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The purpose of this study was to create a model for the job orientation of a new employee 
in a social and health care center. The purpose was also to get experiential information 
about job orientation. The aim was to make job orientation a common task in a work com-
munity. Creating a model for job orientation and using it in a new employee's job orientation 
should ease the orientation and participation of the work community. The subject of this 
study came up from conversations with the work community. 
 
The purpose of job orientation is to introduce the new employee to working methods, or-
ganizational values and people in the workplace. It has been the common understanding 
that managers should participate actively in job orientation. The manager's responsibility is 
to create an environment where it is possible to learn. Changes in organizations create 
challenges to job orientation, even though the basic job rarely changes.  
 
This study was a qualitative action research. The research method was three double team 
meetings. The model for job orientation was evaluated with a questionnaire which was sent 
to the participants of double team meetings. The target group of this study was six commu-
nity health care workers. The data of this study was analyzed with databased content anal-
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In this study, job orientation was currently seen as uncoordinated and fragmented, and the 
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1 JOHDANTO 

 

Perehdyttämistä on tutkittu paljon, mutta silti aihe on tärkeä ja aina ajankohtai-

nen. Sairaanhoitajaliiton teettämässä, sairaanhoitajien työoloja koskevassa 

tutkimuksessa (2018) kävi muun muassa ilmi, että entistä enemmän sairaan-

hoitajien keskuudessa kritisoidaan liian vähäistä koulutusta/ohjausta vaativiin 

työtehtäviin nähden. Perehdyttämiseen tyytymättömimpiä olivat 26–35-vuoti-

aat. Lisäarvoa voidaan perehdyttämiseen saavuttaa uusilla tutkimuksilla ja uu-

sia näkökulmia aiheeseen on aina mahdollista löytää, etenkin työelämän jat-

kuvan muutoksen vuoksi. Perehdyttäminen käsitteenä on meille kaikille tuttu, 

ja sen tarkoituskin tuntuu varmasti itsestään selvältä. Perehdyttämistavat ja 

perehdyttämisen sisältö ovat kuitenkin muuttuneet vuosien saatossa ja tulevat 

varmasti jatkossakin muuttumaan.  

 

Kupias ja Peltola (2009, 19) ovat kiteyttäneet perehdyttämisen käsitteen seu-

raavanlaiseksi: ”Perehdyttäminen on kaikkia niitä toimenpiteitä ja tukea, joiden 

avulla uusi työntekijä tai uutta työtä omaksuva työntekijä kehittyy kokonaisval-

taisesti osaamisessaan ja pääsee mahdollisimman nopeasti alkuun uudessa 

työssään ja selviytyy itsenäisesti tehtävistään”. Parhaimmillaan perehdyttämi-

nen kehittää perehdytettävän lisäksi myös siihen osallistuvaa työyhteisöä ja 

koko organisaatiota. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Sysmän sosiaali- ja terveyskeskuk-

sen avosairaanhoidon toimintayksikköön perehdyttämisen malli. Tarve opin-

näytetyölle nousi työyhteisössämme käydyistä keskusteluista. Sysmän sosi-

aali- ja terveyskeskus on kokonaisuudessaan ulkoistettu vuoden 2017 alusta 

lähtien, sitä ennen terveyskeskus oli osa Päijät-Hämeen hyvinvointi kuntayhty-

mää. Palvelut Sysmässä on tuottanut kokonaisulkoistuksen jälkeen Attendo 

Oy, mutta nyt työnantajaksi on yrityskaupan myötä vaihtunut Terveystalo julki-

set palvelut oy. 

 

Sysmän sosiaali- ja terveyskeskus toimii täysin uusissa tiloissa. Uusi sosiaali- 

ja terveyskeskus otettiin käyttöön syyskuussa 2018, ja tämän myötä kaikki pal-

velut ovat nykyisin samassa rakennuksessa. Sote-keskuksessa toimii lääkä-

reiden, sairaanhoitajien sekä erityistyöntekijöiden vastaanotot. Keskuksessa 
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on myös 20 paikkainen akuutti- ja kuntoutusvuodeosasto sekä suunterveyden-

huollon ja sosiaalipuolen vastaanotot. 

 

Kokonaisulkoistuksen ja uuden Sosiaali- ja terveyskeskuksen myötä toiminta-

tapoja ja -käytäntöjä on muutettu, joten myös perehdyttämisprosessi on luon-

nollisestikin muutosten tarpeessa. Haasteita perehdyttämisprosessiin tuovat 

osaltaan jatkuvat organisaatiomuutokset. Tätä opinnäytetyötä tehdessä oltiin 

taas ison organisaatiomuutoksen keskellä. Yrityskauppa Attendon ja Terveys-

talon kesken lyötiin lukkoon, ja työnantajan muuttuminen oli virallista 2020 

vuoden alusta lähtien. Epävarmuus työn jatkumisen kannalta ja siitä, millaisia 

vaatimuksia uudella työnantajalla on, aiheutti monenlaisia tunteita työyhtei-

sössä. 

 

Terveyskeskuksesta puuttuu tällä hetkellä virallinen perehdyttämissuunni-

telma. Perehdyttämiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet sijaitsevat eri kansioissa, 

eikä selkeää ohjetta perehdyttämisen etenemiseen ole. Lähtökohtanani opin-

näytetyölle on, että hyvä perehdyttäminen lisää työhön sitoutumista ja vähen-

tää työn kuormittavuutta, kun työntekijät tietävät, mitä missäkin tilanteessa on 

tehtävä. Opinnäytetyöni tavoitteena on tehdä perehdyttämisestä kaikkien yh-

teinen asia. Johtamisen näkökulmaa opinnäytetyössäni käsittelen myös. Pe-

rehdyttämisen mallia kehittäessä otetaan huomioon johtamisen merkitys pe-

rehdyttämiselle. Perehdyttäminen ei ole ainoastaan esimiehen vastuulla, vaan 

jokainen työyhteisön jäsen on osa perehdyttämistiimiä. Mielestäni terveyden-

huoltoalan johtaminen ja sen myötä myös perehdyttäminen vaatii uudistusta. 

Kokemukseni mukaan terveydenhuoltoalan johtaminen on tähän asti ollut 

melko autoritääristä ja työyhteisön osallistaminen uusien työntekijöiden vas-

taanottoon vähäistä. Toimiva työyhteisö on osiensa summa, ja perehdyttämi-

sessä koko työyhteisön mukaanotto prosessiin on mielestäni tärkeää. 

 

 

2  TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ 

Opinnäytetyöni tein Sysmän sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoidon 

yksikköön. Myös perehdyttämisen malli on aluksi tarkoitus ottaa käyttöön aino-

astaan avosairaanhoidossa. Jotta tutkimusympäristö ja sen toiminta olisi ym-

märrettävämpää, kerron siitä seuraavissa kappaleissa lisää. 
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Sysmä on pieni kunta Päijät-Hämeessä. Vakituisia asukkaita kunnassa on ti-

lastokeskuksen (2017) mukaan n. 3800. Sysmä sijaitsee Päijänteen rannalla, 

joten kesäaikaan kunnan väkimäärä lähestulkoon kolminkertaistuu (Wikipe-

dia). Tilastokeskuksen (2016) mukaan Sysmässä on kesämökkejä enemmän 

kuin vakituisia asuinrakennuksia eli noin 3800 kpl. Tämä lisää myös terveys-

keskuksen asiakasmääriä kesäaikaan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan 

kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja voivat halu-

tessaan ostaa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Sysmän kunta päätti ir-

tautua kuntayhtymästä ja kilpailuttaa koko sosiaali- ja terveyspalvelutoimin-

tansa. Näin ollen tammikuusta 2017 lähtien Attendo Oy on hoitanut Sysmän 

sosiaali- ja terveyspalveluita. Tammikuusta 2019 Sote-palveluista on vastan-

nut yrityskauppojen jälkeen Terveystalo julkiset palvelut Oy sekä Terveystalo 

kuntaturva Oy. (Terveystalo 2019.) 

 

Terveyskeskukset Suomessa vastaavat kansalaisten perusterveydenhuollosta 

ja terveyden edistämisestä. Terveydenhuoltolaki määrittelee nämä toiminnot 

seuraavanlaisesti: 

1)” terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja 
elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin 
vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäise-
minen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveys-
erojen kaventaminen sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista ter-
veyttä edistävällä tavalla.” 

2) ”perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön tervey-
dentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja 
terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työter-
veyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, 
kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihde-
työtä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoi-
dossa; perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä kansanter-
veystyö” 

(Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326.) 

 

Syyskuussa 2018 Sysmään valmistui kunnan rakennuttamana uusi Sosiaali- 

ja terveyskeskus, josta käytän tässä työssäni nimeä Sote-keskus. Sysmän 
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Sote-keskuksessa samassa rakennuksessa toimivat nykyisin kaikki terveys-

keskustoimintaan liittyvät ammattihenkilöt. Sote-keskuksessa on 18-paikkai-

nen akuutti- ja kuntoutusvuodeosasto, arkisin kello 8–16 lääkärin sekä hoita-

jan päivystysvastaanotto. Arkisin kello 8–16 toiminnassa on myös kiireetön 

hoitajien sekä lääkäreiden vastaanotto, myös suun terveydenhuollonpalvelut 

toimivat Sote-keskuksessa. Lisäksi vastaanottotoimintaa on erityistyönteki-

jöillä, joita Sote-keskuksesta löytyy useita. Psykologi, psykiatrinen sairaanhoi-

taja, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijät sekä 

neuvolan terveydenhoitaja ottavat asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Sote-

keskuksen avosairaanhoidon sairaanhoitajilla on omia vastuualueitaan, joiden 

mukaan vastaanottotoimintaa on järjestetty. Sote-keskuksessa on tällä het-

kellä diabetes-, astma-, antikoagulantti-, luusto-, päihde- sekä reumahoitajan 

vastaanottoja potilaille. Eri ammattiryhmien työskenteleminen samassa raken-

nuksessa on helpottanut moniammatillista yhteistyötä, ja kynnys eri ammatti-

ryhmien väliseen konsultaatioon on madaltunut. (Harjula 2019.) 

 

Terveyskeskusten toimintaa valvoo aina viranomaistaho. Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos seuraa muun muassa terveyspalveluiden vaikuttavuutta, tervey-

denhuollon laatua sekä hoitoon pääsyn aikarajoja. Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on vastuussa terveyskeskusten ja niiden hen-

kilökunnan toiminnan valvonnasta. Alueellisesti toimintojen valvomisesta vas-

taavat aluehallintovirastot (AVI). (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) 

 

 

3 PEREHDYTTÄMINEN 

3.1 Perehdyttämisen määrittelyä 

Kauhasen (2010,151) mukaan perehdyttäminen tarkoittaa kaikkia niitä toimen-

piteitä, jotka auttavat työntekijää tutustumaan työyhteisönsä toiminta-ajatuk-

seen, visioihin ja liikeideaan sekä sen arvoihin ja tapoihin. Lisäksi henkilö tu-

tustuu perehdyttämisen myötä työpaikkansa ihmisiin. Työnopastuksen tarkoi-

tuksena on, että työntekijä tutustuu omaan työhönsä ja siihen liittyviin odotuk-

siin. Hyvin toteutettu perehdyttäminen luo uudelle työntekijälle mahdollisuuden 

tottua nopeasti organisaation tapoihin ja sopeutua työyhteisöön. 
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Viitala (2005, 252) taasen kuvaa perehdyttämistä uuden tulokkaan ”vierihoi-

tona” siihen saakka, kunnes hän on valmis toimimaan itsenäisesti tehtävis-

sään. Perehdyttäminen on palvelus uudelle työntekijälle, mutta myös organi-

saatiolle. Myös niin sanottujen vanhojen työntekijöiden perehdytystä heidän 

siirtyessään uusiin tehtäviin organisaation sisällä Viitala (2005) pitää tärkeänä. 

 

Työhön perehdyttämisen tavoitteena tulee olla työn hallinta ja laadukas pal-

velu tai tuote. Hyvästä työmotivaatiosta, työssä viihtymisestä ja asioiden nope-

asta omaksumisesta syntyviä säästöjä voidaan ja pitääkin pyrkiä arvioimaan. 

Perehdyttäminen on siis keskeinen osa uuden henkilön kehittämistä. (Kauha-

nen 2010, 152–153.) Perehdyttämisen ensisijainen tavoite on, että uusi työnte-

kijä oppii tehtävänsä ja kykenee mahdollisimman nopeasti itsenäiseen työs-

kentelyyn (Lahti 2007, 6–7).  Peltokoski ja Perttunen (2006,132–133) kuvaa-

vat perehdyttämisen tavoitteeksi henkilöstön osaamisen varmistamisen sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Se edistää myönteisen ammattiasenteen kehit-

tymistä ja vähentää työssä tapahtuvia virheitä. 

 

Tärkeä osa perehdyttämistä on työn opastus uudelle työntekijälle. Työterveys-

laitos (2013–2014) on käsitellyt työhön opastusta turvalliseen työntekoon liitty-

vän ohjauksen sekä tehtäväkohtaisen työhön opastuksen kautta. Turvalliseen 

ja terveelliseen työnteon opastukseen kuuluu tärkeänä osana Työterveyslai-

toksen (2013–2014) mukaan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvien asi-

oiden läpikäyminen uuden työntekijän kanssa. Työergonomia ja turvalliset 

työnteon tavat tulee uuden työntekijän kanssa käydä läpi. Myös työterveys-

huollon palveluiden esittely on osa turvallisuusopastusta. Tehtäväkohtaiseen 

työhön opastukseen kuuluu tehtävänkuvan läpikäyminen, koneiden ja laittei-

den käytön yksityiskohtainen esittely, tarvittavien suojalaitteiden käytön opas-

tus ja se, miten työpaikalla toimitaan onnettomuustilanteessa. 

 

3.2  Perehdyttäminen prosessina 

Kupiaksen ja Peltolan (2009, 102) mukaan perehdyttämistä voidaan kuvata 

myös prosessina. Perehdyttäminen on jaettu vaiheisiin, joita ovat ennen rekry-

tointia, rekrytointivaihe, ennen töihin tuloa, vastaanotto, ensimmäinen päivä, 

ensimmäinen viikko, ensimmäinen kuukausi, koeajan päätyttyä, työsuhteen ai-

kana ja työsuhteen päättyminen. 
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Perehdyttämisen valmistelu alkaa jo ennen rekrytoimista miettimällä tulevan 

työn vaatimuksia ja siihen tarvittavaa osaamista. Rekrytointivaihe on erittäin 

tärkeä osa perehdyttämistä. Jo haastatteluvaiheessa alkaa uuden työntekijän 

osaamisen kehittäminen. Hyvillä rekrytointikäytännöillä taataan vakaa pohja 

jatkoperehdyttämiselle. Kun tiedetään, millainen henkilö on valittu tehtävään, 

on helpompi alkaa suunnitella tulevaa perehdyttämistä. Perehdyttämisen pai-

nopisteet valikoituvat sen mukaan, millaiseen tehtävään uusi työntekijä on tu-

lossa. Perusperehdyttäminen eli työsuhteen alkuun liittyvät käytännön asiat, 

organisaation arvoihin ja strategiaan ja arvoihin sekä muihin työntekijöihin tu-

tustuttaminen tulee kuitenkin aina hoitaa. (Kupias & Peltola 2009, 102–110.) 

Myös Työterveyslaitos (2018) luetteloi laadukkaan perehdyttämisprosessin 

vaiheita, ja ensimmäisenä niistä on perehdyttämisen suunnitteleminen. 

 

Kupiaksen ja Peltolan (2009, 102–110) mukaan uuden työntekijän vastaanotto 

on tärkeää hoitaa hyvin. Ensivaikutelma työyhteisöstä annetaan tässä tilan-

teessa, ja sen vuoksi vastaanottotilanteeseen kannattaa panostaa. Ensimmäi-

senä päivänä tulisi hoitaa vain kiireellisimmät käytännön asiat, kuten avainten 

luovuttaminen ja muut työn aloittamista jouduttavat luvat ja käytänteet. Lisäksi 

ensimmäisenä päivänä uusi työntekijä tutustutetaan työpisteeseen, työtiloihin 

sekä lähimpiin kollegoihin. Ensimmäisenä päivänä ei tietoa tule antaa niin pal-

jon, että sen omaksuminen ei ole mahdollista. Työterveyslaitoksen (2018) laa-

dukkaan perehdyttämisprosessin kuvauksessa ovat yleisten käytäntöjen opas-

taminen perehdytettävälle ensimmäisten päivien ohjelmassa, työnopastus pe-

rehdyttäjän kanssa tulee vasta tämän jälkeen perehdyttämisohjelmaan. 

 

Ensimmäisen viikon aikana työntekijää autetaan pääsemään kiinni työhönsä. 

On huomioitava, että jokainen uusi työntekijä on halukas olemaan hyödyksi 

uudessa työssään ja tämän vuoksi työntekoon on hyvä päästä kiinni mahdolli-

simman pian. Ensimmäisen viikon aikana on esimiehen hyvä käydä uuden 

työntekijän kanssa läpi hänen kokemuksiaan ja osaamistaan, jotta tämän poh-

jalta voidaan perehdyttämistä tarkentaa. Ensimmäisen työssäolokuukauden 

tarkoituksena on, että työntekijä pääsee sisälle työyhteisön toimintakulttuuriin 

ja osalliseksi tuottavaan työhön. Uudelle työntekijälle on tarjottava jo ensim-
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mäisen kuukauden aikana mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiään toi-

minnan kehittämiseksi. Tämä vaatii esimieheltä ja perehdyttämistä suoritta-

valta työyhteisöltä palautteenottokykyä. (Kupias & Peltola 2009, 102–110.) 

 

Uuden työntekijän koeaika on useimmiten lain puitteissa neljä kuukautta. Pe-

rehdyttämisprosessi harvoin on yhtä pitkä. Ennen koeajan päättymistä tulisi 

esimiehen käydä uuden työntekijän kanssa keskustelu, jossa voidaan yh-

dessä arvioida perehdyttämisen onnistumista ja sen mahdollista jatkotarvetta. 

Perehdyttäminen tulisi aina suunnitella tarpeen mukaan riittävän pitkäksi. Pe-

rehdyttäminen voi päättyä myös työntekijän irtisanoutumiseen. Lähtökeskus-

telu on tärkeä osa irtisanoutumista, palautetta tulee pyytää. Palaute voi olla ar-

vokasta tulevien työntekijöiden perehdyttämistä ajatellen. (Kupias & Peltola 

2009, 102–110.) 

 

Perehdyttämistä ohjaa lainsäädäntö. Eri laeissa on sekä suoria määräyksiä 

että viittauksia perehdyttämiseen. Perehdyttämistä on käsitelty erityisesti työ-

turvallisuuslaissa, työsopimuslaissa sekä laissa yhteistoiminnasta yrityksissä. 

Työturvallisuuslain mukaisesti työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite. 

Tämä tarkoittaa sitä, että työantajan tulee huolehtia, että työnteko on turval-

lista, eikä työntekijän terveys vaarannu. Perehdyttämisen kannalta tämä on 

tärkeä osa-alue. Työntekijää on opastettava turvalliseen työskentelyyn, muun 

muassa koneiden ja laitteiden käyttöön sekä ergonomian huomioimiseen. 

Työntekijä tulee lain mukaan perehdyttää työhönsä, työolosuhteisiin sekä työ-

menetelmiin riittävästi. Laissa on myös mainittu, että työntekijälle annettua oh-

jausta ja opastusta täydennetään tarvittaessa. (Työturvallisuuslaki 

23.8.2002/738.) 

 

Työsopimuslaissa viitataan perehdyttämiseen epäsuoremmin, mutta sen työn-

antajan velvollisuuksia koskevassa yleisvelvoitteessa on riittävä ohjaus ja 

opastus työhön huomioitu. Lain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, 

että myös yrityksen toiminnan, työtehtävien tai työmenetelmien muuttu-

essa/kehittyessä työntekijä pystyy suoriutumaan työstään. Työnantajan on 

myös lain mukaan edistettävä työntekijän mahdollisuuksia kehittyä työssään. 

(Työsopimuslaki 26.1.2001/55.) 
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Laki yhteistoiminnasta yrityksissä on huomioitu henkilöstö- sekä koulutussuun-

nitelmien tärkeys. Lain mukaan yritysten on joka vuosi laadittava ajantasainen 

henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen yllä-

pitämiseksi ja edistämiseksi. Laki myös velvoittaa työnantajaa arvioimaan vuo-

sittain henkilöstönsä ammatillista osaamista sekä ammatilliseen osaamiseen 

liittyvien vaatimusten muutoksesta. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

30.3.2007/334.) 

 

3.3  Vastuut perehdyttämisessä 

Viitalan (2005, 252) mukaan päävastuu perehdyttämisestä on useimmiten esi-

miehellä, mutta vastuuta tästä voidaan jakaa työyhteisön muillekin jäsenille. 

Tärkeää onkin valita oikea perehdyttäjä uudelle työntekijälle. Lahti (2005, 21) 

on viitannut Collinsin ja Thomasin (2005) määrittelemiin kriteereihin perehdyt-

täjän valinnasta. Näitä ovat perehdyttäjän halu ottaa vastuullinen tehtävä vas-

taan ja kyky olla ammatillisen käytöksen esimerkkinä. Myös johtamistaidot, 

ammatillinen pätevyys ja hyvät viestintätaidot ovat perehdyttäjälle tärkeitä omi-

naisuuksia. 

 

Kupiaksen ja Peltolan (2009, 76–81) mukaan perehdyttäminen on koko työyh-

teisön asia, joten tiedotus uuden työntekijän tulosta on tärkeää. Näin koko työ-

yhteisö voi valmistautua hyvin uuden työntekijän vastaanottoon ja tarkastella 

jo ennakkoon omia toimintatapojaan. Hyvää perehdyttämistä on, että jokai-

sella työyhteisön jäsenellä on oma osuutensa uuden työntekijän perehdyttämi-

sessä. Tämä mahdollistaa tutustumisen uuteen tulokkaaseen ja osallistaa 

koko työyhteisöä. Lahden (2005, 29) mukaan perehdyttämisen onnistumiselle 

on olennaista, että työnantaja ja työyhteisö sitoutuvat perehdyttämiseen. Tär-

keää on, että työnantaja antaa riittävästi resursseja ja aikaa perehdyttämiselle.  

 

Miettisen ym. (2006, 23–29) mukaan perehtyjä on yhtä lailla vastuussa pereh-

dytyksen onnistumisesta. Perehtyjän tulee olla aktiivinen kyselijä ja osallistuja, 

ei vain passiivinen tiedon vastaanottaja. Kemppinen (2013, 8) kuvaa, että pe-

rehtyminen on kokonaisvaltainen oppimisprosessi, joka uuden työntekijän tu-

lee käydä lävitse. Hänen on opittava, millainen organisaatio on, jossa hän tu-

lee työskentelemään. Uuden työntekijän tulee siis tietää, millainen on organi-

saation toiminta-ajatus, liikeidea tai millaisia ovat organisaation toimintatavat. 
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Työpaikkaan tutustuminen ja sen sisäistäminen ovat myös tärkeä askel pereh-

tymisprosessissa. Kupias ja Peltola (2019, 13) korostavat, että erilaiset ympä-

ristöt luovat erilaisia haasteita työhön oppimiselle, mutta myös mahdollistavat 

oppimista työssä. On siis organisaatiosta riippuvaa, kuinka työssä oppiminen 

on mahdollista. 

 

Lahden (2005, 14) mukaan työntekijöiden tulisi edetä perehdyttämisvaiheen 

jälkeen pätevän osaamisvaatimuksen määrittävälle tasolle. Pätevän tason yl-

läpitäminen edellyttää työntekijältä itseltään jatkuvaa kouluttautumista ja am-

mattitaidon ylläpitämistä. Kouluttautumiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen 

tulee työnantajan tarjota mahdollisuuksia. 

 

Perehdyttämisen vastuu on myös yhtiön henkilöstöammattilaisilla. Käytän-

nössä tämä on enimmäkseen sitä, että henkilöstöammattilaiset antavat riittä-

vää tukea esimiehille ja muille perehdyttämiseen osallistuville henkilöille. Yri-

tyksen strategian tulee toimia suunnannäyttäjänä perehdytykselle. Usein pe-

rehdyttämistä koskeva kirjallinen materiaali tulee henkilöstöammattilaisilta työ-

yhteisön käyttöön. (Kupias & Peltola 2009,73.) Kirjallinen materiaali tulisi olla 

mahdollisimman kattavaa ja luoda perehdyttämiselle hyvä runko. Kjelinin ja 

Kuusiston (2003, 193–195) mukaan henkilöstöammattilaisten vastuulla on pe-

rehdyttämisen arvioinnin ja seurannan organisoiminen. 

 

3.4 Johtaminen ja perehdytys 

Johtajuuden määritteleminen ei ole yksinkertaista. Rehnin (2018, 10, 177) mu-

kaan johtajuus tapahtuu maailmassa, joka on täynnä ihmisiä, tunteita, tulkin-

toja ja erilaisia kulttuureita. Johtajuus on moninaista, ja se sisältää aina para-

dokseja sekä ristiriitoja.  Sydänmaanlakka (2004, 13) korostaa, että jokaisella 

työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. Johtajuuden kehittyminen vaatii 

hänen mukaansa runsaasti käytännön kokemusta ja nöyryyttä ottaa oppia 

näistä kokemuksista. Ilman näitä tekijöitä ei johtajuuden syvällinen ymmärtä-

minen ole mahdollista. 

 

Esimiehellä, joka toteuttaa johtajuutta, on lähtökohtanaan sekä Siltalan (2009, 

73) että Järvisen (2014, 24) mukaan vastuullaan olevien ihmisten johtaminen 

kohti organisaation asettamia tavoitteita. Siltala (2009) myös korostaa, että 
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esimiestyön ja johtamisen taustalla on aina organisaation perustehtävä ja esi-

miehellä tulee olla aikaa ylläpitää perustehtävää. Päätösten teko helpottuu, 

kun perustehtävä on selvillä. Sydänmaanlakka (2004,16) kuvaa johtajuutta 

niin, että johtaessa johdetaan sekä asioita että ihmisiä samanaikaisesti. Näi-

den integroiminen on tärkeää toteuttaakseen älykästä johtajuutta. Sydän-

maanlakan (2004) johtajuusmääritelmä on hyvin samankaltainen kuin Siltalalla 

(2009) ja Järvisellä (2014) Johtajuutta hän kuvaa prosessiksi, jossa johtaja 

vaikuttaa työntekijöihin tai työryhmään niin, että yhteinen tavoite saavutetaan 

tehokkaasti. 

 

Hyvän perehdyttämisen edellytyksenä on esimiehen aktiivinen osallistuminen 

perehdyttämiseen. Kupiaksen ja Peltolan (2009, 53–55) mukaan koko työyh-

teisön osaamisen kehittäminen ja tehokas perehdyttäminen ovat esimiehen 

työn tärkeintä osaa. Esimiehen tulee miettiä, mihin panostetaan, että organi-

saatiota saadaan viedyksi oikeaan suuntaan. Esimiehen tulee pystyä johta-

maan sekä asioita että ihmisiä. Organisaatiomuutosten sekä uusien työnteki-

jöiden perehdyttämisen keskellä vuorovaikutteiselle johtamiselle saattaa jäädä 

vähemmän tilaa, mutta erityisen tärkeää se on myös silloin, kun muutoksia ta-

pahtuu paljon. Myös Viitalan (2005, 23) mukaan vastuu organisaation tarvitse-

man osaamisen vaalimisesta on kaikilla sen palveluksessa olevilla ihmisillä. 

Jokainen työntekijä vastaa oman ammattitaitonsa kehittämisestä, ja esimies 

on vastuussa siitä, että tämä on mahdollista. Osborne ja Hammoud (2017, 

53–54) tuovat esille tutkimusartikkelissaan, että uuden työntekijän työhön si-

toutuminen kohentuu, kun esimies luo ihmissuhteen työntekijöiden kanssa ja 

on aidossa kanssakäymisessä heidän kanssaan. Voidaan siis ajatella, että pe-

rehdytettävän aito kohtaaminen on ensisijaisen tärkeää. 

 

Kupias ja Peltola (2009, 56–58) korostavat, että johtamisen lähtökohtana on 

aina organisaation missio, strategia tai liikeidea. Nykypäivänä työssä onnistu-

minen vaatii jatkuvaa oppimista sekä laaja-alaista kehittymistä. Hyvä esimies 

luo työtilanteita, joissa on mahdollista tehdä työtä sekä oppia samalla uutta. 

Perehdyttämisen kannalta esimiehen taitavuutta osoittaa myös se, että hän 

osaa valita oikean perehdyttäjän uudelle työntekijälle. Esimiehen tulee myös 

osata tukea perehdyttäjää tehtävässään. Esimiestä voidaan pitää perehdyttä-

misen moottorina, ja ilman hänen osallistumistaan perehdyttämisen toteutus 

organisaatiossa ei onnistu täysipainoisesti. Kocolowskin (2010) tutkimuksessa 
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on myös tuotu esille, että nykypäivän työelämässä kukaan ei pysty hallitse-

maan kaikkia taitoja, joita työyhteisön johtaminen vaatii. Voidaan siis ajatella, 

että jakamalla vastuuta johtamisessa ja tämän myötä myös vastuuta perehdyt-

tämisestä voidaan päästä parempiin tuloksiin.  

 

Harmoinen (2014, 59–60) tuo esille väitöskirjassaan arvostavan johtamisen 

merkitystä terveydenhuollon henkilöstön työssä viihtyvyyteen sekä uralla ke-

hittymiseen. Tutkimuksen mukaan terveydenhuollossa on arvostavaa johta-

mista paljon ja tällä on positiivia vaikutuksia edellä mainittuihin tekijöihin. 

Haasteita Harmoisen mukaan tulevaisuuden terveydenhuoltoalan johtamiseen 

on tulossa, sillä hallinnon osuus lähiesimiehen työstä tulee luultavasti lisäänty-

mään ja tämä saattaa etäännyttää esimiehen henkilöstöstä. Perehdyttämisen 

kannalta tämä etenkin on haastavaa, sillä esimiehen tulisi tuntea henkilös-

tönsä ja työyhteisön toimintakulttuuri mahdollistaakseen laadukkaan perehdyt-

tämisen. Jos esimiehellä ei ole ajantasaista tietoa henkilöstön osaamisesta, ei 

osaamisen kehittäminen ole helppoa. Toisaalta Ketola (2010, 174) tuo esille 

väitöskirjassaan, että tulevaisuuden johtaminen tulee olemaan enemmän ih-

misten kuin asioiden johtamista eli management muuttunee leadershipiksi. Ke-

tolan näkökulma tulee tietotekniikan maailmasta, kun taasen Harmoisen ter-

veydenhuoltoalalta.  

 

Terveystalon strategian keskiössä ovat palvelujen laatu ja vaikuttavuus. Ra-

portoinnin ja laatumittariston pohjana käytetään laatukolmiota, joka myös toi-

mii johtamisen tukena. Laatukolmio koostuu kolmesta eri osa-alueesta: 1) ko-

kemuksellinen laatu, ylivertainen palvelukokemus. On tärkeää, että asiakas 

saa tarvitsemansa hoidon nopeasti ja tukea hyvinvointiansa edistäviin valintoi-

hin. Terveystalo valvoo ja kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti parantaak-

seen palvelukokemusta edelleen. 2) Lääketieteellinen laatu, mitattua vaikutta-

vuutta. Terveystalo mittaa ja vertaa jatkuvasti toteutunutta hoitoa esim. käypä 

hoito -suosituksiin ja keskiarvoihin. 3) Toiminnallinen laatu, sujuvaa tehok-

kuutta. Terveystalon sujuvat prosessit ohjaavat resurssien viisasta käyttöä ja 

toiminnan luotettavuutta. Kaikkea toimintaa ohjaa sertifioitu laatujärjestelmä. 

(Terveystalo 2017, 7–11.)  
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3.5 Perehdyttämisen mallit 

Perehdyttäminen voidaan jakaa Kupiaksen ja Peltolan (2009, 35–42) mukaan 

viiteen eri malliin. Näitä ovat vierihoitoperehdyttäminen, malliperehdyttäminen, 

laatuperehdyttäminen, räätälöity perehdyttäminen sekä dialoginen perehdyttä-

minen. 

 

Vierihoitoperehdyttämisessä uusi työntekijä seuraa vierestä kokeneemman 

työntekijän toimintaa. Työtehtäviä näyttäessään perehdyttäjä kertoo samalla 

yrityksen toiminnasta, työstä sekä uuden työntekijän tulevista työtehtävistä. 

Tällainen perehdyttämismalli on hyvin henkilökohtainen, ja siinä opitaan asi-

oita pikkuhiljaa niitä seuraamalla ja tekemällä. Mallin henkilökohtaisuuden 

vuoksi perehdyttäjän asenteet sekä tietotaito ovat suuressa asemassa pereh-

dyttämisen onnistumisen kannalta. Perehdyttäjä ei saa tuoda perehtyjälle ilmi 

omia ajatuksiaan tai mahdollisia negatiivisia mielikuviaan työnantajaa kohtaan. 

Tämän perehdyttämismallin eduiksi katsotaan yksilöllisyys ja selkeä vastuu-

henkilö. Toisaalta vaaran paikkana voi olla se, että perehdyttämisen laatu on 

valitun perehdyttäjän osaamisen ja innostuneisuuden varassa. (Kupias & Pel-

tola 2009, 36–37.) 

 

Malliperehdyttämisessä perehdyttämisprosessi on suunniteltu hyvin etukä-

teen ja perehdyttäminen on jaettu yleensä kahteen osaan, yleisperehdyttämi-

seen ja varsinaiseen työtehtävää koskevaan perehdyttämiseen. Yleispereh-

dyttäminen on kaikille samanlainen ja koskee esimerkiksi organisaatioon ja 

työsuhteeseen liittyvää tutustuttamista. Työtehtävään perehdyttäminen on työ-

yksikön oma tehtävä, jonka apuna käytetään perehdyttämiskansiota tai pereh-

dyttäjän muistilistoja. Malliperehdyttämisen katsotaan olevan yhtenäisempää 

kuin vierihoitoperehdyttämisen, sillä se perustuu tarkempiin malleihin ja ohjei-

siin. Tämän perehdyttämismallin eduksi katsotaan perehdyttämisen tasalaatui-

suus ja perehdyttäjän valmiit toimintamallit perehdyttämisen tueksi. Vaarana 

on, että perehdyttäminen jumiutuu organisaatiotason perehdyttämiseen. (Ku-

pias & Peltola 2009, 37–39.) 

 

Laatuperehdyttämisen ydinajatuksena on perehdyttämisprosessin laadun 

jatkuva parantaminen. Malli on ottanut vaikutteita sekä vierihoito- että mallipe-

rehdyttämisestä. Perehdyttämisprosessi on tässä mallissa suunniteltu tarkasti, 
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ja perehdyttäminen on luonteeltaan jatkuvaa. Vastuuta perehdyttämisestä ja 

sen kehittämisestä siirretään enemmän työyksiköille ja tiimeille. Laatupereh-

dyttämisessä vastuuhenkilöiden sitoutuminen perehdyttämisprosessiin ja sen 

kehittämiseen on erityisen tärkeää. Perehdyttämisprosessin kuvaus ja seu-

ranta on erityisen tärkeää. Tämän perehdyttämismallin eduksi katsotaan se, 

että uusi tulokas otetaan heti tiimin jäseneksi ja hän saa ajantasaista pereh-

dyttämistä. Vaarana on, jos tiimin vastuuta korostetaan liiaksi, kukaan ei ota 

varsinaista vastuuta perehdyttämisestä. (Kupias & Peltola 2009, 39–40.) 

 

Räätälöidyssä perehdyttämisessä jokainen perehdyttäminen on henkilökoh-

taisesti suunniteltu ja esimiehen vastuu perehdyttämisen suunnittelussa on 

suuri. Suunnitelma koostuu siitä, että perehdytettävää kuunnellaan ja hänen 

aikaisempi osaamisensa ja tietotaito otetaan huomioon prosessissa. Tällainen 

perehdyttämismalli sitouttaa työntekijää hyvin organisaatioon. Henkilön, joka 

vastaa perehdyttämisen suunnitelmasta, tulee hallita hyvät vuorovaikutus- 

sekä perehdyttämistaidot, että perehdyttämisprosessi onnistuu. Yhden henki-

lön tulee vastata kokonaisperehdytyksen koordinoinnista. Tämän perehdyttä-

mismallin eduksi katsotaan perehtyjän kuuntelu ja organisaatioon sitouttami-

nen. Vaarana taasen on, jos perehtyjä ei ole halukas sitoutumaan perehdyttä-

misensä suunnitteluun tai perehdytyksen koordinoija ei ole tehtäviensä tasalla. 

(Kupias & Peltola 2009, 40–41.) 

 

Dialogista perehdyttämistä käytetään, kun perehdytettävän toimenkuva ei 

ole aivan selvä ja tehtävänkuvaa on tarkoitus muokata toiminnan edetessä. 

Tässä mallissa perehdyttämisprosessi on koko työyhteisön yhteinen tehtävä ja 

siinä käytetään perehdytettävän osaamista ja taitoja myös työyhteisön ja työn 

kehittämiseen. Perehdyttäminen suunnitellaan yhdessä keskustellen perehdy-

tettävän kanssa ja iso vastuu perehdytyksen onnistumisella onkin itse pereh-

dytettävällä. Dialoginen perehdytys perustuu molemminpuoliseen vuorovaiku-

tukseen, jossa molemmat osapuolet toimivat perehtyjänä sekä perehdytettä-

vänä. (Kupias & Peltola 2009, 41–42.) 

 

Ketola (2010, 138) on väitöskirjassaan avannut perehdyttämisen mallintami-

seen kuuluvia osa-alueita oman tutkimusmateriaalinsa kautta. Näitä ovat pe-

rehdyttämisen tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, selkeä perehdyttämistyön 
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ja vastuualueiden jakaminen, hyvin toimiva vuorovaikutus, verkostoituminen, 

kannustus ja tuki uudelle tulokkaalle sekä perehdyttämisen seuranta. 

 

3.6 Perehdyttämisen merkitys 

Brown (2007, 1–2) on tuonut esille viisi tärkeää perehdyttämisen merkitystä. 

Ensimmäisenä on taloudellinen merkitys. Perehdyttämällä uusi työntekijä 

mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin saadaan hänet tuottavaksi työntekijäksi 

nopeammin. Toisena on perehdyttämisen merkitys henkiselle hyvinvoinnille. 

Perusteellinen perehdytys vähentää uuden työntekijän ahdistuneisuutta uu-

sien tilanteiden edessä. Kun perehdyttämiseen ja työhönopastukseen on pa-

nostettu, ei uuden työntekijän tarvitse kokea stressiä siitä, että ei tiedä, kuinka 

toimia kussakin työtilanteessa. Kolmantena merkityksenä perehdyttämiselle 

on työntekijän sitouttaminen työhön ja organisaatioon. Perehdyttäjä osoittaa 

arvostusta uutta työntekijää kohtaan ottamalla perehdyttämisen tosissaan, ja 

tämä osaltaan lisää työpaikkaan sitoutumista. Neljäntenä tekijänä on esimie-

hen ajan säästäminen. Kun alkuperehdytys hoidetaan hyvin, ei esimiehen tar-

vitse myöhemmässä vaiheessa jatkuvasti ohjata uutta työntekijää työssään. 

Viidentenä perehdyttämisen merkityksenä on realistisen kuvan luominen 

työstä, työtyytyväisyyden ja positiivisen asenteen vahvistaminen. On tärkeää, 

että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa uusi työntekijä ymmärtää, mitä 

häneltä työssä odotetaan, mitä muilta työntekijöiltä odotetaan sekä minkälai-

set arvot ja asenteet organisaatiossa on.  

 

Nyky-yhteiskunnassa haasteena voidaan pitää työntekijöiden vaihtuvuutta. 

Pitkät työurat samassa työpaikassa ovat harvinaisempia, työhön ei suhtauduta 

enää samanlaisena elinikäisenä suhteena kuin aiemmin. Henkilökunnan si-

touttaminen organisaatioon on avainasemassa, jos halutaan saada henkilös-

tön vaihtuvuutta pienemmäksi. (Kjelin & Kuusisto 2003, 23–25.) Heinänenkin 

(2016) mainitsee, että henkilökunnan sitoutumisen on nähty vaikuttavan posi-

tiivisesti henkilökunnan vaihtuvuuden vähenemiseen, työpoissaoloihin ja työn 

tulosten kohenemiseen.  

 

Lainio (2008, 31) korostaa, että perehdyttäminen merkitsee uudelle työnteki-

jälle paljon ja sen avulla luodaan hänelle ensivaikutelma uudesta työpaikasta. 
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Täten huonolla perehdytyksellä voi organisaatio antaa negatiivisen kuvan työ-

paikasta ja näin ollen hidastaa uuden työntekijän oppimista sekä sitoutumista 

työyhteisöön. Hyvällä perehdyttämisellä on siis selkeä yhteys työntekijöiden 

organisaatioon sitoutumiseen. 

 

Henkilökunnan sitoutuminen työhön ja organisaatioon riippuu monista eri teki-

jöistä. Niemelän (2011) mukaan sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun 

muassa työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, työn sisältö ja työntekijöi-

den roolit, kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet, kokemukset työstä ja työpai-

kasta. Islam ym. (2012) osoittivat tutkimuksessaan, että työntekijöiden organi-

saatioon sitoutuminen vaikuttaa positiivisesti myös työhön sitoutumiseen. Kje-

lin ja Kuusisto (2003, 14–17) pitävätkin perehdyttämisen keskeisimpänä tavoit-

teena yksilön sitoutumista ja organisaation uudistumiskykyisyyttä.  

 

Kupias ja Peltola (2009,59) kuvaavat sitoutunutta työntekijää seuraavasti. Hän 

on kiinnostunut työnantajastaan, hyväksyy työn tavoitteet ja on valmis teke-

mään parhaansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitoutunut työntekijä myös on 

valmis solmimaan siteitä työyhteisöön ja siihen kuuluviin jäseniin. Näihin kaik-

kiin tekijöihin voi esimies vaikuttaa kuuntelemalla ja keskustelemalla sekä var-

mistamalla, että koko työyhteisö suhtautuu positiivisesti uuteen työntekijään. 

 

Miten jatkuvissa organisaation muutostilanteissa on sitten mahdollista sitoutua 

työhön. Muutokseen sitoutumista ja sopeutumista edistää Lammintakasen ja 

Rissasen (2011, 163) mukaan yhteenkuuluvuus, tasa-arvo, turvallisuuden 

tunne sekä luottamus työyhteisön keskuudessa. Henkilöstön oikeudenmukai-

nen kohtelu on myös avainasemassa. Esimieheltä vaaditaan ennakoivaa luot-

tamuksen rakentamista ja keskittymistä siihen, että työntekijöitä kohdellaan 

tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti myös muutoksen keskellä.  

 

Heikkilä-Tammi ym. (2014, 144–145) tuovat esille aiempia tutkimuksia, joiden 

mukaan organisaatioiden johtamiskäytännöillä on merkitystä työhön sitoutumi-

seen. Tutkimukset osoittavat myös sen, että eri ikäisten työhön vaikuttavat eri-

laiset johtamistyylit. Karkeasti jaoteltuna sitoutumiseen nuoret arvostavat vuo-

rovaikutteista johtamistapaa ja työn organisointia. Iäkkäämmille tärkeää on se, 

että esimiehet suhtautuvat myönteisesti eri ikäisiin työntekijöihin ja että työtä 

on mahdollista sopeuttaa. 
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Työkykyyn vaikuttavat muun muassa työntekijän terveys ja työpaikan fyysinen 

turvallisuus, mutta myös iso joukko muita tekijöitä. Tärkeää on tunnistaa erityi-

sesti henkilöstön työhyvinvointia uhkaavat ja heikentävät tekijät. Jos työ on eri-

tyisen kuormittavaa, se vaarantaa työhyvinvoinnin. (Viitala 2013, 212–213.) 

Viitalan (2013) mukaan kuormitustekijät jaetaan karkeasti psyykkisiin ja fyysi-

siin kuormitustekijöihin, jotka painottuvat eri tehtävissä eri tavoin. Niin fyysinen 

kuin henkinenkin ylikuormitus voivat johtaa häiriöihin, jotka heikentävät suori-

tuksia työssä. Kivelän ja Kolosen (2015) mielestä esimiehellä on suuri vastuu 

alaisen työkuormituksesta. Esimiehen tulee heidän mukaansa huolehtia, että 

työn kuormitus on sopivaa. Esimiehen pitäisi myös ennaltaehkäistä ja auttaa 

selviytymään liialliselta kuormittumiselta. Työturvallisuus on tärkeä osa työnte-

kijöiden fyysistä hyvinvointia, siksi perehdyttämisessä tulee tähän Kjelinin ja 

Kuusiston (2003, 105) mukaan kiinnittää huomiota. 

 

Työrooliin liittyviä kuormitustekijöitä ovat Viitalan (2013, 218) mukaan rooliristi-

riidat, -epäselvyydet ja vastuun määrä. Rooliristiriita syntyy siitä, että työnteki-

jältä odotetaan asioita, jotka eivät hänelle kuulu tai päinvastoin. Rooliepäsel-

vyys taas syntyy siitä, että työntekijä ei itse tiedä, mitä töitä hänelle kuuluu ja 

mitä häneltä odotetaan. Hyvällä perehdyttämisellä ja työn suunnittelulla voi-

daan vaikuttaa tähän. Perehdyttämisen aikana tulisi esimiehen käydä uuden 

työntekijän kanssa läpi suunnitellun työroolin sisältöä. Suunniteltujen työroo-

lien lisäksi työyhteisössä toimiminen synnyttää uudelle työntekijälle uusia työ-

rooleja. Työroolin selvittämisen lisäksi tulisi myös uudelle työntekijälle selvit-

tää, millainen rooli hänellä on suhteessa muuhun työporukkaan, organisaa-

tioon ja sen arvoihin. (Kjelin & Kuusisto 2003, 61–98.) 

 

Havunen ja Lavikkala (2010,77) ovat sitä mieltä, että työyhteisössä tulisi 

käydä keskustelua työntekijöiden kanssa siitä, mitä heiltä odotetaan. Ilman 

keskustelua saattavat odotukset työn suhteen perustua olettamuksiin ja näin 

ollen aiheuttaa aiemmin mainittua Viitalan kuvaamaa rooliepäselvyyttä. 

 

3.7  Organisaatiomuutos ja sen vaikutukset perehdyttämiseen  

Organisaatiomuutosta voidaan kuvata niin, että se on koko organisaation ra-

kenteita koskevaa toiminnallista muutosta. Organisaatiomuutokset ovat 
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yleensä laajoja, ja ne koskettavat useita työntekijöitä ja heidän toimenku-

vaansa organisaatiossa. (Pahkin & Vesanto 2013, 4.)  

 

Caves (2018, 21) tuo tutkimuksessaan esille, että nykypäivänä organisaa-

tiomuutoksia tapahtuu kaikissa organisaatioissa, jotka ovat jollakin tapaa teke-

misissä kasvun tai muutosten kanssa. Organisaatioita johtavien henkilöiden 

pitää sitoutua tutkimuksen mukaan jatkuvaan, elinikäiseen oppimiseen. Orga-

nisaatiomuutoksen onnistuminen myös riippuu pitkälti esimiehen halusta oppia 

uutta. Kantonen ym. (2007, 899) tuovat esille, että organisaatiomuutosten tar-

koituksena on toiminnan tehostaminen ja terveydenhuollon ollessa kyseessä 

toimintatapojen yhtenäistäminen. Toimintatapojen yhtenäistäminen helpottaa 

myös perehdyttämisprosessia. 

 

Työterveyslaitoksen (2019) mukaan työntekijän kannalta organisaatiomuutos 

tilanteena on sellainen, jossa arkipäivän tapa tehdä työtä muuttuu. Työnteki-

jälle voi tulla organisaatiomuutoksen mukana uusia työtehtäviä hoidettavaksi, 

työkaverit tai esimies saattavat vaihtua ja toimintatavat muuttua. Organisaa-

tiomuutos ei työterveyslaitoksen (2019) mukaan ole ainoastaan ylimmän joh-

don tehtävä, vaan sen toteutumiseen tarvitaan koko työyhteisön panosta. Kai-

killa työntekijöillä on oma roolinsa ja vastuunsa organisaatiomuutoksen onnis-

tumisessa. Myös Tuominen (2015, 14) tuo esille, että johdon tulee seistä muu-

toksen takana ja henkilöstön on oltava mukana muutoksessa mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. 

 

Kosken (2006) mukaan organisaatioiden muuttumista on perusteltu sillä, että 

niiden ympärillä maailma muuttuu ja niiden sisällä olevat ihmiset ja asiat muut-

tuvat. Organisaatiomuutokset voivat johtua joko sisäisistä tai ulkoisista syistä. 

Havusen (2004) mukaan sisäisiä muutossyitä voivat olla muun muassa lain-

säädäntö tai toimintaympäristön muutos. Sisäisistä muutossyistä esimerkkinä 

voidaan pitää ryhmän vaatimat muutokset työn organisointiin ja kehittämiseen. 

 

Järvinen (2014, 57–58) on kuvannut, että työpaikan toiminnan sujuvuuteen 

vaikuttaa organisaation perustehtävän ymmärtäminen. Organisaation perus-

tehtävä ohjaa työntekijöitä tekemään yhteistyötä. Näin ajateltuna organisaa-

tiomuutosten, etenkään terveysalalla, jossa perustehtävänä on ihmisten hoita-
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minen, ei pitäisi vaikuttaa työntekijöiden suoritukseen. Tutkimukset ovat kui-

tenkin osoittaneet, että esimerkiksi organisaation omistajuuteen liittyvät muu-

tokset luovat epävarmuuden tunteita työntekijöille ja nämä tunteet saattavat 

jatkua useampiakin vuosia organisaatiomuutoksen jälkeen. (Pahkin ym. 2011, 

8.) 

 

Pahkinin ym. (2011, 9) mukaan organisaatiomuutokset vaikuttavat työntekijöi-

hin eri tavoin, jopa saman organisaation sisällä. Ne, jotka kokevat saavansa 

organisaatiolta tukea jo ennen muutosta, käsittävät muutoksen myönteisenä. 

Muutoksen kokeminen myönteisenä asiana edistää työhyvinvointia, kun taas 

muutoksen kokeminen negatiivisena asiana ennustaa työhyvinvoinnin heikke-

nemistä. Työntekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja osaamiseen tuleekin kiin-

nittää muutoksessa jatkuvaa huomiota. (Pahkin & Vesanto, 2014, 5.) 

 

 

4   OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Sysmän sosiaali- ja terveyskeskuk-

sen avosairaanhoidon toimintayksikköön perehdyttämisen malli. Tarkoituk-

sena oli myös saada henkilöstön ääni kuuluviin ja sitä kautta kokemuksellista 

tietoa perehdyttämisestä. Tavoitteena oli tehdä perehdyttämisestä koko työyh-

teisön yhteinen asia. Perehdyttämisen mallin luomisen ja sen käyttöönoton tu-

lisi helpottaa työntekijöiden perehdyttämistä sekä työyhteisön jäsenten osallis-

tumista perehdyttämisprosessiin. 

 

Tutkimuskysymykset 

Nykytilanne: 

Millaista perehdyttämistä organisaatiossa on tällä hetkellä työntekijöiden koke-

muksen mukaan?  

 

Minkälaisia haasteita organisaatiomuutokset saattavat tuoda perehdyttämi-

seen avosairaanhoidon yksikössä työntekijöiden mielestä? 

  

Perehdyttämisen mallin kehittäminen/rakentaminen: 

Mitä on hyvä perehdyttäminen (kesto, vastuut, arviointi)? 
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Miten perehdyttämisen tulisi edetä ja mitä sen tulisi sisältää? Johtajuuden 

merkitys perehdyttämisessä? 

 

Mallin ja kehittämisprosessin arviointi: Miten perehdyttämisen onnistu-

mista/mallin toimivuutta voidaan arvioida? 

 

Miten tuplatiimityöskentely soveltui perehdyttämisen mallin kehittämiseen? 

 

 

5 TOIMINTATUTKIMUS  

 

Vallin ja Aaltolan (2015, 204) mukaan toimintatutkimus on lähestymistapa, 

jossa yhdistetään käytännön kehittämistyö ja tutkimus. Valitsin toimintatutki-

muksen lähestymistavaksi juuri siksi, että sen tarkoituksena ei niinkään ole tut-

kia, miten asiat ovat, vaan miten asiat voisi tehdä paremmin. Tutkimukseni tar-

koituksena onkin tuoda henkilöstön ääni kuuluviin. Valli ja Aaltola (2015,205) 

kiteyttävät hyvin, että toimintatutkimuksen tarkoituksena on nostaa hiljainen 

tieto esiin ja keskustelun kohteeksi. 

 

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) puolestaan korostavat, että olen-

naisinta toimintatutkimuksessa on pyrkiä tutkimisen avulla mahdollisimman 

ajantasaisesti erilaisten asioiden muutokseen edistämällä ja parantamalla niitä 

jollakin tapaa. Toimintatutkimuksessa tuotetaan aineistoa ja sen perusteella 

uutta tutkittua tietoa, vaikka käytäntöön muutoksia ei aina onnistuta tuomaan. 

Kuusela (2005, 16) määrittelee toimintatutkimuksen yleisellä tasolla tutki-

mukseksi, joka perustuu tutkittavien osallistumiseen ja suuntautuu yhteisön 

ongelmien ratkaisemiseen. Lähtökohtana on aina laadulliset tutkimusmenetel-

mät ja yhteistoiminnallisen kehittämisen idea. Opinnäytetyöni on laadullinen eli 

kvalitatiivinen toimintatutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on to-

dellisen elämän kuvaaminen, ja kohdetta tutkitaan mahdollisimman kokonais-

valtaisesti. Voidaan todeta, että laadullinen tutkimus pyrkii ennemminkin löytä-

mään tai paljastamaan tosiasioita kuin todentamaan jo olemassa olevia väittä-

miä (Hirsjärvi & ym. 2000, 151–152). 
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Toimintatutkimuksen toteuttaminen käytännössä etenee Suojasen (1992, 55) 

mukaan vaiheittain. Ennen varsinaisiin tutkimuksen vaiheisiin siirtymistä on 

hahmotettava alustavasti tutkimustilanne. Tämä tarkoittaa sitä, että työyhtei-

sössä tai organisaatiossa nähdään jonkin asian tai toiminnon kehittämisen 

tarve. Opinnäytetyössäni kehittämistarpeeksi valikoitui Sysmän sosiaali- ja ter-

veyskeskuksen perehdyttämisen malli. Nykytilanne Sote-keskuksessa on se, 

että varsinaista perehdyttämisen mallia ei ole. Käytössä on 2-sivuinen pereh-

dyttämiskortti, jonka mukaan käydään uuden työntekijän kanssa perehdyttämi-

seen liittyviä asioita läpi. Muut työhön liittyvät ohjeistukset ovat hajanaisesti eri 

kansioissa, ja uudelle työntekijälle sekä perehdyttäjälle tämä on perehdyttä-

mistä hankaloittava tekijä. Jatkuvat organisaatiomuutokset ovat myös luoneet 

tarpeen perehdyttämisprosessin kehittämiselle. Osastokokouksissa näitä tar-

peita on käsitelty. 

 

Toimintatutkimukselle tyypillistä on vaiheiden vuorotteleminen. Heikkinen ym. 

(2010, 80–82) kuvaavat teoksessaan toimintatutkimuksen pysähtymätöntä spi-

raalia. Toimintatutkimus tähtää toiminnan kehittämiseen ja sen vaiheet suun-

nittelu, toiminta, havainnointi ja arviointi lomittuvat toisiinsa eikä vaiheita näin 

ollen voida erottaa toisistaan. Opinnäytetyössäni tämä tulee esille siten, että 

tuplatiimi-kokoontumisissa suunnitellaan, kartoitetaan nykytilaa, arvioidaan toi-

mintaa sekä opinnäytetyön tekijänä tulen havainnoimaan tuplatiimiin osallistu-

vien tuotoksia koko tutkimusprosessin ajan. Havainnot tein seuraamalla kes-

kusteluita, jotka tuplatiimikokouksissa käytiin, ja nämä havainnot kirjasin tutki-

muspäiväkirjaani. 
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Kuva 1. Toimintatutkimuksen spiraali mukaillen Heikkisen ym. 2010 kuviota 

 

 

5.1  Suunnitteluvaihe 

Ensimmäisenä vaiheena toimintatutkimuksessa tulee suunnitteluvaihe. Suoja-

sen (1992, 56–58) mukaan suunnitteluvaiheessa tutkija orientoituu yhdessä 

osallistujien kanssa tutkittavaan toimintaan. Tässä vaiheessa tutkimukselle 

asetetaan tavoitteet. Tutkija voi asettaa toimintatutkimuksessa tavoitteet etu-

käteen ja esittää ne tutkimukseen tai kehittämiseen osallistuvien hyväksyttä-

väksi toiminnan alkuvaiheessa. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Sys-

män Sote-keskukseen perehdyttämisen malli. Opinnäytetyön tekijänä olin 

asettanut jo etukäteen tutkimukselleni tavoitteita, mutta opinnäytetyön ede-

tessä nämä tarkentuivat tuplatiimikokousten myötä. Suojanenkin (1992, 59) 

korostaa, että toimintatutkimukselle tyypillistä on, että toimintavaiheessa suun-

nitelmaa joudutaan muuttamaan. 

 

Opinnäytetyössäni käytin aineistonkeruuseen ketterän kehittämisen menetel-

mää Tuplatiimi, jota kutsutaan myös nimellä AIR-OPERA. Jokisen (2001, 59) 

mukaan tuplatiimin ohjaajana toimii menetelmään perehtynyt henkilö. Ideointi-

ryhmän optimaalinen koko on 6–12 henkilöä. Tuplatiimin kokous jaetaan kol-
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meen vaiheeseen. Vaiheet ovat ongelmakohteen jäsennys eli analyysi, ideoi-

den tuottaminen ja ratkaisumallin rakentaminen (AIR). Toimin opinnäytetyöni 

tuplatiimin ohjaajana, ja ideointiryhmä koostui avosairaanhoidon hoitohenki-

löstöstä. Tuplatiimin osallistujat olivat avosairaanhoidon yksikköön kuuluvia 

henkilöitä. Esittelin tutkimuksen tiedot jäsenille etukäteen osastokokouksessa 

ja pyysin heiltä suostumukset suullisesti kokouksessa. Avosairaanhoidon hen-

kilöstöä on yhteensä 19, mutta tutkimuksen ulkopuolelle jäivät tästä lääkärit ja 

toimihenkilöt, jotka työskentelevät ainoina erikoisalansa edustajina, eivätkä 

osallistu työssään perehdyttämiseen millään tasolla. Tutkimukseen kutsuttavia 

henkilöitä jäi työvuorosuunnitelmallisista ja poissulkumenetelmällisistä syistä 

8, ja he kaikki kuuluivat avosairaanhoidon hoitohenkilöstöön, heistä 6 pääsi 

osallistumaan tutkimukseen. 

 

Tuplatiimikokouksen kutsuin koolle sähköpostitse. Kutsu on suunnitelman liit-

teenä 1. Työnantaja tuki tutkimustyötä ja suunnitteli kokouksen työvuoroihin, ja 

näin ollen kokouksiin osallistuminen oli työaikaa. Kokousta varten varattiin 

Sote-keskuksen kokoushuone, joka ympäristönä sopi hyvin tällaiseen kehittä-

miskokoukseen. Kokoushuoneessa oli valmiina iso taulu, johon tuplatiimin tuo-

tokset eli post it -laput voitiin kiinnittää ja tehdä näistä ristiin arviointia. Sairas-

lomien ja muiden yhteensattumien vuoksi kehittämistiimin jäseniä oli lopulta 

kuusi henkilöä suunnitellun kahdeksan sijasta.  

 

Suunnitelmavaiheessa toimintatutkimuksessani tuplatiimi kokoontui pohtimaan 

ensimmäisessä kokouksessa perehdyttämisen nykytilannetta työyhteisös-

sämme. Mitä vahvuuksia perehdyttämisessä nykyisin on? Mitä heikkouksia 

perehdyttämisessä on? Tässä kokouksessa siis jäsensimme ongelmakohdetta 

ja analysoimme perehdyttämisen nykytilaa. Otimme tässä kokouksessa myös 

pohdintaan, millaisia haasteita jatkuvat organisaatiomuutokset saattavat tuoda 

perehdyttämiseen. Kokouksen fasilitaattorina valmistauduin esittämään tar-

kentavia kysymyksiä tuplatiimipareille, jos keskustelu ei toisi laajaa näkökul-

maa perehdyttämisen nykytilanteeseen, esimerkiksi kolme kertaa miksi -kysy-

myksin. Ajatuksena oli, että nykytilan kartoitukseen tarkoitettu kokous ei ajalli-

sesti veisi niin kauan kuin varsinainen perehdyttämisen mallin kehittämiseen 

tarkoitettu kokous. Käytännössä kokous kuitenkin kesti suunniteltua pidem-

pään, sillä tuplatiimin menetelmää ja etenemistä jouduttiin kertaamaan useam-

paan kertaan.  



28 
 

 

Jokinen (2001, 59) erittelee, että kullakin tuplatiimin vaiheista on samanlainen, 

viisivaiheinen työskentelyn tapa. Ensimmäiseksi mietitään omat ehdotukset, 

toisessa vaiheessa jakaannutaan työpareiksi ja parit pääsevät miettimään yh-

teiset ehdotuksensa, kolmannessa vaiheessa esitellään ryhmän muille jäse-

nille parien ehdotukset, neljännessä vaiheessa tehdään ristiinarviointi ehdo-

tuksista ja viidennessä vaiheessa samankaltaiset ehdotukset ryhmitellään al-

lekkain. Menetelmän nimen loppuosa OPERA tulee näiden viiden vaiheen ni-

mistä eli omat ajatukset, parien ajatukset, esittely, ristiinarviointi ja allekkain 

ryhmittely.  

 

Ennen ensimmäistä tuplatiimikokousta pidin osastokokouksen yhteydessä 

orientaatiopalaverin. Palaverissa kerroin opinnäytetyöni tarkoituksesta ja ta-

voitteista. Kävin myös läpi tuplatiimimenetelmää, joka ei yhdellekään osallistu-

jalle ollut entuudestaan tuttu. Ajatuksena oli, että tavoitteiden ja tutkimuksen 

tarkoituksen tiedottaminen ennakkoon säästäisi aikaa varsinaisissa tuplatiimi-

kokouksissa ja näin ollen pääsisimme suoraan kehittämistoimiin. 

 

Tuplatiimikokouksen alussa kerroin kehittämisryhmälle erilaisista perehdyttä-

misen malleista. Parit saivat kerätä ajatuksiaan post it -lapuille, sillä näiden 

koonti ristiintaulukointia varten vaikutti helpoimmalta menetelmältä. Tutkimus-

kysymykset toin kehittämisryhmälle tiedoksi alkuinfossa sekä kirjallisena pari-

työskentelyyn. Ne olivat myös kirjoitettuina kokoushuoneen seinätauluun. 

Omien ehdotusten miettimiseen osallistujat saivat käyttää 5 minuuttia, pari-

työskentelyyn 20 minuuttia ja ristiinarviointivaiheeseen ja keskusteluun tästä 

30 minuuttia. Ensimmäinen tapaaminen oli suunniteltu kestävän alkuinfoineen 

1h 15 minuuttia. Todellisuudessa tuplatiimikokous kesti kuitenkin 1h 30 mi-

nuuttia, sillä kuten jo aiemmin mainitsin, ohjaajana jouduin kokouksen ede-

tessä kertaamaan ohjeita. Tuplatiimejä oli kokouksessa 3. Yhden parin koh-

dalla käytin useamman kerran miksi-kysymyksiä herättämään keskustelua. 

Kahden parin työskentely taas oli mielestäni saumatonta ja keskustelu ai-

heesta eteni ilman ohjaajan puuttumista siihen. 

 

Tuplatiimin sopivuutta aineistonkeruumenetelmäksi opinnäytetyössäni mieles-

täni puolsi se, että menetelmän pyrkimyksenä ei Jokisen (2001, 61) mukaan 
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ole ”oikea tulos”, vaan se, että kaikki jäsenet pääsevät sanomaan oman näke-

myksensä. Jokaisen tuplatiimiin osallistuvan kanta on tärkeä, eikä kenenkään 

sanomisia saa vähätellä. 

 

Kuva 2. Tuplatiimikokousten suunnitelmallinen aikataulu  

 

 

5.2  Toimintavaihe 

Toisena vaiheena toimintatutkimuksessa on toimintavaihe. Tässä vaiheessa 

Suojasen (1992, 59) mukaan pyritään toimimaan laaditun suunnitelman ja ta-

voitteiden mukaisesti. Toimintavaiheessa panostetaan niihin asioihin, joita tut-

kimuksen avulla pyritään kehittämään. Toimintaa havainnoidaan ja reflektoi-

daan jatkuvasti.  

 

Opinnäytetyöni toimintavaiheessa järjestettiin tuplatiimikokous, jossa lähdettiin 

yhdessä kehittämään perehdyttämisen mallia Sysmän Sote-keskukseen. Ko-

kouksen alussa pidettiin orientaatiovaihe, jossa käytiin läpi ensimmäisen tupla-

tiimikokouksen tuotos eli se, millaisia heikkouksia ja vahvuuksia kehittämistii-

min mielestä perehdyttämisessä tällä hetkellä on ja millaisia haasteita jatkuvat 
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organisaatiomuutokset voivat tuoda perehdyttämiseen. Toisen kokouksen tar-

koituksena oli pohtia, minkälaisia vaiheita perehdyttämisen malliin kuuluu, 

keitä perehdyttämisprosessiin osallistuu ja minkälaisia vastuita kenelläkin on 

perehdyttämisen prosessin eri vaiheissa sekä millainen johtajuus työntekijöi-

den mielestä tukisi parhaiten sekä perehtyjää että perehdyttäjiä. Perehdyttä-

misen kesto ja arviointimenetelmä oli myös päätettävä. Näiden pohjalta poh-

dittiin myös, minkälaista perehdyttämismateriaalia tulisi jatkossa tuottaa. 

 

Tuplatiimikokouksen kulku oli seuraavanlainen. Ohjaajana pyysin jokaista 

osallistujaa miettimään ensin tärkeimmät tavoitteet ja suurimmat kehittämistar-

peet, jotka liittyvät edellisessä kappaleessa käsiteltyihin asioihin. Aikaa yksin 

tehtävään pohdintaan oli 10 minuuttia. Tämän jälkeen jaoin osallistujat työpa-

reiksi, ja he saivat käyttää 30 minuuttia aikaa keskusteluun ja koota paperille 

3–5 tärkeintä kehitysideaa liittyen perehdyttämiseen, jokainen kehitysidea tuli 

kirjata erilliselle post it -lapulle. Tämän jälkeen työparit kiinnittivät omat ehdo-

tuksensa seinälle ja perustelivat niiden valintaa. 

 

Esittelyn aikana ei vielä keskusteltu ehdotuksista, vaan tämän jälkeen jokai-

nen työpari kävi valitsemassa taululla olevista ehdotuksista kolme tärkeintä ja 

merkitsivät ne ristillä. Tämän vaiheen eli ristiinarvioinnin jälkeen kävin nosta-

massa eniten kannatusta eli tärkeimmiksi valitut laput ylös. Ne ehdotukset, 

jotka eivät olleet saaneet kannatusta, siirrettiin taulun alaosaan. Jos ensim-

mäinen ristiinarviointikierros ei olisi tuottanut tulosta, olisi se voitu toistaa. En-

nen kierroksen toistoa työparit olisivat saaneet vielä perustella ehdotuksiaan 

uudemman kerran. (Jokinen 2001, 60–63.) Tähän vaiheeseen varattiin aikaa 

60 minuuttia. Alkuinfoineen kokouksen kesto oli 2 tuntia, sillä uusintakierrok-

selle ei ristiinarvioinnissa koettu tarvetta. 
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Kuva 3. Esimerkkikuva tuplatiimikokouksen ristiinarvioinnista  

 

 

5.3  Havainnointi ja tietojen kokoaminen 

Kolmantena toimintatutkimuksen vaiheena pidetään havainnointia ja tietojen 

kokoamista. Havainnoimalla kerätään tietoja myöhemmin suoritettavaa toimin-

nan arvioimista ja reflektointia varten. Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on, 

että analysointia ja tulkintaa tehdään koko ajan, mutta lopullinen tutkimuksen 

arviointi tehdään tietenkin vasta toiminnan loppuvaiheessa. Tutkimuksen ede-

tessä havainnoista tehdyillä muistiinpanoilla on merkittävä vaikutus. (Suojanen 

1992, 5–9)  

 

Tässä opinnäytetyössä käytin tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjasin jokaisen tup-

latiimikokouksen kulkua ja havaintoja siitä, kuinka tuplatiimityöskentely vaikutti 

perehdyttämisen mallin kehittämiseen. Kiinnitin erityisesti huomiota siihen, 

kuinka tuplatiimin jäsenet osallistuivat työskentelyyn. Huomioitiinko kaikkien 

näkemykset keskustelussa ja kuinka mahdollisia ongelmatilanteita pyrittiin rat-

kaisemaan, miten tuplatiimityöskentelyssä tehtiin päätöksiä. Vuorovaikutuksen 

seuraaminen oli tärkeää. Saivatko kaikki tilaa puhua, huomioitiinko kaikkien 
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näkemykset. Tutkimuspäiväkirjan pidosta informoin osallistujia orientaatioko-

kouksessa sekä kokouksen sähköpostikutsussa. 

 

Toimintatutkijan pitää olla Suojasen (2014) mukaan käytännöllinen ja ratkaista, 

mistä vaiheista on oleellista kerätä aineistoa. Toimintatutkimusympäristössä 

tapahtuu niin paljon asioita, että niitä kaikkia ei ole tarkoituksenmukaista tai 

mahdollistakaan dokumentoida. Opinnäytetyöni edetessä täytin tutkimuspäi-

väkirjaa, johon tuli kirjattua havainnot ja ajatukset reaaliajassa. Suojasen 

(2014) mukaan toimintatutkijan on suotavaa käyttää useita aineistonkerääjiä. 

Tietojen eli aineiston kerääminen tutkimuksessani perustui tuplatiimikeskuste-

luissa koostettuihin post it -lappuihin. Opinnäytetyössäni ei kuitenkaan käytetty 

useita aineistonkerääjiä, sillä olin ainoa tekijä työssäni eikä minulla ollut mah-

dollisuutta käyttää apuja aineistonkeruuseen.  

 

Ristiinarviointitaulut oli alun perin tarkoitus valokuvata ja käyttää sitten valoku-

via tutkimustulokset-osiossa. Tämän huomasin jo ensimmäisen tuplatiimin pe-

rusteella ideaksi, jota en toteuttaisi. Kuvat olivat huonolaatuisia, eivätkä tuo-

neet mielestäni lisäarvoa tutkimustulosten analysointiin. Havainnot kirjasin 

joko kokouksen ollessa käynnissä tai mahdollisimman pian sen jälkeen tutki-

muspäiväkirjaan. 

 

Kolmannen tuplatiimikokouksen tehtävänä oli ratkaisumallin rakentaminen, 

joka tehtiin jälleen viisivaiheisesti. Ensin siis jokainen mietti aiemmin ristiinarvi-

oinnissa esiin tulleita kehitysideoita, sen jälkeen jakauduttiin taas työpareiksi, 

joiden tarkoituksena oli koota mahdollisimman toimiva ja hyvä perehdyttämi-

sen malli. Yksin mietintään aikaa annoin 5 minuuttia, työparityöskentelyyn 30 

minuuttia. Parityöskentelyn tuotoksia ei enää kirjattu post it -lapuille, vaan työ-

parit esittelivät ideansa suullisesti ja minä ohjaajana kirjasin nämä aiempiin 

lappuihin. Tässä vaiheessa kaikilla oli vielä mahdollisuus sanoa mielipiteensä 

ja keskustella aiheesta. Keskusteluvaiheeseen varattiin aikaa 40 minuuttia. 

Ratkaisumallin rakentaminen opinnäytetyössäni oli perehdyttämisen mallin ra-

kentamista. 
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5.4  Reflektointi ja arviointia 

Neljäntenä vaiheena toimintatutkimuksessa on reflektointi ja arviointi. Suoja-

sen (1992, 62) mukaan tätä toisaalta tehdään koko tutkimuksen ajan, mutta 

päätösreflektoinnin teko on silti erityisen tärkeää, vaikka osallistujat sitä olisi-

vatkin tehneet tutkimuksen edetessä. Lopullinen analysointi tehdään toiminta-

tutkimuksen tulosten luokittelemisella. Reflektion tarkoitus on näyttää osallistu-

jille, miten toimintatutkimus on onnistunut kehittämään sekä tutkimuskohdetta 

että siihen osallistuneita.  

 

Reflektointi ja arviointi kehittämisen onnistumisesta tehtiin tässä opinnäyte-

työssä arviointilomakkeella. Arviointilomakkeen mukana lähetin kehitetystä pe-

rehdyttämisen mallista kirjallisen koonnin. Arviointilomakkeen liitteen kanssa 

lähetin sähköpostitse tuplatiimeihin osallistuneille henkilöille eli kuudelle henki-

lölle. Kyselyyn vastasi viisi henkilöä. Arviointilomake oli yksinkertainen ja si-

sälsi kysymykset: 1) Kuinka perehdyttämisen malli mielestäsi vastaa tuplatiimi-

kokouksissa esitettyjä ideoita? 2) Mitä lisäisit vielä malliin tai ottaisitko siitä jo-

takin pois? 3)  Kuinka arvioisit saaneesi sanottua oman mielipiteesi tuplatiimi-

kokouksissa? 4) Miten arvioit tulleesi kuulluksi perehdyttämisen mallin kehittä-

misessä? Tuplatiimikokouksen osallistujat saivat siis antaa palautetta mallista, 

ja sitä voitiin palautteen perusteella vielä hioa.  Kyselyn jälkeen arvioin myös 

sitä, kuinka tekemäni havainnot ja kyselyssä tulleet vastaukset kohtaavat. Ky-

selyn saatekirje suunnitelman liitteenä 2 ja arviointilomake liitteenä 3. 

 

Vaikka toimintatutkimus etenee vaiheittain ja vaiheet ovat yllä olevissa kappa-

leissa selvitetty järjestyksessä, on Heikkisen ym. (2010, 78–79) mukaan mah-

dollista, että toimintatutkimuksen sykli voi alkaa mistä vaiheesta tahansa ja 

etukäteen sen alkamiskohtaa on vaikea arvioida. Toimintatutkimus hahmote-

taankin usein syklinä, johon kuuluu sekä taakse- että eteenpäin vieviä vai-

heita. Tässä toimintatutkimuksessa ei edetty näin, sillä tuplatiimikokoukset oli-

vat suunnitelmallisesti aikataulutettu ja aikatauluista saatiin pidettyä kiinni. 

 

5.5  Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Aineiston analyysimenetelmäksi opinnäytetyössäni valikoitui aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on Janhosen ja Nik-

kosen (2003, 26–29) mukaan ensimmäisenä vaiheena pelkistäminen. Tässä 
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vaiheessa aineistolta kysytään tutkimustehtävien mukaisia kysymyksiä. Vas-

taukset kysymyksiin kirjataan aineiston termein. Pelkistämisen jälkeen aineisto 

ryhmitellään. Ryhmittelyssä etsitään pelkistettyjen ilmaisujen eroja ja yhtäläi-

syyksiä. Kolmantena vaiheena aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on ai-

neiston abstrahointi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistetään samansisältöisiä 

luokkia, joista saadaan yläluokkia. Tuomen ja Sarajärven (2002, 113.) mukaan 

luokitteluyksikkönä voidaan käyttää esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominai-

suutta, piirrettä tai käsitystä. Aineiston ryhmittelyssä tarkoituksena on luoda 

pohja tutkimuksen perusrakenteelle sekä alustavat kuvaukset tutkittavasta il-

miöstä. 

 

Raporttia kirjoitettaessa kuvataan tutkittavaa ilmiötä aineistositaatin avulla, 

jonka jälkeen kuvataan, mitä aiempi tutkimus on asiasta sanonut. Seuraavaksi 

tutkijan on vertailtava teoriassa esitettyjä ja aineistossa ilmeneviä asioita sekä 

pyrittävä tämän perusteella tulkitsemaan, mistä oikein on kysymys. (Hiltunen, 

2009.) Opinnäytetyössäni tuplatiimimenetelmällä kerätyt post it -laput, ja niistä 

tehdyt ristiinarviot edustivat aineistoa, josta tehtiin sisällönanalyysi. Näistä 

myös osin koostuivat aineistositaatit. Lisäksi aineistositaatteja ovat kyselylo-

makkeen antamat vastaukset. 

 

Ensimmäisestä tuplatiimistä kertyi neljäkymmentäkuusi post it -lappua, joista 

kolmekymmentä koski perehdyttämisen nykytilaa ja kuusitoista lapuista koski 

organisaatiomuutosten mahdollisia vaikutuksia perehdyttämiseen. Toisesta 

tuplatiimistä kertyi yhteensä kuusitoista post it -lappua, joista ristiinarvioinnin 

jälkeen nousi tärkeimmiksi yhdeksän ideaa.  Kolmannessa tuplatiimissä ei 

enää tehty uusia lappuja, vaan kokouksen fasilitaattorina keräsin tuplatiimiläis-

ten tarkentavia ajatuksia aiemmasta kokouksesta kerätyille lapuille. Päiväkirja-

merkintöjä kokouksista kertyi yhteensä 5 sivua fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi mukaili Tuomen ja Sarajärven (2012, 111) 

kuvausta, ks kuva 4.  
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Kuva 4. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen mukaillen Tuomen ja Sarajärven 

2002,111 kuviota 

 

 

Analysoinnin aloitin tutustumalla tuplatiimien tuottamaan kirjalliseen materiaa-

liin, tämän jälkeen tutustuin omiin tutkimuspäiväkirjaan tekemiini kirjauksiin. 

Kokosin post it -lapuista samankaltaiset ajatukset pinoihin ja tein luokittelutau-

lukon näiden pohjalta. Samankaltaiset alkuperäiset ilmaukset laitoin toiseen 

sarakkeeseen ja tämän jälkeen toiseen sarakkeeseen lähdin hakemaan yhdis-

tävää tekijää näille alkuperäisille ilmauksille. Esimerkki luokittelutaulukosta liit-

teenä 5. 

 

Kyselylomakkeesta saatuja vastauksia kertyi yhteensä vain yhden sivun ver-

ran fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. Kyselylomakkeella saadut vastaukset olivat 

lyhyitä, vaikka kysymykset olin mielestäni luonut niin, että niihin ei yksisanai-

sesti pystyisi vastaamaan. Kyselylomakkeella saadut vastaukset analysoin sa-

malla menetelmällä kuin tuplatiimien tuotoksetkin eli luokittelutaulukkoa käyttä-

mällä.  

 



36 
 

6 TULOKSET 

6.1 Perehdyttämisen nykytila ja organisaatiomuutoksen vaikutukset pe-

rehdyttämiseen 

Ennen varsinaista perehdyttämisen mallin kehittämistä tuli saada selville, mil-

laisena perehdyttäminen tällä hetkellä nähtiin työyhteisössä. Tuplatiimiin osal-

listuvat henkilöt saivat ensin miettiä tahoillaan perehdyttämisen nykytilaa, tä-

män jälkeen tiimiläiset jakautuivat pareihin. Parityöskentelyssä kirjattiin post it 

-lapuille perehdyttämisen nykytilaan liittyviä ajatuksia. 

 

Työn aloittamisen mahdollistavat käytännön asiat koettiin olevan kunnossa. 

Avaimet työpaikalle sai heti, tunnukset tarvittaviin ohjelmiin myös. Tilojen esit-

tely oli kaikkien tuplatiimiin osallistuvien mielestä asianmukaista.  

 

Nykyisen perehdyttämisen vahvuutena koettiin työyhteisön pieni koko ja 

vahva yhteisöllisyys työpaikalla. Kaikki tiimiin osallistuvat toivat ilmi, että työ-

paikalla voi aina kysyä neuvoa, jos jotakin ei tiedä.  

 

“Toisia autetaan” 

 

Avosairaanhoidon moniammatillinen tiimi ja sen jäsenten pitkä työkokemus 

koettiin perehdyttämisen laatua parantavana tekijänä. 

 

”Meillä on paljon hiljaista tietoa” 

 

Perehdyttämisen puutteiksi koettiin hyvin samankaltaisia asioita kuin aiemmis-

sakin perehdyttämistä koskevissa tutkimuksissa. Tuplatiimiläiset kokivat, että 

työntekijän tulee vaatia perehdyttämistä, jotta sitä saisi riittävästi. Nykyisellään 

perehdyttämistä ei koettu suunnitelmalliseksi ja sitä oli liian vähän. 

 

Itse perehdytysprosessin koettiin myös olevan hajanainen. Selkeää runkoa 

perehdyttämiselle ei ole. Tiedot, joita perehdyttämiseen tarvitaan, ovat tuplatii-

miläisten mukaan hajallaan. Työyhteisöllä ei ollut selkeää käsitystä, mistä tar-

vittavat tiedot löytyvät. 

 

”Mistä info löytyy?” 



37 
 

 

Perehtyjän vastuu koettiin tiimiläisten keskuudessa suureksi. Kaikilla tiimiläi-

sillä oli kokemus, että itse on pitänyt perehtymisvaiheessa ottaa asioista sel-

vää. Perehdyttämistä kuvailtiin seuraavalla tavalla. 

 

”Ohje käteen ja hommiin.” 

 

Ensimmäisessä tuplatiimissä pohdittiin myös, minkälaisia haasteita organisaa-

tiomuutokset saattavat tuoda perehdyttämiseen. Organisaatiomuutosta tiimiläi-

set vertasivat kaaokseen. Organisaatiomuutokset tuovat muutoksia käytäntei-

siin ja järjestelmiin. Koettiin myös, että muutoksen läpiviennissä usein tulee 

päällekkäisyyttä esim. järjestelmissä ja toimintakäytännöissä.  

 

”Eri firmoilla on eri käytänteet” 

 

”Jatkuvasti muuttuvat käytänteet” 

 

Nämä organisaatiomuutosten tuomat vaikutukset perehdytykseen koettiin en-

nemmin uhkana kuin mahdollisuutena. Organisaatiomuutokset nähtiin työhy-

vinvointia heikentävänä ja stressiä lisäävänä asiana. Työyhteisö oli käynyt läpi 

useamman organisaatiomuutoksen viime vuosina, ja kokemuksena työnteki-

jöillä oli, että organisaatiomuutos harvemmin on tasapuolinen kaikille työyhtei-

sön jäsenille. 

 

”Tasa-arvoisuus eli palkka. Uudet työntekijät ei saa niin paljon 

kuin vanhat” 

 

Vaikka organisaatiomuutokset nähtiin ennemmin uhkana, myös positiivisia asi-

oita uskottiin sen voivan tuovan mukanaan. Tiimiläiset olivat sitä mieltä, että 

muutos useimmiten lisää tiedottamista. Muutokset myös nähtiin työn mielen-

kiintoa lisäävänä tekijänä. Organisaatiomuutosten keskellä tiimiläiset kokivat, 

että itse perustyö säilyy joka tapauksessa muuttumattomana, mikä osaltaan 

helpottaa sopeutumista muihin muutoksiin työpaikalla. 
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6.2 Hyvä perehdyttäminen ja johtajuuden merkitys perehdyttämisessä 

Toisen tuplatiimikokouksen pohdittavana oli, mitä hyvä perehdyttäminen on 

(kesto, vastuut, arviointi). Miten perehdyttämisen tulisi edetä ja mitä sen tulisi 

sisältää tuplatiimiläisten mielestä? Millainen merkitys johtajuudella on pereh-

dyttämisessä? 

 

Tärkeäksi perehdyttämisprosessissa koettiin suunnitelmallisuus. Suunnitelmal-

liseksi perehdyttämisen tekisi tiimiläisten mielestä hyvä perehdyttämisrunko, 

joka sisältäisi perehdyttämisen keston, check-listin, vastuut ja arviointikeskus-

telun. Check-listillä tiimiläiset tarkoittivat konkreettista perehdyttämispaperia, 

johon olisi koottu asiat, jotka jokaisen uuden työntekijän kanssa tulee ehdotto-

masti käydä läpi. 

 

Perehdyttämisjakson riittävä pituus koettiin tiimiläisten keskuudessa tärkeäksi. 

Perehdyttäminen tulisi myös jakaa vaiheisiin. Perehdyttämisjakson riittäväksi 

kestoksi tiimiläiset arvioivat 1–3 viikkoa, riippuen työpisteestä ja uuden työnte-

kijän työhistoriasta. Kaikki tiimiläiset olivat sitä mieltä, että alle viikon perehdy-

tysjakso on riittämätön.  

 

Vastuu perehdyttämisestä kuului tuplatiimiläisten mielestä koko työyhteisölle, 

kuitenkin niin, että tietyn työpisteen perehdyttämistä ei jaettaisi useammalle 

henkilölle. Esimerkiksi hoidontarpeen arviointityöhön valittaisiin yksi perehdyt-

täjä, päivystystyöhön yksi perehdyttäjä ja niin edelleen. Perehdyttäminen ete-

nisi tiimiläisten mielestä niin, että ensimmäinen työpäivä ei sisältäisi lainkaan 

käytännön tekemistä, vaan ainoastaan tutustumista työyhteisöön ja työpaikan 

käytänteisiin. Ensimmäinen työpäivä olisi tiimiläisten mielestä myös hyvä olla 

normaalia lyhyempi. Uuden tiedon vastaanottaminen voi olla kuormittavaa, ja 

näin ollen sitä ei saisi liikaa tuoda uudelle työntekijälle omaksuttavaksi heti en-

simmäisenä päivänä. 

 

Hyvä johtajuus perehdyttämisessä koettiin tiimiläisten keskuudessa esimer-

kiksi tiedottamisen tärkeytenä sekä työyhteisön osallistamisena perehdyttämi-

seen. 
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”Esimies informoi hyvissä ajoin työyhteisön sekä tulevan pereh-

dyttäjän” 

 

Esimiehen rooli perehdyttämisessä oli tiimiläisten mukaan erityisen suuri uu-

den työntekijän aloittaessa työpaikalla. Lämminhenkinen vastaanotto työyhtei-

söön ja työyhteisön sekä työtilojen esittely koettiin nimenomaan esimiehen 

tehtäväksi. Esimiehen tulisi varata kunnolla aikaa uuden työntekijän vastaan-

ottoon, näin uudelle työntekijälle tulee tervetullut olo työyhteisöön. Käytännön 

asioiden, kuten työterveys- ja poissaolokäytäntöjen läpikäynti, koettiin tiimiläis-

ten keskuudessa myös olennaiseksi esimiehen perehdyttämistehtäväksi. 

 

6.3 Perehdyttämisen mallin rakentuminen 

Kolmannessa tuplatiimissä käytiin läpi toisessa tuplatiimissä esiin tulleita pe-

rehdyttämisprosessiin liittyviä asioita, ja parit saivat näitä vielä keskenään poh-

tia. Perehdyttämisen malliin tuli tässä kokouksessa vielä tarkentavia ideoita, 

kuten perehdyttämisen etenemiseen ja kestoon liittyvät tekijät. Tiimiläiset tar-

kensivat sairaanhoitajan perehdyttämistä seuraavalla tavalla. Ensimmäisenä 

uuden työntekijän tulisi tutustua viikon ajan hoidontarpeen arviointityöhön, sillä 

siinä työssä koettiin saatavan laaja ymmärrys avosairaanhoidon toiminnasta. 

Toinen perehdyttämisviikko sisältäisi tutustumista kiireettömään sairaanhoita-

jan vastaanottotyöhön sekä lyhyitä toimenpiteitä, kuten injektioita ja ompelei-

den poistoa sisältävään nopsavastaanottoon. Viimeisenä perehdyttämispis-

teenä nähtiin päivystysvastaanotto, mutta tähän uutta työntekijää ei tiimiläisten 

mielestä tulisi laittaa, ellei hänellä ole aiempaa päivystystyökokemusta. 

 

Fysioterapeuteilla perehdyttäminen aloitetaan vuodeosastotyöstä ja sieltä 

edetään poliklinikkatyöhön ja viimeisimpänä erilaisten kuntoutusryhmien pitä-

miseen. Tuplatiimiin osallistui kaksi fysioterapeuttia, joiden kannat erosivat toi-

sistaan, kun pohdittiin perehdyttämisen kestoa. Toinen koki, että viikon pereh-

dytysaika oli riittävä, kun taas toinen koki, että kolme viikkoakin saattaisi olla 

liian lyhyt perehdytysaika fysioterapeutin moninaiseen tehtävänkuvaan.  

 

Neuvolatyö pienessä terveyskeskuksessa eroaa suurten kaupunkien neuvola-

toiminnasta siten, että yksi terveydenhoitaja vastaa sekä äitiys-, ehkäisy- että 
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lastenneuvolatoiminnasta, myös matkailijoiden rokotukset on keskitetty neuvo-

lan terveydenhoitajalle. Neuvolaan riittäväksi perehdyttämisajaksi tiimiläiset 

määrittivät vähintään kolme viikkoa. Perehdyttäminen etenee neuvolassa asia-

kasryhmien mukaisesti. Samoille perehdytyspäiville saattaa tulla asiakkaita 

monesta eri asiakasryhmästä, mikä asettaa omat haasteensa perehdyttäjälle 

sekä perehdytettävälle. 

 

Perehdyttämisen vastuut jaetaan mallissa esimiehen ja työntekijöiden kesken. 

Alkuperehdytys, jossa käydään läpi hallinnollisia asioita, kuten poissaolokäy-

täntöjä sekä organisaatiotason asioita, kuuluu esimiehen vastuulle.  Vastuu 

työtehtäviin perehdytyksestä kuuluu työntekijöille, jotka on valittu tehtävään 

yhdessä. Koko työyhteisö on vastuussa uuden työntekijän sitouttamisessa 

työyhteisön jäseneksi. Henkilöstöhallinnon tehtäväksi perehdyttämisessä kuu-

luu ainoastaan perehdyttämisen arviointiin liittyvät asiat, joista myöhemmin li-

sää. 

 

Tiimiläiset korostivat perehdyttämisen etenemisessä uuden työntekijän aiem-

man kokemuksen huomioimista ja sitä, että jokainen on yksilöllinen oppija. 

Esimiehen tulisikin käydä tiimiläisten mielestä perehdyttämisen lomassa työn-

tekijän kanssa väliarviointikeskustelu, jotta tiedetään, miten perehdyttämisen 

suhteen tulee edetä. Varsinainen perehdyttämisen arviointikeskustelu tulisi tii-

miläisten mielestä käydä kuukauden päästä työn aloittamisesta. Perehdytettä-

vän mielipiteitä ja ajatuksia tulee kuunnella herkällä korvalla koko perehdyttä-

misprosessin ajan. 

 

Kolmen tuplatiimikokouksen jälkeen kokosin tulosten perusteella perehdyttä-

misen mallin rungon paperille (liite 6).  Malli lähetettiin tuplatiimin osallistujille 

arvioitavaksi sähköpostitse saatekirjeen ja kyselylomakkeen kera (liitteet 3 ja 

4). Tiimiläiset palauttivat kyselylomakkeet Sote-keskuksessa sijaitsevaan pos-

tilaatikkooni nimettöminä. 
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6.4 Perehdytysmallin arviointia 

Tuplatiimiin osallistuneista kuudesta henkilöstä viisi palautti kyselylomakkeen 

täytettynä. Kaikkien vastanneiden mielestä perehdyttämisen malli vastasi tup-

latiimikokouksissa esitettyjä ideoita. Vastanneiden mukaan samankaltaisia 

ideoita tuli tiimeissä esille paljon ja malliin oli saatu yhdistettyä ja koottua 

nämä hyvin. 

 

Kolme kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että perehdyttämisen malliin ei tar-

vitsisi lisätä enää mitään, vaan se olisi tällaisenaan valmis otettavaksi käyt-

töön. Lisäysehdotuksia tuli kahdelta kyselyyn vastanneelta. Yksityiskohtaisem-

paa selostusta avosairaanhoidossa käytössä olevasta hyvän hoidon mallista 

toivottiin. Lisäksi malliin toivottiin sisällytettävän niin sanottua työpaikan käyt-

täytymissäännöstöä. 

 

”Kollegiaalinen kunnioitus ja kunnioitus asiakkaita kohtaan. Mi-

nusta olisi hyvä kirjata asiasta perehdytyskansioon, jottei istuteta 

ennakkoluuloja uusiin työntekijöihin.” 

 

Kaikki viisi kyselyyn vastannutta kokivat saaneensa sanottua mielipiteensä hy-

vin tuplatiimikokouksissa. Omat ajatukset ja ideat olivat myös kaikkien vastan-

neiden mukaan tulleet hyvin kuulluksi perehdyttämisen mallia kehitettäessä. 

Jokainen tuplatiimi sai vastanneiden mukaan rauhassa esittää omat ideansa 

vuorollaan. 

 

 

7 PEREHDYTTÄMISEN MALLI 

Perehdyttämisen malli rakentui tuplatiimeissä esiin nostetuista tekijöistä. Pohja 

mallille koostui tiimiläisten esiin nostamista hyvää perehdyttämistä koskevista 

ajatuksista. Osaltaan myös nykyisen perehdyttämisen heikkoudet ohjasivat 

uuden perehdyttämisen mallin rakentumista. Tuli miettiä, miten perehdyttämi-

sen heikkoudet voidaan tulevaisuudessa välttää. Vastuut perehdyttämisestä 

jakautuvat mallissa esimiehen ja työyhteisön välillä tasaisesti. Alkuperehdytys 

ja perehdyttämisen suunnittelu kuuluvat esimiehelle, itse työhön opastus työ-

yhteisön sovituille jäsenille.  
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Ensimmäinen perehdyttämisen malli, joka lähetettiin arvioitavaksi tuplatiimiin 

osallistuneille henkilöille, ei sisältänyt liitteitä vaan kuvasi perehdyttämispro-

sessin kulkua ja vastuunjakoa perehdyttämisestä. Myös perehdyttämisen arvi-

ointi huomioitiin perehdyttämisen mallissa. Kyselylomakkeella sain korjauseh-

dotuksia malliin melko vähän. Vastausmateriaali kertyi vain noin 2 sivua yh-

teensä. Kyselylomakkeella saatujen vastausten perusteella mallia tarkennet-

tiin ja siihen tulee jatkossa lisää liitteitä.  

 

Aikataulullisesti ei ollut mahdollista saada perehdyttämisen malliin vielä siihen 

kuuluvia check-listejä, mutta sovittiin, että eri työpisteisiin luodaan nämä jat-

kossa työntekijöiden toimesta. Opinnäytetyön prosessin aikana yksi check-lis-

teistä, eli hoidontarpeen arviointityön check-list, oli jo tekeillä sairaanhoitajien 

toimesta. Kyselyyn vastanneet toivoivat malliin sisällytettävän käytännön 

työssä paljon käytettävän hyvän hoidon mallin, joka myös sähköisenä löytyy. 

Tämän päätin opinnäytetyön tekijänä jättää liitteistä pois, mutta kuitenkin se 

mallissa mainitaan.  Tämä siksi, että hyvän hoidon malli on jäänne edelliseltä 

palveluntuottajalta, joten sitä ei sellaisenaan voida mallin liitteeksi laittaa, 

vaikka henkilöstö näin toivoikin. Nykyiseltä palveluntuottajalta on tulossa vas-

taavanlaiset ohjeistukset vastaanottotoimintaan tulevaisuudessa.  

 

Perehdyttämisen malli ja siihen kuuluvat liitetiedostot päätettiin laittaa tietoko-

neen verkkoasemalle, jonne kaikilla työntekijällä on pääsy yhteistunnuksilla. 

Lisäksi nämä kootaan vielä paperisena kansioon, jota säilytetään potilastoi-

mistossa muiden ohjekansioiden kanssa. Valmis perehdyttämisen malli liit-

teenä kuusi. 

 

 

8 POHDINTA 

8.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt nostivat esille organisaatiomuutosten kes-

kellä työn varsinaisen merkityksen muistamisen tärkeyden. Järvinenkin (2014, 

57–58) on kuvannut, että työpaikan toiminnan sujuvuuteen vaikuttaa organi-

saation perustehtävän ymmärtäminen. Kupias ja Peltola (2019, 167) painotta-

vat, että perustehtävän tarkoitus on vastata kysymykseen, miksi tiimi on ole-



43 
 

massa, ja jokaisella toimivalla tiimillä tulee olla oma perustehtävänsä. Peder-

sen (2020, 4) tuo esille, että terveydenhuoltoalalla työntekijät jatkavat usein 

kliinistä työtään entiseen tapaan, riippumatta organisaatiomuutosten tuomista 

muutoksista johtamistapaan ja konsepteihin. Organisaation perustehtävä siis 

ohjaa työntekijöitä, ja tämä myös tuplatiimeissä tuli esille.  

 

Muutokset nähtiin tiimiläisten keskuudessa myös positiivisena asiana. Muutos 

nähtiin mahdollisuutena ja työtä virkistävänä tekijänä. Pahkinin ym. (2011, 9) 

mukaan ne, jotka kokevat saaneensa organisaatiolta tukea jo ennen muu-

tosta, käsittävät muutoksen myönteisenä. Tämän perusteella voidaan siis aja-

tella, että Sote-keskuksen avosairaanhoidon yksikön työntekijöitä on tuettu 

sekä ennen muutosta että muutoksen aikana.  

 

Aiemmissa perehdyttämistä koskevissa tutkimuksissa oli tullut hyvin saman-

kaltaisia perehdyttämisen puutteita koskevia tekijöitä esille kuin tuplatiimiko-

kouksissa. Lahden (2007, 54) pro gradu -tutkielmassa nostettiin esille muun 

muassa perehdyttämisen suunnittelemattomuus ja sen lyhyt kesto perehdyttä-

misen puutteiksi. Nämä koettiin myös tuplatiimissä tämänhetkisen avosairaan-

hoidossa tehtävän perehdyttämisen puutteiksi. Lahden tutkimukseen osallistu-

neet myös peräänkuuluttivat perehdyttämisen yksilöllisyyttä ja arviointikeskus-

teluiden merkitystä perehdyttämisen edetessä. Yksilöllisyys ja perehtyjän 

aiempi työkokemus sekä oppimistavat nousivat myös tuplatiimeissä esille. Poi-

kela (2005) tuo tutkimusartikkelissaan esille, että työssä oppimisessa on olen-

naista oppimiseen ja työhön liittyvä reflektointi. Jos oppimista/perehtymistä ei 

arvioida sen edetessä, ei voida tietää, mihin suuntaan perehdyttämistä tulisi 

jatkaa. 

 

Nykyisen perehdyttämisen vahvuuksiksi nousi tutkimuksessa esille työyhtei-

sön moniammatillisuus ja hiljainen tieto. Se, että työyhteisö toimii hyvin yhteen 

ja kollegalta voi aina kysyä apua, koettiin perehdyttämistä helpottaviksi teki-

jöiksi. Lainion (2008) pro gradu -tutkielmassa on nostettu uuden työntekijän 

sosiaalistuminen organisaatioon tärkeäksi perehdyttämisprosessin osa-alu-

eeksi. Se, että perehdyttämisessä ja työyhteisössä nähdään jo nykyisellään 

vahvuutena helposti lähestyttävä ja toisia auttava työyhteisö, helpottaa mieles-

täni perehdyttämisen suunnittelemista jatkossa. Onnistuneelle perehdyttämi-

selle on olemassa hyvä kasvualusta. 
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Toisessa tuplatiimissä pohdittiin hyvään perehdyttämiseen liittyviä asioita ja 

johtajuuden merkitystä perehdyttämisessä. Se, mitä olin opinnäytetyön teki-

jänä odottanut tutkimuksessa tulevan esille, ei tullut kirjoitetuksi tuplatiimien 

kokoamiin hyvää perehdyttämistä kuvaaviin lappuihin. Olin ajatellut, että tupla-

tiimiläiset olisivat pitäneet tärkeänä perehdytettävän hyvinvointia, kuten Brown 

(2007,1–2). Hoitoalalla ollaan tekemisissä ihmisen henkisen sekä fyysisen hy-

vinvoinnin kanssa, joten oletettavaa oli, että tuplatiimiläiset nostaisivat hyvin-

vointiteeman hyvän perehdyttämisen tekijäksi. Parikeskusteluissa kyllä pohdit-

tiin useammassakin tiimissä, kuinka uuden työntekijän ensimmäisistä päivistä 

uudessa työssä saataisiin mahdollisimman helppoja, mutta syvempi asian 

pohdinta jäi, eikä nämä pohdinnat johtaneet paperille saakka. 

 

Perehdyttämisen jakaminen vaiheisiin ja jokaisen vaiheen tarpeeksi pitkä 

kesto nähtiin tuplatiimeissä onnistuneen perehdyttämisen edellytykseksi. Pe-

rehdyttämisen kesto on aiempien tutkimusten mukaankin sidoksissa perehdyt-

tämisen suunnitelmallisuuteen. Lahden jo vuonna 2008 tekemässä sairaan-

hoitajien perehdytystä koskevassa tutkimuksessa tuli ilmi, että mitä lyhempi 

perehdyttämisen kesto oli, sitä suunnittelemattomampaa perehdytys oli. Tästä 

voimme päätellä, että ollakseen suunnitelmallista ja hyvää perehdyttämisen 

tulee olla kestoltaan riittävän pitkää. Perehdyttämisen jakaminen vaiheisiin tuli 

selvimmin esille, kun tuplatiimiläiset lähtivät pohtimaan perehdyttämisen ete-

nemistä, ja perehdyttämisen mallia rakennettaessa. Vaiheet jaettiin hyvin sa-

mankaltaisesti kuin Kupiaksen ja Peltolan (2009, 37–39) malliperehdyttämi-

sessä. Perehdyttäminen on jaettu tässä yleensä kahteen eri osaan, yleiseen 

perehdyttämiseen sekä varsinaiseen työtehtäviä koskevaan perehdyttämi-

seen. Tutkimustulosten mukaan yleisperehdyttäminen sisältää esimiehen vas-

tuulle jaetut organisaatiotasoon liittyvät asiat ja työtehtäviin perehdyttäminen 

on työyhteisön eri jäsenten vastuulla.  

 

Johtajuus perehdyttämisessä nähtiin tiimiläisten keskuudessa tärkeänä eten-

kin perehdyttämisen alkupäivinä sekä jo ennen uuden työntekijän aloittamista. 

Esimiehen tärkeimmiksi tehtäviksi nähtiin hyvä tiedottaminen sekä työyhteisön 

osallistaminen perehdyttämiseen. Tuplatiimeissä korostettiin työntekijän osalta 

perustehtävän ymmärtämistä, eikä tätä tuotu niinkään esimiestyössä esille. 
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Siltalan (2009) tutkimusartikkelissa organisaation perustehtävän ymmärtämi-

nen on nähty hyvän johtamisen edellytyksenä. Toisaalta tutkimustuloksista 

voidaan myös nähdä, että hyvä johtaja organisoi perehdytyksen niin, että or-

ganisaation perustehtävä tulee uudelle työntekijälle mahdollisimman hyvin 

opetetuksi. Tämä toteutunee, kun oikeat ihmiset on valittu hoitamaan perehdy-

tys. 

 

Perehdyttämisen mallin rakentuminen sujui tuplatiimien ajatusten pohjalta hy-

vin. Konkreettiset perehdyttämisen etenemiseen tuodut ideat muovasivat mal-

lia. Perehdyttämisen malliin tuli paljon samanlaisia ajatuksia kuin Kupiaksella 

ja Peltolalla (2009, 15–18). Tuplatiimien tuottamista ideoista koostettu malli 

yhdistelee erilaisia perehdyttämisen malleja. Eniten mallissa on piirteitä räätä-

löidystä perehdyttämisestä, sillä perehdyttäminen pyritään suunnittelemaan 

yksilöllisesti. Toisaalta mallissa on myös paljon malliperehdyttämiseen sopivia 

piirteitä, kuten suunnitelmallisuus sekä perehdyttämisen jakaminen vaiheisiin. 

Esimiehelle kuuluu organisaatiotason perehdytys ja itse työhön opastus kuu-

luu vastuuperehdyttäjälle.  

 

Klelinin ja Kuusiston (2003, 193–195) mukaan henkilöstöammattilaisten vas-

tuulla on perehdyttämisen arvioinnin ja seurannan organisoiminen. Tutkimus-

materiaalin pohjalta luodussa perehdyttämisen mallissa henkilöstöhallinnon 

tehtäväksi sovittiin myös vastaavat tehtävät. Henkilöstöhallinto lähettää arvi-

ointikeskustelupohjan esimiehelle henkilöstöhallinto-ohjelma Mepcon kautta, 

kun on kulunut kolme kuukautta aikaa uuden työntekijän tulosta organisaa-

tioon. Tämä käytäntö oli jo entuudestaan organisaatiossa käytössä, eikä sille 

koettu muutostarvetta. 

 

8.2 Menetelmien tarkastelu 

Tuplatiimeihin olin kutsunut 8 henkilöä, joista 6 pääsi osallistumaan kokouk-

siin. Tämä oli mielestäni riittävä määrä, sillä osallistujat edustivat eri ammatti-

ryhmiä ja tuplatiimeistä sain kattavasti materiaalia analysoitavaksi. Tuplatii-

mien fasilitaattorina havainnoin tiimiläisten toimintaa parityöskentelyssä, ja ku-

ten he itsekin arvioivat, saivat kaikki mielipiteensä tuotua esille ja ilmapiiri tii-

meissä oli toisia arvostava ja kuunteleva. Ensimmäisessä tuplatiimissä kes-
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kusteluiden aloittaminen oli hieman kankeaa, mutta kun ensimmäisestä kysy-

myksestä päästiin eteenpäin ja tuplatiimin idea aukesi osallistujille, oli keskus-

telu monipuolista.  

 

Toimintatutkimus menetelmänä sopi mielestäni erinomaisesti perehdyttämisen 

mallin luomiseen. Henkilöstön osallistaminen kehittämistoimintaan ja pereh-

dyttämisen mallin rakentamiseen oli opinnäytetyöni lähtökohtana alusta asti. 

Toimintatutkimuksen lähtökohtana oleva toiminnan kehittämisen tarve oli yksi 

tärkeimmistä syistä menetelmän valintaan. Perehdyttäminen koettiin työyhtei-

sössä hajanaiseksi ja perehdyttämistoimintaa tarvitsi kehittää. Toimintatutki-

muksen vaiheet ja niiden vuorottelu antoi myös hieman vapaammat kädet tut-

kimusvaiheessa. Tutkimuksen ei tarvinnut näin ollen edetä suunnitellun tar-

kasti, vaan sen eteneminen määräytyi tuplatiimikokouksissa esille nousseiden 

aiheiden mukaisesti. 

 

Tuplatiimeissä käydyistä keskusteluista ja niiden herättämistä ajatuksista täy-

tin tutkimuspäiväkirjaa. Päiväkirjamerkinnät koskivat keskustelun kulkua ja 

sitä, miten tuplatiimit käsittelivät tutkimuskysymyksiä. Opinnäytetyön tekijänä 

kirjasin myös omia havaintojani ja perehdyttämisen malliin liittyviä tarkentavia 

ajatuksia ylös. Pidin kuitenkin mielessä, että omat ajatukseni eivät saisi liikaa 

ohjata perehdyttämisen mallin luomista, vaan se tuli koota tuplatiimiläisten tuo-

mien ideoiden pohjalta.  

 

Opinnäytetyön tekijän näkökulmasta kolmen tuplatiimin järjestäminen ja ko-

kouksista saadun tutkimusmateriaalin analysointi oli työlästä. Kokousten li-

säksi kyselylomakkeen ja siitä saatujen vastausten analysointi oli tehtävä. Jäl-

kikäteen ajateltuna olisi pitänyt harkita jotakin toista aineistonkeruun muotoa, 

sillä yksin tehtävänä työmäärä tuntui välillä ylitsepääsemättömän suurelta. Ku-

ten jo luvussa 5.5 mainitsin, kyselylomakkeella saadut vastaukset olivat ly-

hyitä, vaikka kysymyksen asettelu oli mielestäni sellainen, että se ei tarjonnut 

mahdollisuutta yksisanaisiin vastauksiin. 

 

8.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Suomalaisessa tiedeyhteisössä on sovittu yhteinen tutkimuseettinen ohje hy-

västä tieteellisestä käytännöstä, niin sanottu HTK-ohje. Yksinkertaisimmillaan 
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ohje on se, että kaikkea tutkimustyötä tehdessä on oltava rehellinen, huolelli-

nen, avoin ja kunnioittava muiden tutkijoiden tekemää työtä kohtaan. Tutki-

mustyötä tulee tehdä suunnitelmallisesti. Yksityisyys ja tietosuoja ovat tärke-

ässä asemassa tutkimusta tehdessä. (Arene 2018,7–8.) Opinnäytetyötä teh-

dessäni kiinnitin huomiota siihen, että tutkimusmateriaali ei ollut ulkopuolisten 

nähtävissä. Tutkimukseen osallistuvan kehittämistiimin tuottamat kehittämis-

ideat toin opinnäytetyössäni esille niin, että henkilöt näiden takana eivät ole 

tunnistettavissa. Kyselylomakkeet ja muu kirjallinen tutkimusmateriaali hävitet-

tiin opinnäytetyön valmistuttua tutkimuspaikan tietosuojajätteeseen. 

 

Hirsjärven ym. (2000, 27) mukaan jo itse tutkimusaiheen valinta on tutkijan 

eettinen ratkaisu. Tutkimuskohdetta valittaessa kysytään, miksi ja kenen 

vuoksi tutkimukseen ryhdytään. Opinnäytetyöni aihevalinta johtui työyhteisön 

edun ajamisesta. En siis valinnut aihetta ainoastaan itseni vuoksi, vaan siksi, 

että työstäni olisi hyötyä useammalle ihmiselle. 

  

Hirsjärvi ym. (2000, 28–30) myös korostavat, että tutkimuksen eettisyys vaatii 

tutkijalta tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kohtelun selvittämistä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tutkittavat tulee perehdyttää aiheeseen eikä heiltä 

saa pimittää tutkimukseen liittyviä tietoja. Tutkijan tulee olla varma, että tutki-

mukseen osallistuvat ovat ymmärtäneet heille annetut tiedot ja he ovat vapaa-

ehtoisesti antaneet suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta. Epärehel-

lisyyttä muutoinkaan ei tutkimuksen edetessä hyväksytä. Tulokset raportoi-

daan niin kuin ne aineistosta nousevat esiin, eikä niitä kaunistella tai esitetä 

kritiikittömästi.  

 

Tutkijan tulee pyrkiä osallistuessaan tutkimustilanteeseen huomioimaan, että 

hän ei vaikuta tutkittaviin eikä tutkittavaan aiheeseen. Tutkijan tulee siis hyväk-

syä tutkittavien maailmankatsomus ja tutkimuskenttä sellaisena, kuin se on. 

Tutkija voi osallistua tutkimustilanteeseen yhtenä jäsenenä, mutta ei saa vai-

kuttaa tutkimustuloksiin vaan toimia enemmänkin havainnoitsijana. (Mäkinen 

2006, 97). Opinnäytetyössäni yritin antaa esitiedot mahdollisimman tarkkaan 

tuplatiimiläisille, kuitenkin niin, että en johdatellut osallistujia mihinkään tiettyyn 

suuntaan. Osallistuin tuplatiimiin ohjaajan roolissa ja pyrin antamaan kaikille 

yhtäläiset mahdollisuudet ideoiden esiintuomiseen, muun muassa niin, että 

kaikilla työpareilla on samanmittainen työskentelyaika ja puheenvuoro. 



48 
 

 

Suojasen (1992, 54) mukaan toimintatutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen 

yleensäkin luotettavuus eli validiteetti osoitetaan raportoimalla koko tutkimuk-

sen kulku, aineiston keruu sekä johtopäätösten teko niin, että lukijan on mah-

dollista arvioida tutkimuksen luotettavuutta itsenäisesti. Opinnäytetyöni luotet-

tavuus ja eettisyys perustuvat siihen, että huolehdin kehittämiseen osallistu-

vien riittävästä informoinnista ja analysoin huolellisesti tuplatiimimenetelmällä 

kerätyn aineiston. Täytin myös tutkimuspäiväkirjaa ja raportoin tutkimuksen 

etenemisen mahdollisimman tarkkaan. 

 

Kanasen (2014,134–137) mukaan toimintatutkimuksen luotettavuutta voidaan 

tarkastella laadullisen tutkimuksen luotettavuusmittariston kautta. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiperusteiksi hän ehdottaa Mäkelän (1990, 

48) mukaisesti aineiston riittävyyttä, analyysin kattavuutta sekä analyysin arvi-

oitavuutta ja toistettavuutta. Mielestäni opinnäytetyössäni aineisto oli riittävä, 

sillä sen pohjalta pääsin kokoamaan perehdyttämisen mallia. Analyysin katta-

vuus oli analysoitavaan materiaaliin nähden riittävä. Mielestäni analyysi olisi 

ollut hyvin toistettavissa, toki toisen ihmisen näkökulma saattaisi erota omas-

tani.  

 

Mäkisen (2006, 130) mukaan tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää on 

myös lähdekritiikki. Opinnäytetyön kirjoittajan tulee lähteitä valitessaan arvi-

oida julkaisujen tasokkuutta, muun muassa missä lähteiksi valitut tutkimukset 

ovat julkaistu ja miten uusia ne ovat. Tutkimuksellinen kehitys on usein suurta, 

ja tämän vuoksi julkaisut vanhenevat. Opinnäytetyössäni pyrkimyksenäni oli 

keskittyä teoriaosuudessa mahdollisimman uusiin julkaisuihin, mutta niiden 

löytäminen oli haastavaa, joten suuri osa lähteistä oli vanhempaa tutkimusma-

teriaalia.   

 

8.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Perehdyttämisen malli rakentui tuplatiimeissä kerätystä aineistosta mielestäni 

hyvin. Uusi malli on kattava ja tulee sellaisenaan avosairaanhoidon yksikössä 

käyttöön. Liitteitä perehdyttämiseen malliin on mahdollista lisätä tarpeiden mu-

kaan. Perehdyttämisen mallin käyttö tulee vasta osoittamaan, onko sitä tar-

peellista vielä muokata jatkossa. 
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Mallia on mielestäni mahdollista muokata myös muiden toimintayksiköiden 

käyttöön pienillä muutoksilla. Esimerkiksi vuodeosastotyöhön perehdyttämi-

seen mallista voidaan ottaa osia käyttöön. Vastuut perehdyttämisestä sopivat 

sellaisenaan mielestäni mihin tahansa sosiaali- ja terveyskeskuksen yksik-

köön. Perehdyttämisen eteneminen ja sisältö vaatinee muokkaamisesta 

muissa toimintayksiköissä. Esimiehen ja henkilöstöhallinnon osuudet sopivat 

tällaisenaan perehdyttämiseen. 

 

Opinnäytetyön tekijänä koen, että jatkossa perehdyttämisen arviointia tulisi 

vielä tehostaa. Myös vanhojen työntekijöiden perehdyttäminen uusiin työtehtä-

viin ja muuttuviin toimenkuviin tarvitsee suunnitelmallisempaa lähestymista-

paa. Opinnäytetyössäni nousi esille avoimen tiedottamisen merkitys uuden 

työntekijän aloittamisen lähestyessä. Jatkotutkimushaasteena näkisinkin tie-

dottamisen eri muodot organisaatiossa ja sen, kuinka tiedottamisesta saadaan 

kattavampaa ja avoimempaa. Aiemmissa tutkimuksissa tuli myös esille työssä 

jaksamisen näkökulma ja työhön sitoutuminen, miten perehdyttämisellä saa-

daan työssä jaksamista paremmaksi ja työhön sitoutumista vahvemmaksi. 

Näitä asioita voitaisiin tutkia lisää. 

 

8.5 Opinnäytetyön prosessin tarkastelua 

Opinnäytetyön aikataulu venyi alkuperäisestä suunnitelmasta vuodella, mutta 

tämä mielestäni ei vaikuttanut negatiivisesti lopputulemaan. Ensimmäisen tup-

latiimin tulosten yhteenvetoon kului noin kuukausi. Kevään 2020 koronavirusti-

lanne toi omat haasteensa tutkimusprosessiin, mutta toinen tuplatiimi saatiin 

kuitenkin järjestettyä aikataulun mukaisesti. Aiemmin jo yhdeksi opinnäytetyön 

tutkimuskysymykseksi oli valikoitunut organisaatiomuutosten vaikutukset pe-

rehdyttämiseen, ja tämä kysymys sai mahdollisesti jopa asiantuntevampia 

vastauksia tutkittavilta aikataulun vuoksi. Ajattelen näin, sillä kesken opinnäy-

tetyön palveluntuottaja vaihtui tutkimusorganisaatiossa. Organisaatiomuutok-

set olivat siis ajankohtaisia ja tutkimukseen osallistuvilla tuoreessa muistissa 

ensimmäistä tuplatiimiä järjestettäessä.  
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Opinnäytetyön tutkimusvaiheen ajoittuminen koronavirustilanteen alkuvaihee-

seen vaikutti tuplatiimiläisten jokapäiväiseen työhön. Terveyskeskuksen vas-

taanottotoiminta hiljeni keväällä, ja työntekijöiden työpanosta näin ollen siirret-

tiin muihin tehtäviin hetkellisesti. Tuplatiimikokousten järjestäminen koki omat 

haasteensa kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tuplatiimijäsenten väheneminen 

kuuteen henkilöön aiemman 8–12 suunnitellun sijasta oli siis tässäkin mie-

lessä hyvä asia. 

 

Opinnäytetyön prosessi opetti minua suunnitelmallisemmaksi. Monipuolinen 

tiedonhaku oli toki jo aiemmilta opintojaksoilta tuttua, mutta opinnäytetyön te-

keminen syvensi tiedonhakua entisestään. Johtamisen näkökulmasta opin-

näytetyö ohjasi minua juuri siihen suuntaan, mihin YAMK-opintojen edetessä 

olin ollut menossakin. Oma johtamisideologiani perustuu valmentavan ja jae-

tun johtajuuden malleihin. En koe, että ylhäältä päin johdettuna työyhteisö 

pystyy parhaimpaan suoritukseensa. Työn ja perehdyttämisen kehittäminen 

onnistuu parhaiten, kun kaikkia siihen kuuluvia henkilöitä osallistutetaan toi-

mintaan. Tähän myös tutkimustiedosta löytyy viittauksia. Kocolowskin (2010) 

tutkimuksessa viitataan nykyisen työelämän monimuotoisuuteen ja kuormitta-

vuuteen.  Esimiehet eivät nykyisellään tutkimuksen mukaan edes pystyisi ole-

maan kaikilla työelämän osa-alueilla ajan tasalla, vaan osaamista tulee am-

mentaa työyhteisöstä. Tämä ajatus oli lähtökohtana jo opinnäytetyötä aloitta-

essani, ja ajatus siitä, että toimiva työyhteisö riippuu kaikista sen jäsenistä, 

kantoi loppuun saakka. 
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Liite 2 
 

 

 

Hei! 
 
Tervetuloa osallistumaan kokoukseen, jonka tarkoituksena on perehdyttämi-
sen mallin kehittäminen. Kokouspaikkana Sysmän Sote-Keskuksen kokous-
huone 15.3.2020 klo:15.30 lähtien. Varmistathan osallistumisesi vastaamalla 
tähän sähköpostiin. Tiedoksi, että tuplatiimikokouksen ohjaajana tulen teke-
mään havaintoja kokouksen kulusta ja kirjaan näitä tutkimuspäiväkirjaani. 
 
 
 
 
 
yhteistyötervein Kristiina Harjula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Liite 3 
 
 

 

Kyselyn saatekirje 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
Olette osallistuneet opinnäytetyöni tutkimus- ja kehittämisosioon tuplatiimiko-
kouksissa. Tämän kyselyn tarkoituksena on arvioida perehdyttämisen mallin 
kehittämistä ja tuplatiimiin osallistuneiden kokemusta osallisuudestaan kehittä-
miseen. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. kymmenen minuuttia on tärkeä 
osa perehdyttämisen mallin kehittämistä ja arviointia. Toivottavaa olisi, että 
vastaisitte kaikkiin neljään kysymykseen, mutta jos vastaaminen tuntuu han-
kalalta, voitte myös palauttaa osittain täytetyn lomakkeen minulle takaisin. 
 
 
ystävällisin terveisin Kristiina Harjula 
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     Liite 4 
 
Kyselylomake 
 
 

1. Kuinka perehdyttämisen malli mielestäsi vastaa tuplatiimikokouksissa 
esitettyjä ideoita 
 

2.Mitä lisäisit vielä malliin tai ottaisitko siitä jotakin pois?  

 

3.  Kuinka arvioisit saaneesi sanottua oman mielipiteesi tuplatiimikokouk-

sissa? 

 

4. Miten arvioit tulleesi kuulluksi perehdyttämisen mallin kehittämisessä? 
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Liite 6 

 
 
PEREHDYTTÄMINEN SYSMÄN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN 
AVOSAIRAANHOIDOSSA  
  
Perehdyttämisprosessi alkaa jo rekrytointivaiheessa. Esimies kartoittaa työ-
haastattelutilanteessa uuden työntekijän perehdyttämisen tarpeen. Perehdyt-
tämisen kesto riippuu uuden työntekijän osaamisesta ja taustoista. Alkupereh-
dytyksen kesto 1–3 viikkoa. Perehdyttäminen suunnitellaan yksilöllisesti ja 
työntekijälähtöisesti. Esimiehen tehtävänä on ennen uuden työntekijän aloitta-
mista tiedottaa työyhteisö uudesta jäsenestä. Sovitaan yhdessä työyhteisön ja 
esimiehen kesken, kuka ottaa vastuun mistäkin perehdyttämisen osa-alu-
eesta.   
 
Perehdyttämisen mallina käytämme räätälöityä perehdyttämistä. Perehdyttä-
minen suunnitellaan siis yksilöllisesti jokaisen työntekijän kohdalla. Jokaiselle 
perehdytettävälle valitaan vastuuperehdyttäjä eri osa-alueille, kuitenkin niin 
että koko työyhteisö on vastuussa uuden työntekijän ”sisäänajosta”. Perehdyt-
tämisessä käytämme niin sanottuja tarkastuslistoja, joiden mukaisesti eri työ-
pisteiden perehdytys etenee.   
 
Kaikkien ammattiryhmien perehdyttäminen alkaa samalla tavalla   
Ensimmäinen työpäivä: esimies ottaa vastaan, esittelee tilat ja työyhteisön. 
Avainten luovutus, tunnukset potilastietojärjestelmään. Hallinnollisten asioiden 
läpikäynti, kuten tietosuoja-asiat, työterveys, poissaolokäytännöt, organisaa-
tion esittely. Ensimmäisenä käydään työntekijän kanssa läpi, kuinka perehdyt-
täminen työhön tulee etenemään. Ensimmäinen työpäivä suunnitellaan lyhy-
emmäksi kuin normaali työpäivä, että uusi työntekijä pystyisi sisäistämään kai-
ken kuulemansa infon.  
Toisesta työpäivästä lähtien: ensimmäiseen työpisteeseen tutustuminen al-
kaa nimetyn perehdyttäjän kanssa.  
 
Neuvolassa perehdyttäminen tapahtuu terveydenhoitajan tekemän suunnitel-
man mukaisesti. Ensimmäinen työpäivänä ei oteta asiakkaita vastaan, vaan 
käydään neuvolan toimintaa ja käytäntöjä läpi. Työntekijän aiempi työkokemus 
määrää perehdyttämisen keston. Neuvolassa sama työntekijä ottaa vastaan 
sekä äitiys- että lastenneuvolan asiakkaita, hoitaa matkailijoiden rokotukset 
sekä sairaanhoidollisia nopsa-asiakkaita. Nopsa-asiakkaat ovat lyhyitä sai-
raanhoidollisia toimenpideasiakkaita eli injektioita, ompeleiden poistoja, korva-
huuhteluita tai muita vastaavia. Työnkuvan monipuolisuuden ja toisaalta pie-
nen työyksikön vuoksi, on hankala suunnitella yhdelle työpäivälle vain tiettyjä 
asiakasryhmiä, joten perehdyttäminen eri asiakasryhmien vastaanottamiseen 
etenee limittäin.  
 
Fysioterapiayksikkömme on pieni, joten yksi perehdyttäjä vastaa sekä vuode-
osasto- että poliklinikkatyöhön perehdyttämisestä. Erilaisten fysioterapiaryh-
mien veto kuuluu myös perehdytettäviin asioihin. Tässäkin työssä perehdytet-
tävän aiempi työkokemus vaikuttaa perehdyttämisen kestoon. Jos perehdytet-
tävällä ei ole paljon työkokemusta taustalla, perehdyttäjä on mukana ensim-
mäisen viikon kaikessa toiminnassa. Aamupäivät kuntoutetaan vuodeosaston 
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potilaita, iltapäivisin aloitetaan perehtyminen apuvälinelainausasioihin, erilai-
siin poliklinikka-asiakastapauksiin. Ryhmien vetoon perehtyminen jätetään vii-
meiseksi.   
  
Sairaanhoitajan perehdytys etenee työpisteittäin. Ensimmäinen perehdytys-
piste on potilastoimisto eli hoidon tarpeen arviointi, käytämme tästä lyhennettä 
HTA. Perehdyttäminen HTA-työhön aloitetaan luukulta, jossa perehdyttäjän on 
helpompi neuvoa kollegaa toiminnassa. HTA-pisteessä opitaan terveyskes-
kuksen toiminnasta ja käytännöistä monipuolisesti. Luukulta siirrytään puhelin-
työhön. Potilastoimistotyöhön perehdyttäminen etenee tarkistuslistan mukai-
sesti. Jos uudella työntekijällä ei ole aiempaa kokemusta HTA-työstä, on pe-
rehdyttämisen kesto työpisteeseen 1 vko. Seuraavana perehdytystyöpisteenä 
on sairaanhoitajan kiireetön vastaanotto. Perehdyttämisrunkona vastaanotolla 
käytämme hyvän hoidon mallia. Jos uutta työntekijää on suunniteltu myös päi-
vystystyöhön, on viimeisenä työpisteenä poliklinikka. Jokaisessa työpisteessä 
on oma, ennalta valittu perehdyttäjä, mutta vastuuta on mahdollista jakaa tii-
min kesken.  
 
Perehtyjällä itsellään on myös vastuu työhön oppimisesta. Jos jokin työpiste 
vaatii lisäaikaa perehtymiseen, perehdytettävän on siitä esimiehelle ilmoitet-
tava. Arviointikeskustelua käydään perehtyjän kanssa koko perehdyttämis-
ajan. Varsinainen arviointikeskustelu käydään noin kuukauden kuluttua uuden 
työn aloittamisesta. Arviointikeskustelussa käydään läpi, mitä tarpeita pereh-
dyttämiseen työntekijällä mielestään vielä on ja kuinka uusi työ on lähtenyt su-
jumaan. Palautetta perehdyttämisestä toivotaan työntekijältä. 
 
Henkilöstöhallinto huolehtii siitä, että kolmen kuukauden kuluttua työn aloituk-
sesta, uuden työntekijän kanssa käydään vielä tarkempi arviointi- ja tavoite-
keskustelu. Tästä henkilöstöhallinto laittaa esimiehelle muistutusviestin sähkö-
postitse sekä ohjeet käytävään keskusteluun henkilöstöhallinto-ohjelma Mep-
con kautta. 
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     Liite 7 

Tutkimusten koostetaulukko 

 

Tutkimuk-

sen tiedot 

- Tekijä, 

vuosi, maa 

 Tutkimus-

kohde 

Otos, mene-

telmä 

Keskeiset tu-

lokset 

Oma intressini 

opinnäytetyöni 

kannalta 

Caves, L., 

2018, Yh-

dysvallat 

Elinikäiset 

oppijat vai-

kuttamassa 

organisaa-

tiomuutoksiin 

Kirjallisuuskat-

saus 

Organisaa-

tiomuutokset vai-

kuttavat johtajien 

tehokkuuteen ja 

halukkuuteen 

oppia uutta. 

Organisaatiomuu-

tokset ja esimies-

työ sekä oppimi-

nen kaikki käsitel-

tynä yhdessä tut-

kimusartikkelissa.  

Feldt, T., 

Kinnunen, 

U., Perko, 

K. & Tolva-

nen, A., 

2016 Suomi 

Takaisin pe-
rusasioihin: 
Transfor-
maalisen ja 
oikeudenmu-
kaisen johta-
misen vaiku-
tukset työn-
tekijöiden 
työhön sitou-
tumiseen ja 
työssä jaksa-
miseen. 

Kirjallisuuskat-

saus. Lisäksi 

tutkimus oli osa 

laajempaa tutki-

musta, jossa 

suoritettiin ky-

sely sekä ver-

kossa että pa-

peritse. kvantita-

tiivinen kysely 

tutkimuksessa 

oli verrattu jae-

tun johtajuuden 

ja oikeudenmu-

kaisen johtajuu-

den vaikutuksia 

työhön sitoutu-

miseen ja työssä 

jaksamiseen. 

Näillä ei todettu 

olevan suurta 

eroa toisiinsa. 

Toisaalta jos oi-

keudenmukai-

suus puuttui joh-

tajuudesta, oli 

työhön sitoutu-

minen vähäi-

sempää ja työn 

kuormittavuus 

koettiin suurem-

pana 

Jaetun johtajuu-

den näkökulmaan 

tässä tutkimuk-

sessa oli paljon 

uutta tietoa mi-

nulle. Laaja tutki-

mus aiheesta. 

Käytän varmasti 

lähteenä opinnäy-

tetyössäni, sillä 

tässä tutkimuk-

sessa oli hyvin 

esillä työssäjaksa-

minen ja työhön 

sitoutuminen, jo-

hon hyvällä pe-

rehdyttämisellä on 

suuri merkitys 

myös. 

Harmoinen, 

M.  

2014, 

Suomi 

Arvostava 

johtaminen 

terveyden-

huollossa 

tutkimus oli kak-

sivaiheinen. En-

simmäisessä 

vaiheessa käy-

tössä kirjalli-

suuskatsaus, 

käsiteanalyysi ja 

delfoi-tutkimus 

(otos 76). Toi-

Arvostava johta-

juus toteutui ter-

veydenhuollossa 

hyvin. Mitä 

enemmän arvos-

tavaa johtamista 

oli, sitä parem-

min työhön si-

touduttiin. Tutki-

mustulosten 

Opinnäytetyös-

säni käsittelin joh-

tajuutta ja sen 

merkitystä pereh-

dyttämisessä. 

Tutkimuksessa oli 

hyvä tietoa ter-

veydenhuoltoalan 

johtamisesta ja 

sen haasteista. 
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sessa vai-

heessa kysely-

tutkimus (otos 

3097)  

avulla voidaan li-

sätä johtamis-

osaamista ter-

veydenhuollon 

organisaatioissa 

ja johtajien kou-

lutuksessa. 

Heikkilä-

Tammi, K., 

Nuutinen, 

S., Bordi, L. 

ja Manka, 

M-L. 

2015, 

Suomi 

Eri-ikäisten 

työssä jatka-

mista ja työ-

hyvinvointia 

tukevat esi-

miestyön 

käytännöt 

   

Heinänen, 

V. 

2016, 

Suomi 

Työn imu, 

organisaa-

tioon sitoutu-

minen ja 

työssä jatka-

minen. 

Määrällinen työ-

hyvinvointiky-

sely, otos 535. 

Tulosten mu-

kaan työn imu 

on yhteydessä 

sekä organisaa-

tioon sitoutumi-

seen että alalla 

jatkamiseen. 

Opinnäytetyöni 

kannalta hyvä läh-

demateriaali. 

Mitkä tekijät ovat 

tärkeitä työhön si-

toutumiseen? 

Islam, T., 

Khan,S., 

Ahmad U. & 

Ahmed, I., 

2013, Male-

sia 

Organisaa-

tioon sitoutu-

misen vaiku-

tukset työ-

hön sitoutu-

miseen sekä 

työssä suo-

riutumiseen.  

Strukturoitu ky-

selylomake, 

otos 208 

tulosten mukaan 

organisaatioon 

sitoutuminen on 

sidonnainen työ-

hön tarttumiseen 

ja työstä suoriu-

tumiseen 

Opinnäytetyöhöni 

liittyviä käsitteitä: 

työhön sitoutumi-

nen, organisaa-

tioon sitoutumi-

nen. 

Kantonen, 

J., Kaup-

pila, T. & 

Kockberg, 

T. 2007, 

Suomi 

Päivystyksen 

organisaa-

tiomuutokset 

vähensivät 

lääkärissä-

käyntejä- 

kokeilu Van-

taan terveys-

Kvantitatiivinen 

tutkimus. 3 vuo-

den ajan tarkas-

teltiin lääkäris-

säkäyntien mää-

rää. Lääkärissä-

käyntien mää-

rää analysoitiin 

varianssianalyy-

sillä. 

Puhelimitse ta-

pahtuva hoidon-

tarpeen arvioin-

nin kriteereiden 

yhtenäistäminen 

ja triage-luokitte-

lut käyttöönotto 

vähensivät päi-

vystyskäyntien 

määrää. Myös 

aktiivinen tiedot-

taminen organi-

saatiomuutok-

Tutkimuksessa 

tuli esille avoimen 

tiedottamisen tär-

keys, mikä myös 

omassa opinnäy-

tetyössäni nousi 

tutkimusmateriaa-

lissa esille, kun 

tarkasteltiin orga-

nisaatiomuutok-

sen vaikutuksia. 

Tutkimuksessa 

tuli myös esille or-
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keskus-

päivystyk-

sessä 

sista kaupunki-

laisille oli olen-

naisessa osassa 

päivystyksen toi-

minnan kehittä-

misessä 

ganisaatiomuu-

toksen perimmäi-

nen tarkoitus eli 

toiminnan tehos-

taminen. 

Ketola, H., 

2010, 

Suomi 

Tulokkaasta 

tuottavaksi 

asiantunti-

jaksi. Pereh-

dyttäminen 

kehittämisen 

välineenä 

eräissä Suo-

malaisissa 

tietoalan yri-

tyksissä. 

Laadullinen tut-

kimus, haastat-

telu, grounded 

theory 

Tutkituissa yri-

tyksissä oli luotu 

omat perehdyttä-

misen mallit, 

vaikka paljon sa-

moja piirteitä pe-

rehdyttämisessä 

olikin, ei niistä 

voinut löytää yh-

tään yhtenäistä 

mallia. tutkimuk-

sessa tuli esille 

useita virheitä 

perehdyttämis-

prosessissa. 

 

Perehdyttämiseen 

liittyvää tietoa pal-

jon. 

Kemppinen, 

A., 2013, 

Suomi 

 PEREH-

DYTTÄMI-

SEN MERKI-

TYS TYÖN-

TEKIJÄN SI-

TOUTUMI-

SESSA OR-

GANISAA-

TIOON 

 Kvalitatiivinen 

tutkimus, puo-

lisstrukturoitu 

haastattelu. Tut-

kimukseen 

haastateltiin 3:a 

sattumanvarai-

sesti valittua 

henkilöä eri am-

mattialoilta. Yh-

teistä haastatel-

taville oli se, 

että he olivat 

työskennelleet 

<1-vuoden ajan 

nykyisessä työ-

paikassaan 

 Hyvä perehdyt-

tämi200nen on 

kaikin puolin tär-

keämpää kuin 

se, kuka pereh-

dyttämisen suo-

rittaa. 

Perehdyttämi-

sessä on tär-

keää huomioida 

uuden työnteki-

jän lisäksi myös 

jo olemassa 

oleva organisaa-

tio, tällä suuri 

merkitys työyh-

teisöön sopeutu-

misessa ja työn-

tekijän sitoutumi-

sessa organi-

saatioon. 

 Kattava tutkimus 

ja hyvä lähdema-

teriaali omaan 

opinnäytetyöhöni, 

jonka tarkoituk-

sena oli luoda pe-

rehdyttämisen 

malli uuteen 

SOTE-keskuk-

seen. Tutkimuk-

sessa oli käsitelty 

kattavasti pereh-

dyttämisen merki-

tystä ja haastatel-

tavien tuomia nä-

kökulmia pystyin 

hyödyntämään 

suunnitellessani 

haastattelurunkoa 

omaan opinnäyte-

työhöni liittyen. 
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Työhön sitoutu-

minen on yhtey-

dessä työtyyty-

väisyyteen.  

Hyvällä pereh-

dyttämisellä 

työntekijät sitou-

tuvat organisaa-

tioon ja työnteki-

jöiden vaihtu-

vuus vähenee. 

Tutkimuksessa 

kuitenkin selvisi, 

että organisaa-

tioissa ei tätä tie-

dosteta 

Kocolowski, 

M., 

2010, Yh-

dysvallat 

 

Jaettu johta-

juus: onko jo 

muutoksen 

aika  

Kirjallisuuskat-

saus 

Tutkimusten mu-

kaan jaettu joh-

tajuus sopii mo-

niin erilaisiin or-

ganisaatioihin. 

On todettu, että 

monet organi-

saatiot ovat alka-

neet huomaa-

maan jaetun joh-

tajuuden edut. 

Opinnäytetyöhöni 

etsin lähteiksi eri-

laisia johtajuutta 

käsitteleviä tutki-

muksia. Tämä tut-

kimusartikkeli toi 

tietoa jaetusta 

johtajuudesta. 

Koski, S., 

2006, 

Suomi 

Osastonhoi-

tajien toi-

minta laa-

dun- ja muu-

toksen johta-

jana ennen 

organisaa-

tiomuutosta 

ja organisaa-

tiomuutok-

sen jälkeen 

2 teemahaastat-

telua, otos 7 

Haastateltava 

osastonhoitajat 

eivät kokeneet 

johtamistoimin-

tansa sisällössä 

muutoksia orga-

nisaatimuutosten 

aikana, mutta 

heidän käsityk-

sensä siitä, mi-

hin johtamisessa 

tulisi keskittyä 

tarkentui. Muu-

tosjohtamisessa 

koettiin tärkeäksi 

tiedottaminen, 

monipuolinen 

valmistautumi-

nen, arkityön oh-

jaaminen sekä 

Opinnäytetyös-

säni käsittelin or-

ganisaatiomuu-

toksia, joten tästä 

tutkimuksesta 

sain teoriaosuu-

teen tietoa. 
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henkilöstöstä 

huolehtiminen 

Kärkkäinen, 

M., 2016, 

Suomi 

 JAETTU 

JOHTA-

JUUS JOH-

TAJAN TOI-

MINTANA - 

systemaatti-

nen kirjalli-

suuskatsaus 

 Tutkimus on 

systemaattinen 

kirjallisuuskat-

saus. Tutkimus-

aineisto koottiin 

Medic, Arto, 

Scopus sekä 

EBSCHOhos-

tista Cinahl, 

Academic 

Search Premier 

ja Business 

Source Elite tie-

tokannoista. 

Aineisto analy-

soitiin teo-

riasidonnaisella 

eli teoriaohjaa-

valla sisäl-

lönanalyysillä 

 Jaettu johtajuus 

koostuu yhdessä 

tekemisestä, ko-

konaistoiminnan 

organisoinnista, 

viestinnästä, po-

sitiivisen toimin-

takulttuurin luo-

misesta ja ylläpi-

tämisestä sekä 

kehittävästä joh-

tajuudesta. 

Tulosten mu-

kaan tilan-

nesidonnaisuus 

on korostuneesti 

esillä jaetussa 

johtajuudessa. 

Johtajuus siis 

määrittyy eri ti-

lanteissa eri ta-

valla 

 Tutkimuksessa 

oli käsitelty laa-

jasti eri tutkimuk-

sia jaetusta johta-

juudesta. Hyvä 

lähde opinnäyte-

työhöni, jossa on 

tarkoitus käsitellä 

jaettua johtajuutta 

perehdyttämi-

sessä ja työyhtei-

sössä. 

Lahti, T., 

2007, 

Suomi 

Sairaanhoi-
tajien työhön 
perehdyttä-
minen 

Kyselylomake, 

johon vastauk-

sia 66. Määrälli-

nen tutkimus 

Tutkimuksen 

mukaan vakitui-

set sairaanhoita-

jat olivat tyyty-

väisempiä saa-

maansa pereh-

dytykseen kuin 

määräaikaiset. 

Tyytymättö-

myyttä vastaa-

jilla oli etenkin 

perehdytysajan 

kestoon sekä 

perehdytyksen 

sisältöön 

Opinnäytetyöni 

tutkimuksen 

kanssa samankal-

taisia tuloksia.  

Lainio, A., 

2008, 

Suomi 

Perehdyttä-
minen- käy-
täntöjä ja 
kasvatusta 

Toimintatutki-

mus 

Tutkimuksen tu-

loksena kehitet-

tiin käytännölli-

nen perehdyttä-

misen runko. 

Tutkimusanalyy-

sin perusteella 

perehdyttäminen 

Opinnäytetyö on 

toimintatutkimus, 

kuten oma työni-

kin. Perehdyttämi-

sen rungon raken-
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nähtiin kokonais-

valtaisena kas-

vatusprosessina 

taminen myös si-

doksissa omaan 

opinnäytetyöhöni 

Leskelä, J., 

2005, 

Suomi 

Mentorointi 
aikuisopiske-
lijan amma-
tillisen kehit-
tymisen tu-
kena 

Laadullinen, fe-

nomenografinen 

tapaustutkimus. 

Otos 25 opiske-

lijaa, 7 opettaja-

mentoria 

Tutkimuksen 

mukaan mento-

rointi edisti ai-

kuisopiskelijoi-

den ammatillista 

kehitystä.  

Mentorointi on 

osa perehdyttä-

mistä ja tästä tut-

kimuksesta sai 

tietoa siihen osa-

alueeseen. 

Murotie, H., 

2008, 

Suomi 

Mentorointi- 
Kehittävä 
vuorovaiku-
tussuhde 
työssä oppi-
misen tu-
kena. Hoito-
työntekijöi-
den käsityk-
siä kirurgian 
leikkaus-
osaston 
mentorointi-
pilotista 

Tutkimusai-

neisto: mento-

rointipäiväkirjat 

sekä kaksi ryh-

mähaastattelua. 

Nämä analysoi-

tiin fenomeno-

grafisesti 

Mentorointi koet-

tiin mielekkääksi 

kehittämismene-

telmäksi. Se 

edisti työntekijöi-

den reflektoivaa 

työtoimintaa, 

minkä on nähty 

yhtenä ammatilli-

sen kasvun tär-

keänä tekijänä 

Reflektio on pe-

rehdyttämispro-

sessissa opinnäy-

tetyöni mukaan 

tärkeää. Tämä 

tutkimus antoi sii-

hen vahvistusta. 

Niemelä, 

P., 

2011, 

Suomi 

Henkistä työ-
hyvinvointia 
lisäävät ja 
heikentävät 
tekijät ja or-
ganisaatioon 
sitoutumi-
nen- tutki-
muskoh-
teena kan-
sanopistot 

Kvantitaviinen 

kyselytutkimus 

e-lomakkeella. 

N=313 

Tutkimuksen 

mukaan työhy-

vinvointi ja orga-

nisaatioon sitou-

tuminen ovat si-

doksissa toi-

siinsa. 

Opinnäytetyös-

säni pohdin myös 

työhön sekä orga-

nisaatioon sitoutu-

mista. 

Osborne, S. 

& Ham-

moud, M.S., 

2017, Yh-

dysvallat 

Tehokas 
työntekijän 
sitouttami-
nen työpai-
kalla  

Puolistruktru-

roitu haastatte-

lulomake, N=4. 

Teemoittelu 

Työntekijöiden ja 

esimiesten väli-

nen suhde on 

olennainen tekijä 

työhön sitoutu-

miseen. Työnte-

kijät, jotka ovat 

työhönsä sitou-

tuneita, suoriutu-

vat paremmin 

työstään. 

Opinnäytetyös-

säni käsittelin hy-

vää johtamista 

perehdyttämi-

sessä. Samankal-

taisia ajatuksia 

nousi omasta tut-

kimusmateriaalis-

tanikin kuin tästä. 

Sukanen, 

M.,2011, 

Suomi 

Perehdytys 

ja oppiva or-

ganisaatio 

Kvantitatiivinen 

kyselytutkimus 

Pshp:n kaikille 

sairaanhoitajille 

Tutkimuksen 

mukaan pereh-

dytyksen onnis-

Oman opinnäyte-

työni tarkoituk-

sena on muun 

muassa kehittää 
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ja kätilöille, jotka 

saaneet pereh-

dytystä 

1.1.2008-

29.5.2011 

tumiseen vaikut-

taa eniten sen 

kesto ja se onko 

perehtyjälle ni-

metty oma pe-

rehdyttäjä. Pe-

rehdytysprosessi 

sujui vastaajien 

mukaan kohta-

laisesti, mutta 

perehdyttämisen 

suunnitelmalli-

suuteen toivo-

taan parannusta. 

Esimiesten ei 

koettu olevan 

riittävän kiinnos-

tuneita perehty-

misen etenemi-

sestä, muu työ-

yhteisö osallistui 

hyvin perehdyt-

tämiseen. 

toimiva perehdyt-

tämisen malli. 

Tutkimukseen 

osallistujilta saa 

hyvin vinkkejä sii-

hen, millaista pe-

rehdyttämistä toi-

votaan. Vinkkejä 

tutkimuksesta 

sain myös tutki-

muskysymysten 

asetteluun 

 

 
 


