärjestön kehittämää ICD-järjestelmää ja Yhdysvaltojen psykiatriayh-

distyksen kehittämää DSM-järjestelmää käytetään apuna mielenterveyshäiriöi-

den diagnosoinnissa. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2019.) 

 

4.1 Skitsofrenia  

 

Skitsofrenia ilmenee aistiharhoina, poikkeavana motorisena käyttäytymisenä, 

kongitiivisten toimintojen häiriöinä, harhaluuloina tai hajanaisena puheena ja ajat-

teluna (Käypä hoito 2020). Skitsofreniaan sairastutaan yleensä nuorella aikuis-

iällä. Harvemmin skitsofreniaan sairastuu keski-iässä tai lapsena. Ihmisistä noin 

1 % sairastuu skitsofreniaan. (Terveyskirjasto 2018.) Skitsofreniassa oireet voi-

daan jakaa kolmeen osaan: ennakko-oireisiin, akuuttivaiheen oireisiin, sekä jäl-

kioireisiin. Ennakko-oireet voivat kestää parista päivästä vuosiin ja oireet voivat 

välillä hävitä. Tyypillisiä ennakko-oireita ovat ahdistuneisuus, eristäytyminen, 

epäluuloisuus, psykosomaattiset oireet, unihäiriöt, sekä sosiaalisen toimintaky-

vyn heikkeneminen. (Käypä hoito 2020.) Ennakko-oirevaiheessa aloitettu oike-
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anlainen hoito voi parantaa sairauden ennustetta tai hidastaa ensipsykoosin il-

menemistä (Terveyskirjasto 2018). Psykoosissa ihmisen todellisuudentaju on 

huonontunut ja hänellä voi olla suuria hankaluuksia erottaa, mitkä asiat ovat totta 

ja mitkä eivät. Harhaluulot ja harha-aistimukset ovat yleisiä psykoottisia oireita. 

Psykoottisiksi oireiksi katsotaan myös outo, hajanainen ja epälooginen puhe ja 

käytös. Skitsofrenian lisäksi psykoottisia oireita esiintyy myös monissa muissa 

psykiatrisissa sairauksissa. (Terveyskirjasto 2018.) 

Akuuttivaiheessa tyypillistä ovat negatiiviset oireet. Negatiivisiin oireisiin kuuluvat 

puheen köyhtyminen, tahdottomuus, tunneilmaisun latistuminen, sosiaalisten 

kontaktien puute tai kyvyttömyys tuntea mielihyvää. (Käypä hoito 2020.) Jälkioi-

reisiin tyypillistä ovat positiiviset oireet. Positiivisiin oireisiin kuuluvat puheen ja 

käyttäytymisen hajanaisuus, harhaluulot sekä aistiharhat. Myös näönvaraisessa 

hahmottamisessa, tarkkaavaisuudessa, keskittymisessä, muistissa sekä toimin-

nanohjauksessa esiintyy oireita suurella osalla skitsofrenia potilaista. (Käypä 

hoito 2020.) 

 

Skitsofreniaa jaetaan eri alatyyppeihin oireiden mukaan. Yleisimpiä näistä ovat 

skitsoaffektiivinen häiriö, paranoidinen skitsofrenia ja hebefreeninen skitsofrenia. 

(Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert 2014, 192.) Skitsofreniaa lie-

vempi muoto on skitsoaffektiivinen häiriö. Tyypillisesti siihen kuuluvat pelkästään 

toistuvat masennusjaksot tai masennus ja maniajaksojen vaihtelut. Kaksisuuntai-

nen mielialahäiriö ja skitsoaffektiviinen häiriö poikkeavat toisistaan siten, että skit-

soaffektiivista häiriötä sairastavalla on mielialajaksojen ulkopuolellakin psykootti-

sia oireita, kuten esimerkiksi kuulo- ja harhaluuloja. Psykoottisia oireita kaksi-

suuntaisessa mielialahäiriössä esiintyy vain mielialajaksojen aikana. (Sadeniemi, 

Jänkälä, Malm, Sorvaniemi, Stenberg & Suominen 2017, 70-71.) Paranoidisessa 

skitsofreniassa tyypillistä on pelokkuus, aistiharhat, epäluuloisuus ja arvaamatto-

muus. (Kuhanen ym. 2014, 192). Hebefreenisessä skitsofreniassa tyypillistä on 

huomattavat tunne-elämän muutokset, häilyvät harha-aistimukset sekä harhaluu-

lot (Käypä hoito 2020). 

 

Tärkein lääkehoito psykoottisissa tiloissa on antipsykootit. Antipsykootteja kutsu-

taan myös neurolepteiksi, koska ne voivat aiheuttaa esktrapyramidaalisia oireita. 
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Antipsykootteja käytetään skitsofrenian hoidossa sekä skitsofreenisten psykoo-

sien hoidossa. (Hattunen 2002, 53.) Antipsykoottien vaikutus perustuu pääasi-

assa aivojen dopamiiniaineenvaihdunnan muutoksiin. (Heikkinen-Peltonen ym. 

2019, 293.) Psykoottisten tilojen hoidossa käytetään myös usein mielialalääk-

keitä, bentsodiatsepiineja, sekä epilepsialääkkeitä. Antipsykootteja on noin kah-

takymmentä erilaista ja ne jaetaan kahteen luokkaan, neurolepteihin eli perintei-

siin antipsykootteihin ja epätyypillisiin toisen polven antipsykootteihin. (Hattunen 

2002, 53-55.) Perinteisiä neuroleptejä ovat esimerkiksi haloperidoli (Serenase), 

levomepromatsiini (Levozin), klooripromatsiini (Klorproman), klooriprotikseeni 

(Truxal), sekä tioridatsiini (Orsanil). Toisen polven antipsykootteja ovat esimer-

kiksi klotsapiini (Leponex), olantsapiini (Zyprexa), risperidoni (Risperdal), ketia-

piini (Ketipinor), aripipratsoli (Abilify) sekä paliperidoni (Xeplion). (Heikkinen-Pel-

tonen ym. 2019, 295.) 

 

4.2 Kaksisuuntainen mielialahäiriö  

 

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaa ainakin noin 1 % ihmisistä. Elämänta-

vat, kuten alkoholin liikakäyttö voi altistaa kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle. Alt-

tius sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön on myös perinnöllistä. Suurella 

osalla sairastuneista ensimmäinen sairausjakso ilmenee noin 15-35 vuoden 

iässä. Useat sairausjaksot ovat tyypillisiä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairas-

tavalle. (Terveyskirjasto 2018.) Kaksisuuntainen mielialahäiriö jaetaan kahteen 

alatyyppiin. Tyypin 1 kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä esiintyy sekamuotoisia 

jaksoja tai masennusjaksoja ja maniajaksoja. Tyypin 2 kaksisuuntaisessa mie-

lialahäiriössä esiintyy ainoastaan masennuskausia ja hypomaniakausia, eli ei ol-

lenkaan varsinaisia maniajaksoja. (Sadeniemi ym. 2017, 23-24.)  

 

Tyypillisiä oireita kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on yhtäjaksoisesti vähin-

tään viikon kestänyt jakso, jolloin mieliala on kohonnut normaalista poikkeavalla 

tavalla. Tätä jaksoa kutsutaan maniaksi. Maniassa kohoaa voimakkaasti henkilön 

puheliaisuus, itsetunto, aktiivisuus, ajatuksen riento sekä ärtyisyyttä voi myös il-

metä. Henkilö voi myös käyttäytyä hyvinkin sopimattomasti, tuhlata suuresti ra-

haa sekä olla hyperseksuaalinen. (Terveyskirjasto 2018.) Lisäksi noin yli puolella 

maniaan sairastuneista on psykoottisia oireita, eli henkilöllä esiintyy aistiharhoja 
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ja harha-ajatuksia (Sadeniemi ym. 2017, 21). Jos oireet ovat hieman lievempiä, 

mutta muistuttavat edelleen maniaa tätä jaksoa kutsutaan hypomaniaksi. Hypo-

maniaa voi olla välillä hankala erottaa ihmisen luonteenomaisesta innostumi-

sesta. Hypomaniassa kuitenkin korostuvat ärtyisyys, lyhytjännitteisyys, unetto-

muus ja alkoholin liikakäyttäminen. (Terveyskirjasto 2018.)  

 

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuuluvat myös masennusjaksot. Tavallisista 

masennusjaksoista oireet eivät juurikaan eroa. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä 

sairastavan masennusjaksot saattavat kuitenkin olla kestoltaan lyhyempiä. (Ter-

veyskirjasto 2018.) Masennusjaksolle tyypillisiä oireita ovat mielialan lasku, itse-

tunnon heikkeneminen, unihäiriöt, hidastuneisuus, ruokahalun muutokset, itsetu-

hoiset ajatukset sekä keskittymiskyvyn ja huomiokyvyn heikkeneminen (Sade-

niemi ym. 2017, 19). Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla voi olla myös 

sekamuotoinen jakso. Tällöin maaniset, hypomaaniset ja masennusoireet esiin-

tyvät samanaikaisesti tai tiheästi. (Käypä hoito 2013.) Tyypillistä kaksisuuntaista 

mielialahäiriötä sairastavalle on sairausjaksojen toistuminen. Sairaalajaksojen 

määrä voi olla useita kymmeniä henkilön sairausjakson aikana. (Terveyskirjasto 

2018.) Masennusjaksoissa sekä maanisissa ja sekamuotoisissa vaiheissa tär-

keintä on sopiva lääkehoito (Mielenterveystalo 2020).  

 

Sopivalla lääkityksellä pyritään hoitamaan ajankohtainen mielialaoirejakso, maa-

ninen tai masennus jakso. Lisäksi sopivalla lääkityksellä pyritään estämään uusia 

sairausjaksoja estolääkityksen avulla. Yleensä sitä lääkettä, joka on auttanut ma-

nian tai masennuksen hoidossa, jatketaan myös estolääkityksenä. (Sadeniemi 

ym. 2017, 193.) Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan lääkehoitoon voi-

daan käyttää manian ja sekamuotoisen vaiheen aikana mielialaa tasaavia lääk-

keitä, kuten valproaattia, litiumia tai atyyppisia antipsykoottisia lääkkeitä. Mie-

lialaa tasaavan ja masennuslääkkeiden yhdistelmää voidaan käyttää masennus-

jakson aikana. (Mielenterveystalo 2020.) 
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4.3 Masennus 

 

Masennustilaan eli depressioon sairastuu noin 10-15 % ihmisistä. Elämänaikana 

koetut pettymykset, ristiriidat sekä menetykset, niin lapsuuden aikaiset, kun ajan-

kohtaisetkin pettymykset lisäävät alttiutta sairastua masennukseen. Myös perin-

nölliset tekijät lisäävät alttiutta sairastua. Usein sairausjakso toistuu useitakin ker-

toja elämän aikana. (Terveyskirjasto 2018.) Masennus luokitellaan oireiden mu-

kaan joko lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi. Erilaisia oireita voivat olla unihäi-

riöt, syyllisyyden tunteet, uupumus, ärtyneisyys, alakuloisuus, suru sekä toistuvat 

kuolemaan tai itsetuhoon liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käytös. (Suomen mie-

lenterveysseura 2020.) 

 

Tyypillistä on, että depressiota sairastava sairastaa jotakin muutakin psyykkistä 

sairautta, kuten esimerkiksi ahdistuneisuus- tai päihdehäiriötä. Oikean hoidon 

kannalta on tärkeää selvittää, mistä sairaudesta on kyse. Masennusta hoidetaan 

akuuttivaiheessa terapialla ja masennuslääkkeillä. Lääkitystä ei tulisi lopettaa heti 

oireiden hävittyä, vaan vasta kun potilas on ollut oireeton puoli vuotta, voidaan 

lääkitystä asteittain pienentää. Masennuslääkkeiden äkillinen tai ennenaikainen 

lopettaminen voi johtaa oireiden palaamiseen tai lääkkeiden vieroitusoireisiin. 

(Käypä hoito 2020.) 

 

Masennus voi pahimmillaan heikentää toimintakykyä ja energisyyttä merkittä-

västi. Vaikeassa masennuksessa asiakas ei jaksa ajatella positiivisesti eikä suo-

riudu arjen askareista. Masentunut ei usko tuntevansa enää iloa, mielihyvää eikä 

mielenkiintoa asioihin. Tärkeää onkin kasvattaa positiivisuutta. Sovittujen pää-

määrien ja tavoitteiden avulla asiakas saa tukea omaan toipumiseensa. Myös 

asiakas itse voi parantaa onnistumisen mahdollisuuksia edistämällä omaa hyvin-

vointiaan. Tärkeää on antaa itselleen aikaa ja edetä pienin askelin, tehdä myön-

teisiä asioita päivittäin, syödä, nukkua ja liikkua riittävästi, tunnistaa elämän stres-

sitekijöitä ja välttää niitä sekä uskaltaa pyytää apua ja puhua asioista. (Tuulari 

ym. 2017, 152-153.) 
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Masennuksessa lääkehoito on tärkeä, mutta paras hoitotulos saavutetaan, kun 

yhdistetään sopiva lääkehoito esimerkiksi psykoterapiaan. Masennuksen hoi-

dossa käytetään trisyklisia masennuslääkkeitä sekä SSRI-lääkkeitä, eli selektii-

visiä serotoniinin takaisinoton estäjiä. Trisyklisia masennuslääkkeitä on käytetty 

jo 1950-luvulta lähtien. Suomessa yleisimpiä trisyklisia masennuslääkkeitä ovat 

klomipramiini (Anafranil), amitriptyliini (Tiptyl), doksepiini (Doxal), trimipramiini 

(Surmontil) sekä nortriptyliini (Noritren). (Heikkinen-Peltonen ym. 2019, 287.) Tri-

syklisen masennuslääkkeen käyttö aloitetaan pikkuhiljaa asteittain annosta suu-

rentamalla. SSRI-masennuslääkkeet voidaan aloittaa suoraan varsinaisella hoi-

toannoksella. SSRI-masennuslääkkeissä on myös vähemmän haittavaikutuksia, 

kun trisyklisten masennuslääkkeiden käytössä. (Hattunen 2002, 111.) SSRI-ma-

sennuslääkkeisiin kuuluvat sitalopraami (Citalopram), paroksetiini (Optipar), es-

sitalopraami (Cipralex), fluoksetiini (Fluoksetin Mylan), sertraliini (Zolof) sekä 

fluvoksamiini (Fluvosol). SNRI-lääkkeet ovat kaksivaikutteisia masennuslääk-

keitä, serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä. SNR-lääkkeitä käyte-

tään varsinkin silloin, kun masennus ilmenee toimintakyvyn heikkenemisenä 

sekä sosiaalisten tilanteiden vaikeutena. SNRI-lääkkeitä ovat duloksetiini (Cym-

balta), mirtatsapiini (Mirtsatsapin Actaris), milnasipraani (Ixel) sekä venlafaksiini 

(Venlafaxin Actavis). (Heikkinen-Peltonen ym. 2019, 289.) 

 

 

7 Opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja tehtävä 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa perehdytyksen laatua. Tarkoituksena on 

antaa tietoa uusille työntekijöille ja opiskelijoille Kuurnan Kartanon työskentely- ja 

toimintatavoista. Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa perehdytyskansio uusien 

työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtymisen tueksi.  
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8 Toimeksianto  

 

 

Toimeksiannon saimme Kuurnan Kartanolta helmikuussa 2020. Perehdytyskan-

sion päivittäminen nousi esille toisen meistä ollessa työharjoittelussa ja sen jäl-

keen töissä Kuurnan Kartanolla. Ongelmana oli, että perehdytyskansio oli use-

amman vuoden vanha ja tiedot olivat osittain muuttuneet ja vanhentuneet. Työ-

yhteisössä koettiin tarpeelliseksi päivittää perehdytyskansion tiedot ajanta-

saiseksi. Lisäksi koettiin, että päivitetty perehdytyskansio toimisi yksikössä pe-

rehdyttämisen tukena ja apuvälineenä ja sen avulla kaikki uudet työntekijät ja 

opiskelijat saisivat samanlaisen perehdytyksen ja kaikki oleellinen yksikön toimin-

nasta tulisi käytyä läpi.  

 

Toimeksiantaja halusi paperisen perehdytyskansion, joka on aina helposti saata-

villa toimistossa ja jossa on kaikki oleellinen tieto yksiköstä ja sen toiminnasta. 

Osasyynä tähän paperiseen versioon on ollut tietokoneiden vähyys yksikössä ja 

näin ollen hankaluus päästä lukemaan sähköistä versiota perehdytyskansiosta. 

Päädyimme kuitenkin tekemään myös sähköisen version, koska se on helpompi 

päivittää ja työntekijät voivat tarvittaessa lukea sitä myös kotona omalla tietoko-

neella. Sähköisestä perehdytyskansiosta saa myös tulostettua paperisen version 

toimeksiantajalle.  

 

Kävimme helmikuussa Kuurnan Kartanolla keskustelemassa opinnäytetyön si-

sällöstä ja työntekijöiden toiveista perehdytyskansion suhteen. Tarkoituksena oli 

saada opinnäytetyö kevään aikana valmiiksi, mutta koronaepidemian takia kirjas-

tojen sulkeutuessa tiedon hankinta vaikeutui ja opinnäytetyön tekeminen hidas-

tui. Kunnolla opinnäytetyön tekemisen pääsimme aloittamaan toukokuun aikana, 

kun kirjastoista pääsi jälleen hakemaan tietoa. Opinnäytetyö ja perehdytyskansio 

esiteltiin elokuussa Kuurnan Kartanon työntekijöille.  
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8.1 Toimeksiantaja 

 

Esperi Care Kuurnan Kartanot on ympärivuorokautista tehostettua palveluasu-

mista, palveluasumista ja tukiasumista tarjoava hoitokoti Kontiolahdessa. Hoito-

koti on ollut toiminnassa vuodesta 2007 ja osaksi Esperi konsernia Kuurnan Kar-

tanot yhdistyi vuonna 2011. Mielenterveyskuntoutujille hoitokoti tarjoaa tehoste-

tun palveluasumisen-, palveluasumisen, sekä tukiasumisen paikkoja. (Kotiopas 

2020.) Hoitokodissa on valmiudet myös oikeuspsykiatristen asiakkaiden valvon-

tajaksoille (Esperi hoitokoti Kuurnan Kartanot 2020). 

 

Kaikille asiakkaille laaditaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelma huomioiden hei-

dän yksilölliset tarpeensa ja elämäntilanteensa. Tavoitteena on tukea ja luoda 

asiakkaalle mahdollisuudet itsenäiseen elämään, opiskeluun tai työssä käymi-

seen. Päivittäin yksikössä järjestetään myös päivä- ja työtoimintaa, johon asuk-

kailla on mahdollisuus osallistua. Kuurnan Kartanossa järjestetään monipuolista 

ryhmätoimintaa lähes päivittäin. Liikuntaryhmät pidetään kaksi kertaa viikossa 

sekä viikoittain järjestetään myös viriketuokioita senioreille, kokkiryhmä ja lisäksi 

vielä naisille ja miehille järjestetään omia ryhmiä viikoittain. Ympäri vuoden jär-

jestetään myös lyhyempiä ja pidempiä virikereissuja. (Hiltunen 2020.) 

 

Kuurnan Kartanossa työskentelee kolme sairaanhoitajaa, kolme mielenterveys-

hoitajaa, neljä lähihoitajaa, sosionomi, psykoterapeutti sekä oppisopimusopiske-

lija. Työntekijöistä seitsemän on naisia ja miehiä on kuusi. Lisäksi Kuurnan Kar-

tanot tarjoaa harjoittelupaikkoja esimerkiksi sairaanhoitaja-, sosionomi- ja lähihoi-

tajaopiskelijoille. (Pesonen 2020.) 

 

8.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää olla hyvä aihe. Hyvän opinnäyte-

työn aiheen avulla pystyy syventämään taitoja, tietoja ja oppia itselle mielenkiin-

toisesta aiheesta lisää. Mielenkiintoisen ja hyvän opinnäytetyön aiheen avulla 

voidaan myös luoda suhteita työelämään. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä 

on hyvä löytää opinnäytetyölle toimeksiantaja. Toimeksiantajaa voi kysyä esimer-
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kiksi työ- tai harjoittelupaikoista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.) Toiminnalli-

nen opinnäytetyö voi olla opastamista, ohjeistamista tai toiminnan järjestämistä, 

esimerkiksi perehdytyskansio, tietopaketti tai jonkin tapahtuman toteuttaminen. 

(Vilkka ym. 2003 9-10.) 

 

8.3 Perehdytyskansion suunnittelu ja toteutus 

 

Kuurnan Kartanolla kävimme heinäkuussa 2020 ja tällöin aloitimme suunnittele-

maan perehdytyskansiota yhdessä Kuurnan Kartanon työntekijöiden kanssa. Ky-

selimme työntekijöiden mielipiteitä, mitä he toivoisivat hyvältä perehdytyskansi-

olta ja mitä asioita heidän mielestään perehdytyskansiossa olisi hyvä olla. Kyse-

limme myös tietoa yksikön toiminnasta ja työntekijöiden työtehtävistä saadak-

semme perehdytyskansioon ajankohtaista tietoa. Löysimme perehdytyskansioon 

tietoa myös yksikön internetsivuilta. Lisäksi toinen meistä on ollut harjoittelussa 

ja työsuhteessa Kuurnan Kartanolla. Näiden pohjalta ryhdyimme suunnittele-

maan ja tekemään perehdytyskansiota. Kävimme vielä elokuussa 2020 yksi-

kössä kyselemässä lisätietoja puuttuviin kohtiin sekä otimme muutamia valokuvia 

yksiköstä.  

 

Suunnittelimme perehdytyskansion ensin paperisena versiona, jonka siirsimme 

sitten sähköiseen muotoon. Perehdytyskansioon on kirjattu toiveiden mukaisesti 

lyhyesti yksikön toiminnan kannalta tärkeitä ja oleellisia asioita. Perehdytyskan-

siosta rajasimme pois kokonaan omavalvonnan ja pääosin turvallisuusohjeet, 

koska yksikössä on voimassa olevat erilliset omavalvonta- ja turvallisuus ohjeet. 

Perehdytyskansion sähköisestä versiosta loimme yksikön käyttöön QR-koodin, 

joka tallennetaan Kuurnan Kartanon netti sivuille. QR-koodin avulla he pääsevät 

helposti lukemaan perehdytyskansiota vaikka älypuhelimella. Perehdytyskansion 

päivityksestä huolehtii esimies tai siihen määrätty työntekijä. 

 

Valmiin perehdytyskansion annoimme toimeksiantajalle luettavaksi, niin että pys-

tyimme tekemään tarvittavia korjauksia. Kävimme esittelemässä valmiin pereh-

dytyskansion Kuurnan Kartanon työntekijöiden viikkopalaverissa ja kysyimme pe-

rehdytyskansiosta suullisesti palautetta. Esitimme tarkentavia kysymyksiä pereh-
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dytyskansion sisällöstä ja sen ulkoasusta. Palautteen perehdytyskansiosta ke-

räsimme suullisesti kyselylomaketta (Liite 1) apuna käyttäen perehdytyskansion 

esittelemisen jälkeen. Esittelyn jälkeen jätimme vielä perehdytyskansion luetta-

vaksi Kuurnan Kartanolle, niin että myös ne työntekijät, jotka eivät olleet paikalla 

saivat mahdollisuuden kommentoida perehdytyskansiota. Korjausten tekemisen 

jälkeen saimme vielä toimeksiantajalta kirjallista palautetta sähköpostitse.  

 

 

9 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyöksemme valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena on 

tarkoitus tehdä perehdytyskansio Kuurnan Kartanon uusille työntekijöille ja hen-

kilökunnalle. Opinnäytetyötä aloitimme suunnittelemaan alkutalvesta 2020 ja hel-

mikuussa kävimme Kuurnan Kartanolla keskustelemassa opinnäytetyön sisäl-

löstä. Maaliskuussa rupesimme pikkuhiljaa tekemään opinnäytetyötä, mutta ko-

rona epidemian vuoksi emme saaneet käyttöömme tarpeeksi materiaalia opin-

näytetyötä varten. Maalis-huhtikuussa etsimme lähteitä paljon internetistä ja sil-

loin pääsimme harjoittelemaan tiedonhakua lisää. Tiedonhaussa meitä yllätti se, 

kuinka haastavaa on löytää luotettavia ja aiheeseen sopivia lähteitä. Ongelmana 

oli myös sopivan lähteen löytyessä sen maksullisuus, jolloin julkaisu ei avautunut 

kokonaan, vaan nähtävillä oli pelkkä tiivistelmä. Tiedonhankinta veikin yllättävän 

paljon aikaa. 

 

 Alkukevät oli opinnäytetyön kannalta haastavaa aikaa. Molemmat olemme per-

heellisiä ja teemme töitä opiskeluiden ohessa. Lisäksi koronatilanteen vuoksi 

emme voineet nähdä, vaan jouduimme jakamaan aiheita ja hoitamaan opinnäy-

tetyöhön liittyviä asioita puhelimitse ja One Driven kautta. Haastavaa oli lisäksi 

löytää opinnäytetyölle riittävästi aikaa. Kirjastojen avautuessa toukokuussa pää-

simme jatkamaan opinnäytetyön tekemistä. Kesän teimme opinnäytetyön teo-

riapohjaa ja heinäkuussa rupesimme tekemään perehdytyskansiota. Saimme so-

vittua toimeksiantajan luokse muutamia käyntejä kesän lopulla, jolloin saimme 
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tietoa perehdytyskansioon ja otimme samalla yksiköstä muutamia kuvia pereh-

dytyskansiota varten. Toimeksiantajan kanssa sovimme elokuun lopulle pereh-

dytyskansion esittelyn ja palautteen antamisen.  

 

Toimeksiantajan kanssa yhteistyö sujui mielestämme sujuvasti ja joustavasti. Pe-

rehdytyskansion laatimisprosessia hidasti toisen meistä siirryttyä pois yksiköstä 

muihin tehtäviin. Yhteishenkilömme vuorotyö oli myös osaltaan tekijä, joka han-

kaloitti yhteistyötä ensi alkuun. Työn edetessä tapaamisia lisättiin ja koko työyh-

teisöä sitoutettiin enemmän prosessiin mukaan, joka jälkikäteen ajateltuna olisi 

ollut viisasta jo prosessin alusta lähtien. Saimme tehtyä perehdytyskansiosta sel-

keän ja siinä on riittävän monipuolisesti tietoa yksikön toiminnasta. Olisimme voi-

neet perehtyä GoogleSite-sovellukseen paremmin, ennen perehdytyskansion te-

kemistä, sillä meille selvisi vasta myöhemmin, että sieltä ei saa suoraan tulostet-

tua tekstiä ulos, vaan jouduimme siirtämään tekstin Wordille ja sitä kautta tulos-

taa perehdytyskansion toimeksiantajalle.  

 

9.1 Tuotoksen tarkastelu ja arviointi 

 

Surakan (2009) mukaan digitaalinen perehdytyskansio on helpompi päivittää ja 

käyttää kuin paperinen versio, jonka takia päädyimme toteuttamaan perehdytys-

kansion myös digitaalisena. Enklundin (2018) mukaan digitaalisen perehdytys-

materiaalin etuna on se, että sitä voi lukea itsenäisesti ja palata tarkastamaan 

tietoa aina niin halutessaan. Näin ollen työntekijät voivat vaikka kotoa käsin käydä 

lukemassa perehdytyskansiota. Hyppäsen (2013) mukaan perehdytysmateriaa-

lia voi kertyä paljon, jolloin osa perehdytysmateriaalista kannattaa antaa myös 

kirjallisena. Österbergin (2014) mukaan oikealla perehdytyksellä turvallisuusriskit 

pienenevät sekä työntekijän oma turvallisuuden tunne kasvaa. Tämä on tärkeää 

työskenneltäessä mielenterveyskuntoutujien yksikössä. Österbergin (2014) mu-

kaan myös hyvällä perehdytyksellä varmistetaan, että työntekijä oppii oikeat työs-

kentelytavat nopeasti ja näin ollen virheiden määrä pienentyy.  

 

Annoimme toimeksiantajalle perehdytyskansion pari päivää etukäteen työnteki-

jöiden luettavaksi. Tämän jälkeen esittelimme perehdytyskansion toimeksianta-

jan viikkopalaverissa, johon osallistuivat kaikki silloin vuorossa olleet työntekijät. 
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Viikkopalaverissa kävimme läpi perehdytyskansion sisällön. Perehdytyskansio 

jätettiin vielä luettavaksi yksikköön, sillä kaikki työntekijät eivät olleet kerenneet 

perehdytyskansiota lukemaan. Näin varmistimme, että saisimme mahdollisem-

man kattavasti ja monipuolisesti palautetta perehdytyskansiosta. Esittelyn jäl-

keen kysyimme työntekijöiltä suullista palautetta perehdytyskansiosta ja sen si-

sällöstä. Saadaksemme riittävästi ja kattavasti palautetta esitimme tarkentavia 

kysymyksiä kuulijoille: Mikä perehdytyskansiossa on hyvää? Jäikö perehdytys-

kansiosta jotain puuttumaan? Mitä haluaisit lisätä perehdytyskansioon? Millainen 

on perehdytyskansion ulkoasu, luettavuus ja ymmärrettävyys? Koetko, että pe-

rehdytyskansio helpottaa uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtymistä? 

Lisäksi työntekijät saivat antaa vapaasti palautetta.  

 

Alun perin tarkoitus oli tehdä toimeksiantajan toiveiden mukaan paperinen pereh-

dytyskansio. Asiaa mietittyämme päädyimme kuitenkin tekemään myös sähköi-

sen perehdytyskansion, josta voisimme tulostaa toimeksiantajalle myös paperi-

sen version. Teimme perehdytyskansion Google Site sovelluksen avulla. Google 

Site sovellus oli helppokäyttöinen. Perehdytyskansion valmiiksi saatuamme, 

emme saaneet tulostettua perehdytyskansiota sovelluksen kautta. Päätimme toi-

meksiantajan kanssa, että heille tulee käyttöön sovelluksen avulla tehty perehdy-

tyskansio ja lisäksi teemme Word- pohjalle toisen kansion, josta voimme tulostaa 

perehdytyskansion toimeksiantajalle.  

 

Saimme perehdytyskansion esittämisen jälkeen monipuolisesti palautetta sekä 

myös joitakin korjausehdotuksia. Korjausehdotuksina olivat tarkennukset vuoro-

kohtaisiin tehtäviin sekä laajemmin tietoa lääkehoidosta. Lisäksi perehdytyskan-

siossa oli pieniä “asiavirheitä”, joita sitten korjasimme, kuten esimerkiksi kellon-

aikoja. Esperi Care haluaa käyttää viestinnässä vain punaista ja valkoista teema-

väriä, joten vaihdoimme sivustolle suunnitellut sinisen ja harmaan sävyt valkeaan 

ja punaiseen.  

 

Palautetta saimme kaiken kaikkiaan kymmeneltä Kuurnan Kartanon työntekijältä. 

Toimeksiantaja koki, että perehdytyskansiosta on hyötyä uusien työntekijöiden ja 

opiskelijoiden perehdytyksessä. Uudet työntekijät ja opiskelijat saavat kattavasti 

tietoa perehdytyskansion avulla työyksikön toimintatavoista sekä yleisimmistä 
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mielen sairauksista ja niiden hoidosta. Hyvänä pidettiin myös sitä, että työntekijän 

on helppo katsoa perehdytyskansiosta esimerkiksi vuorokohtaiset tehtävänsä. 

Perehdytyskansion ulkoasua ja rakennetta pidettiin selkänä sekä helposti luetta-

vana.  

 

 

“Selkeä ja helppolukuinen”   

“Rakenne hyvä” 

“Hyvä, että sairauksista on tietoa” 

“Riittävästi tietoa, lyhyt ja ytimekäs” 

“Sijaisen helppo katsoa vuorokohtaiset tehtävät” 

”Noora & Asta ovat onnistuneet tekemään perehdytyskansiosta selkeästi 

luettavan kokonaisuuden, jota on helppo muokata tai täydentää tarpeen 

mukaan. Kansiota laatiessaan he ovat kuunnelleet työyhteisöstä tulleita 

toiveita ja muokanneet sisältöä saamansa palautteen perusteella. Yhtei-

nen tavoitteemme on ollut se, että kansiosta olisi oikeasti hyötyä niin pe-

rehdytyksessä kuin perehtymisessäkin, ja mielestäni tähän tavoitteeseen 

olemme päässeet.” 

 

9.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyön tiedonhaussa ja toteutuksessa olemme noudattaneet hyvän tie-

teellisen käytännön periaatteita. Hyvässä tieteellisessä käytännössä toimitaan re-

hellisesti ja tarkasti huolellisuutta noudattaen. Hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluu myös eettisesti toteutettu tiedonhankinta, avoimuus ja käytettyjen lähtei-

den asianmukainen kirjaaminen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Tutkimustieto voi muuttua välillä nopeasti, joten on tärkeää valita mahdollisem-

man uusia lähteitä käytettäväksi opinnäytetyöhön. Opinnäytetyössä kannattaa 

suosia ensisijaisia lähteitä, eli alkuperäisiä lähteitä. Toissijaisissa lähteissä on 

aina tiedon muuttumisen mahdollisuus, sillä ne ovat alkuperäisen tietolähteen tul-

kintaa ja tietoa on suodatettu ja tulkittu useasti. (Vilkka ym. 2013, 72-73.) 
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Toisen tekijän ideoiden tai tutkimuksien ja niistä saatujen tulosten esittely omi-

naan on tieteellistä varkautta, jota kutsutaan plagioinniksi. Usein plagiointi ilme-

nee puutteellisena tekstiin viittaamisena tai lähdeviitteen puuttumisena. Plagiointi 

onkin kaikissa muodoissaan aina tuomittavaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 122.) Opinnäytetyössä olemme tutkineet käytettyjä lähteitä kriittisesti, refe-

roineet tekstin ja muotoilleet asian tekstiin omin sanoin. Lähdeviitteet on merkattu 

huolellisesti ja asianmukaisella tavalla sekä olemme laittaneet lähdeluettelon läh-

teet aakkosjärjestykseen.  

 

Opinnäytetyön luotettavuutta lisää monipuoliset ja luotettavat lähteet. Tietoa et-

simme kotimaisista ja ulkomaisista tietokannoista, kuten Arto, Cinahl, Cochrane, 

PubMed ja Medic. Lisäksi haimme tietoa Terveysportista, Käypä Hoito suosituk-

sista sekä alan kirjoista. Olemme etsineet ja käyttäneet mahdollisimman tuoretta 

tietoa aiheesta. Opinnäytetyöhön löysimme myös muutamia ulkomaisia lähteitä. 

Lähteet ovat pääsääntöisesti alle kymmenen vuotta vanhoja, muutamaa poik-

keusta lukuun ottamatta. Vanhempia lähteitä käytimme, koska katsoimme, että 

niissä oleva tieto on opinnäytetyön kannalta oleellista ja edelleen voimassa ole-

vaa tietoa. Opinnäytetyön luotettavuutta voi heikentää se, että kummallakaan 

meistä englannin kielen taito ei ole kovin hyvä.  

 

9.3 Ammatillinen kasvu 

 

Tietomäärän ja asiantuntijuuden tarpeen jatkuvasti kasvaessa yhteiskunnassa 

korostuvat työntekijän tiedonhallintataidot. Työntekijöiltä odotetaan vuorovaiku-

tus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä itseohjautuvuutta. Omien rajojen ja mahdol-

lisuuksien tunnistaminen on osa hoitajan ammatillista kasvua. Ammatillinen 

kasvu nähdään usein työtaitojen edistymisenä sekä itseluottamuksen kohentu-

misena. Uuden tiedon etsiminen, työn arviointi ja palautteen saaminen tukevat 

hoitajan ammatillista kasvua. (Rautava-Nurmi ym. 2019, 15.) 

 

Opinnäytetyön tekeminen ja perehtyminen aiheeseen on lisännyt ja syventänyt 

molempien osaamista mielenterveyspotilaiden kuntouksesta, hoidosta ja erilai-

sista mielenhäiriöistä. Myös uuden työntekijän perehdyttämisestä, sen tärkey-
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destä, toteutuksesta ja hyödyistä olemme oppineet paljon. Olemme myös oppi-

neet tutkimaan ja tarkastelemaan lähteitä kriittisemmin ja tiedonhakutaitomme 

ovat kehittyneet opinnäytetyötä tehdessä. Opittuja tietoja voimme jatkossa hyö-

dyntää sairaanhoitajan työssä.  

 

9.4 Hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet 

 

Toivomme, että toimeksiantajamme Kuurnan Kartanot pystyy hyödyntämään te-

kemäämme perehdytyskansiota uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyt-

tämisessä ja näin ollen helpottamaan omaa perehdytystään ja uuden työntekijän 

perehtymistä yksikköön. Jatkokehitysideana voisi olla tutkia, onko perehdytys-

kansion käytöllä ollut vaikutusta uusien työntekijöiden perehtymiseen sekä pe-

rehdyttämisen laatuun. 
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Kyselylomake 

 

 

Mikä perehdytyskansiossa oli hyvää? 

 

Millainen on perehdytyskansion ulkoasu, luettavuus ja ymmärrettävyys? 

 

Jäikö mielestäsi perehdytyskansiosta jotain puuttumaan? 

 

Mitä haluaisit lisätä perehdytyskansioon? 

 

Koetko, että perehdytyskansio helpottaa uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden 

perehtymistä?  
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