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ABSTRACT  

The objective of this thesis was to create an orientation plan for the new assistant head 
nurses at the interprofessional emergency service of Essote (Social and health services in 
Southern Savonia). This study was commissioned by Essote's interprofessional emer-
gency service. The purpose was to create a functional orientation plan for the company 
and to evaluate, map and develop the current orientation of assistant head nurses and 
their work partners. The purpose was to develop the work and job description of the assis-
tant head nurses. Another aim was to allow the new assistant head nurses a faster and 
more efficient onboarding into their new tasks with the help of this orientation plan.  
 
The theoretical framework of the thesis consists of literature related to orientation, mentor-
ing and supervisor work. The orientation plan utilized three brainstorming sessions in con-
junction with the PDCA (Plan, Do, Act and Check). model. The purpose of the PDCA 
model is to continuously improve quality and it will be used to evaluate and, if necessary, 
correct and supplement the orientation plan in the future as well. (Hokkanen & Strömberg 
2006, 80-81.)  
 
The brainstorming meetings were attended by 4 assistant head nurses and head nurses, 
as well as two of us leaders. The purpose of the brainstorming sessions was to find out the 
current practice of onboarding assistant head nurses, what is needed more and what kind 
of orientation plan would serve the users the best now and in the future. The need and 
benefits of an orientation guide became clear in the brainstorming sessions. These ses-
sions and literature used in this thesis formed the final orientation plan for the client’s use. 
 
The orientation plan will be used in Essote's interprofessional emergency service 
in the introduction of future assistant head nurses. The introduction plan will be updated to 
suit the purpose of the interprofessional emergency service whenever situations and oper-
ating methods change. 
 
There is also a need for a similar orientation guide and possible further development in the 
other departments and outpatient clinics at Essote once this orientation guide has been 
thoroughly introduced in the interprofessional emergency services. The client of the thesis 
is satisfied with the manual and electronic implementation, as there now is a new func-
tional tool to support, facilitate and follow up the orientation process of the new assistant 
head nurse. 
 
 
Asiasanat: introduction, nursing, management, mentoring, silent information, 
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1 JOHDANTO 

Edelleen useat esimiestasolla työskentelevät kokevat saavansa liian vähän 

perehdytystä. Itse joudutaan ottamaan monista asioista selvää sekä opettele-

maan alusta asti. Hyvällä ja johdonmukaisella perehdytyksellä tämän voisi hoi-

taa helposti ja vaivattomasti. Oletetaan, että esimies on jo valmiiksi tietoinen 

kaikesta vain siksi, että toimii esimiehenä. (Ristikangas ym. 2010, 212 - 213.)  

 

Esimiesten työnkuva päivystysalueella on aina ollut haasteellinen ja moniulot-

teinen, sillä moni asia ja toimintatapa on vain tekijänsä pään sisällä. Siitä 

syystä onkin ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota myös esimiesten pereh-

dytykseen. Tavoitteena on saada uusi työntekijä kokonaisvaltaisesti perehdy-

tettyä ja välittää samalla myös kokemusperäinen eli hiljainen tieto luotettavasti 

eteenpäin. 

 

Essotella esimiehet ovat vuosien mittaan vaihtuneet tiheään tahtiin päivystys-

alueella, mikä entisestään luo paineita hyvälle perehdytysmallille. Laadukas 

perehdytys on tärkeää työhön sitouttamisen näkökulmasta, hyvän perehdytyk-

sen lisätessä työn hallinnan tunnetta kasvaa myös työhyvinvointi ja pidempiai-

kainen sitoutuminen työhön on todennäköisempää (Rauramo 2012). Maalis-

elokuulla 2020 sekä osastonhoitaja että molemmat apulaisosastonhoitajat 

vaihtuivat, jolloin olisi viimeisimmäksi tarvittu kattavaa perehdytyssuunnitel-

maa uusien työntekijöiden tehokkaaseen perehdytykseen. 

 

Toinen tämän opinnäytetyön tekijöistä on saanut kahden tunnin perehdytyk-

sen siirtyessään rivisairaanhoitajasta apulaisosastonhoitajaksi. Nyt uralla 

eteenpäin siirtyessä motivoi se tarkastelemaan apulaisosastonhoitajien pereh-

dytystä tiedonsiirron, erityisesti hiljaisen tiedon välittymisen näkökulmasta.  

Tämänkaltaiselle perehtymissuunnitelmalle oli tarvetta ja kysyntää, joten 

otimme tavoitteeksi työstää apulaisosastonhoitajille perehdytyssuunnitelman. 

(Kjelin & Kuusisto 2003, 46.) Tarkoitus on helpottaa uutta apulaisosastonhoi-

tajaa pääsemään tehokkaammin kiinni työtehtäviinsä. 
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Osaston- ja apulaisosastonhoitajien saamasta perehdytyksestä on toistaiseksi 

vain vähän tutkittua tietoa saatavana. On todettu, että yhä enemmän johtoteh-

tävissä työskentelee ihmisiä, jotka omaavat vain vähän työkokemusta, sekä 

yhä useampi on jo lähellä eläkeikää. Kun työkokemusta on vähän, korostuu 

perehdytyksen ja hiljaisen tiedon merkitys, mikä tulisi mahdollistaa jokaiselle. 

(Lunden 2012, 38, 40.) 

 

Yleensä ottaen esimiestehtävät ovat vaativia ja vastuullisia, jolloin työnantajan 

tuleekin tukea uutta esimiestä, tällöin työnantaja osoittaa myös arvostusta esi-

miestä ja esimiestyötä kohtaan. (Ristikangas ym. 2015, 214.) Perinteinen tieto 

siirtyy eteenpäin perehdytettävälle, mutta ei huomioida tämänhetkisiä yrityk-

sen tavoitteita. Näin ollen myös perehdytys jää puutteelliseksi. Koetaan myös 

usein resurssipulaa, jolloin kokemusperäinen tieto ei tahdo siirtyä toimijalta toi-

selle. (Kjelin & Kuusisto 2003, 47.) 

 

Yksinkertaista perehdyttämisessä on hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat asiat, ku-

ten näyttää, miten laitteet ja ohjelmistot toimivat, mistä löytyy ohje mihinkin toi-

menpiteeseen tai kuinka työvuoroja suunnitellaan tai sairaslomia järjestellään. 

Osaaminen perustuu kuitenkin aina faktatiedon lisäksi myös kokemusperäi-

seen tietoon. (Hyppänen 2007, 194 - 199.) Tästä syystä tässä opinnäyte-

työssä olemme halunneet keskittyä tarkastelemaan perehdyttämistä nimen-

omaisesti mentoroinnin, hiljaisen tiedon välittämisen ja tiedolla johtamisen nä-

kökulmasta.  

 

Esimiestyö edellyttää aina asiantuntijuutta. Voidaankin todeta, että työntekijä 

on täsmälleen niin hyvä kuin hänen perehdytyksensäkin. Mitä parempi pereh-

dytys yhdistettynä mentorointiin, sitä tuloksellisempaa ja varmempaa on toi-

minta.  Näin ollen ammatillinen ja yhteiskunnallinen merkitys on varsin suuri. 

(Lunden 2012, 38, 40.) 

 

Mentorointi perehdytyksen rinnalla tehostaa uuden työntekijän pääsyä nope-

ammin kiinni työtehtäviin. Mentorointi onkin tiiviisti sidoksissa perehdytykseen. 

Tutkimusten mukaan mentoroinnilla voidaan edistää perehdytyksen lisäksi 
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myös koko organisaation hyvinvointia sekä yksilön ammatillista kasvua. (Juu-

sela 2006, 2 - 14; Leskelä 2007, 155.) Mentorointi syventää perehdytystä, ja 

tätä on ryhdyttykin käyttämään monissa organisaatioissa yhä enemmän pe-

rehdytyksen rinnalla tai syventämään jo saatua perehdytystä (Juusela 2010, 5 

- 6). 

 

Tämä opinnäyte on toiminnallinen opinnäytetyö. Kun tehdään toiminnallinen 

opinnäytetyö, on taustalla aina jokin esitys eli tuotos, mikä vaatii tutkimusta tai 

kehittämistä. Tässä yhdistyvät teorian raportointi ja käytännön produktio. To-

teutusprosessi alkaa aina ideointivaiheesta, jossa pohditaan itseä kiinnosta-

vaa aihetta. Tämän lisäksi aiheen tulisi olla ajankohtainen ja toimeksiantajaa 

palveleva. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tutkiva ja kehittävä ote, mikä 

pitää erottua opinnäytetyössä pohjautumalla teoriatietoon. (Vilkka & Airaksi-

nen 2004, 9, 10, 23.) 

 

2 TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymä) monitoimijapäivystys, joka työllistää n. 120 

hoitotyön ammattilaista. Toiminta on laajentunut reilun vuosikymmenen aikana 

mittavasti erikoissairaanhoidon päivystyksestä yhteispäivystykseksi ja sittem-

min monitoimijapäivystykseksi. On eletty isosta muutoksesta toiseen, rakenta-

misen ja remontoinnin keskellä koko ajan kehittäen ja kehittyen.   

 

Vuonna 2014 käynnistyi Etelä-Savossa Esso-hanke (Etelä-Savon uusi sote 

palvelukonsepti - perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipal-

veluiden integroitu toimintamalli). Lähtötilanteessa päivystyksen osalta palaute 

palvelukokonaisuudesta oli heikohkoa ja fyysisesti eri osa-alueiden palvelun-

tarjoajat olivat eri paikoissa, vaikkakin yksittäinen palvelu koettiin hyväksi. Ta-

voitteeksi muodostuikin lähteä hakemaan yhteisvastuuta palvelun tarjoami-

sesta, sovittaa päivystyspalvelut yhteen ja helpottaa yhteydenottoa sekä lisätä 

asiakas/potilaskohtaamisia. Vuosina 2014 - 2016 hankkeen tiimoilta palveluita 

kehitettiin ja ns. ”koeponnistettiin”. Työryhmät kokoontuivat ja palveluiden 

käyttäjiä haastateltiin sekä kohtaamistilanteita raportoitiin ja purettiin. 1.1. 
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2017 aloitti toimintansa monitoimijapäivystys palvelemaan Essoten alueen asi-

akkaita 24/7. (Saukkonen 2016.) 

 

Monitoimijapäivystys pitää sisällään erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen 

sekä lasten päivystyksen ympärivuorokautisesti. Koska potilasta halutaan hoi-

taa kokonaisvaltaisesti ketjun alusta loppuun, on mukana myös mielenterveys- 

ja päihdepäivystys, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä 24-paikkainen päivystys-

osasto. Monitoimijapäivystyksen hallinnon alaisuuteen kuuluvat myös kotisai-

raalan ja päivystysapupuhelimen toiminta. Samassa tilakokonaisuudessa 

työskentelevät ensihoidon esimiehet ja kenttäjohtajat sekä maaliskuulla 2020 

käynnistynyt tilannekeskus, joka koordinoi sairaalan sisäistä ja ulkoista logis-

tiikkaa ympäri vuorokauden. 

 

Monitoimijapäivystyksen esimiehinä työskentelevät ylilääkäri, osastonhoitaja 

ja kaksi apulaisosastonhoitajaa. Lisäksi päivystysosastolla, kotisairaalassa, 

päivystysavussa, erikoissairaanhoidon ja yle (yleis)- päivystyksessä työsken-

televät tiiminvetäjät.  Vuonna 2015 käynnistyi Esper-hanke, joka on Essoten 

uudistamishanke. Esper-hankkeen tavoitteena oli luoda rakentamalla ja sa-

neeraamalla toimivat tilat tulevaisuuden sote-toimintamallille. Tässä toiminta-

mallissa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut yhdisty-

vät yhdeksi kokonaisuudeksi saman organisaation alle. Esper-hankkeen 

myötä vuosina 2017 - 2019 päivystys toimi väistötiloissa ja pääsi muuttamaan 

osaksi kuuman sairaalan kokonaisuutta keväällä 2019. Tässä yhteydessä toi-

mintamalleja muutettiin mittavasti. Kuuman sairaalan tilat tarjoavat nykyaikai-

sen mahdollisuuden eri toimijoiden yhteistyöhön. (Syväoja 2015.) 

 

3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää apulaisosastonhoitajien työtä ja 

työnkuvaa sekä helpottaa uutta apulaisosastonhoitajaa pääsemään nopeam-

min ja tehokkaammin kiinni uusiin työtehtäviinsä, kehittää perehdytysproses-

sia ja perehdytyssuunnitelman muokkaaminen sähköiseen muotoon. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä perehdytyssuunnitelma apulais-

osastonhoitajien käyttöön Mikkelin monitoimijapäivystykseen. Suunnitelman 
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sisältöä voidaan hyödyntää myös soveltuvin osin muissa yksiköissä.  Pereh-

dytyssuunnitelma on apulaisosastonhoitajille ja osastonhoitajille sähköisessä 

muodossa, mikä helpottaa päivittämistä jatkossa. 

 

4 APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖNKUVAN MÄÄRITELMÄ 

4.1 Apulaisosastonhoitajan työnkuva  

Tutkimusten mukaan apulaisosastonhoitajan työnkuvan katsotaan liikkuvan 

osastonhoitajan ja rivihoitohenkilökunnan työnkuvan välimaastossa. Apulais-

osastonhoitajia ei työskentele kaikilla osastoilla tai edes kaikissa sairaaloissa 

Suomessa. Heistä ei ole tehty erikseen tilastointia, vaan heidät luokitellaan 

ennemminkin ”muiden sairaanhoitajien ryhmään” kuuluvaksi. Koulutustaus-

tana apulaisosastonhoitajilla on opistoasteen tai ammattikorkeakoulun sai-

raanhoitajatutkinto ja lisäksi mahdollisesti opintoja johtamisen parissa, ylem-

män ammattikorkeakoulun tai maisteritason tutkinto. (Nurminoro 2012, 14 - 

20.) 

 

Apulaisosastonhoitajan osaamisvaatimukset on tiiviisti linkitetty kulloiseenkin 

yksikköön sekä ajankohdan ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Puolet työ-

ajasta olisi suositeltavaa pystyä viettämään potilastyötä tehden, jotta ammatil-

lisuus ja tuntuma potilastyöhön säilyisivät. Hoitotyöhön käytettävissä olevan 

ajan puute on myös suurimpana haasteena apulaisosastonhoitajan työssä, 

sillä työ on pääsääntöisesti päivätyötä. (Nurminoro 2012, 14 - 20.) 

 

Perustan apulaisosastonhoitajan työlle muodostavat niin kokonaisvaltainen 

substanssiosaaminen kuin hallinnollinen osaaminenkin sekä tiedon hyödyntä-

minen hoitotyön kehittämisessä. Yksikön strategia, eettiset ohjeet ja arvot lin-

kittyvät tiiviisti edellä mainittuun osaamisperustaan. Edellytykseksi työnkuvan 

menestyksekkäälle hoitamiselle katsotaan myös verkostoitumistaidot, itseoh-

jautuvuus, motivaatio kouluttautumiseen, hyvät neuvottelutaidot ja empa-

tiakyky. (Nurminoro 2012, 14 - 20.) 
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Apulaisosastonhoitajan työ on pitkälti lähijohtamista osastonhoitajan työparina 

tai tarpeen mukaan hänen sijaisenaan. Erityisesti päivittäistoiminnan johtami-

nen ja siihen liittyvä erikoisalan asiantuntijuus ovat tärkeitä jokapäiväisessä 

työssä. Apulaisosastonhoitajan työhön kuuluu myös hoitotyön kehittäminen, 

hankesuunnittelu, työnjohdolliset ja hallinnolliset tehtävät sekä uuden työnteki-

jän perehdyttäminen. Hän siis vahvistaa ja kehittää toiminnallaan olemassa 

olevaa toimintaa ja tekee niin välillistä kuin välitöntäkin hoitotyötä. Vä-

häisemälle apulaisosastonhoitajan työnkuvassa jäävät usein talouteen, kuten 

vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen liittyvät seikat. Tärkeäksi koetaan 

omasta työssä jaksamisesta huolehtiminen sekä apulaisosastonhoitajan it-

sensä asianmukainen perehdytys. Apulaisosastonhoitajan tukena ja apuna 

toimivaa mentoria pidetään myös tarpeellisena tuloksellisuuden näkökul-

masta. (Nurminoro 2012, 14 - 20.)  

 

Korhonen ja Pyöriä (2017, 14 - 24) ovat päätyneet samankaltaiseen apulais-

osastonhoitajan pääasialliseen työnkuvaan. Heidän mukaansa työnkuva koos-

tuu eniten potilaan hoitotyöstä, sitten oman yksikön toiminnan suunnittelusta 

ja kehittämisestä sekä arvioinnista. Edellä mainittujen lisäksi työhön sisältyy 

paljon myös hoitotyön kehittämistä ja henkilökunnan ohjaamista sekä opasta-

mista. Apulaisosastonhoitajat itse mielsivät tärkeimmäksi käytännön hoitotyön 

kehittämisen ja osastonhoitajan sijaistamisen, sitten päivittäistoiminnan johta-

misen, asiantuntijatehtävät sekä potilastyön. 

 

4.2 Essoten määritelmä apulaisosastonhoitajan työnkuvasta 

Apulaisosastonhoitajalla tulee olla terveydenhuollon henkilöstöstä annetun 

lain (559/94) mukainen laillistus, riittävä kokemus työnjohdollisista tehtävistä 

sekä riittävät lisäopinnot johtamisesta. (Essote 2014.) 

 

Apulaisosastonhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijatehtävissä vastaten sidos-

ryhmien tarpeisiin ja hyödyntää sekä soveltaa tutkittua tietoa työssään. Apu-

laisosastonhoitaja tekee sekä henkilöstöhallinnon tehtäviä että koordinoi, 

suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä sekä on mukana myös kehitys- ja 

johtoryhmissä. Hänen tehtävänään on päivittäistoiminnan johtaminen, jatku-



12 
 

 

vassa muutoksessa kannustaminen, motivoiminen ja tukeminen. Apulaisosas-

tonhoitaja vastaa myös osaltaan turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista koko-

naisvaltaisesti sekä toimii työnjohtajana erityistilanteissa esim. suuronnetto-

muustilanteet. (Essote, 2014.) 

 

5 PEREHDYTYS ESIMIESTYÖHÖN UUDESSA TYÖYKSIKÖSSÄ 

Perehdyttämisen tärkein tavoite on saada uusi työntekijä tai uusiin tehtäviin 

siirtyvä työntekijä mahdollisimman nopeasti työyhteisön tuottoisaksi ja kannat-

tavaksi jäseneksi, ja näin hän myös tuntee itsensä tärkeäksi ja osaksi koko 

työyhteisöä (Näveri 2007, 3). Perehdyttäminen onkin oppimistapahtuma, jossa 

pyritään saamaan työntekijä hallitsemaan ja omaksumaan työtehtävänsä 

mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Kun perehdyttämisen hoitaa huolella, var-

mistaa se joustavan ja mutkattoman suhteen kollegoihin, esimieheen ja toi-

mintaympäristöön sekä luo vankan perustan työssä viihtymiselle, motivaatiolle 

ja työn ilolle. Samalla vältytään turhilta virheiltä ja useaan kertaan tekemiseltä. 

(Hokkanen ym. 2008, 60 - 63; Helsilä 2009, 47 - 49; Surakka & Laine 2011, 

152; Juuti & Vuorela 2015, 63 - 65.)  

 

Perehdytyksessä tulisi käydä huolellisesti läpi myös yhteistyökumppanit ja 

muut verkostot, keiden kanssa nyt ja tulevaisuudessa toimitaan (Ketola 2010, 

163 - 164). Organisaation koko vaikuttaa perehdytyksen kestoon. Suurim-

missa organisaatioissa on perehdytyksen todettu olevan hiukan pidempi kuin 

pienemmissä. Tämä johtuu osittain siitä, että suurissa organisaatioissa on 

enemmän yhteistyökumppaneita, toimintaympäristöä jne.  Perehdytyksen tulisi 

kuitenkin sisältää aina perustieto, työtehtävien opastaminen ja työntekijän 

huolellinen ja suunnitelmallinen sisäänajo yritykseen. (Ketola 2010, 163 - 

164.)  

 

Työympäristöön perehtyminen on oleellisena osana perehdytystä. Työympä-

ristön laatukriteerit muodostuvat ergonomiasta, fyysisestä tilasta, työturvalli-

suudesta ja työyhteisön ilmapiiristä. Työympäristön hyvä ja positiivinen laatu 

vaikuttaa suoraan myös henkilöstön hyvinvointiin ja työmotivaatioon sekä 

työssä viihtyvyyteen. Lisäksi on todettu, että työn produktiivisuus nousee sekä 
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työntekijöiden töistä poissaolot vähenevät, kun työympäristön laatukriteerit 

ovat kunnossa. (Finnvera Oyj. 2001, 99.) 

 

Huono perehdytys voi aiheuttaa epäselvyyksiä työyhteisössä, ja reklamaatioi-

den määrä saattaa kasvaa. Vaarana on myös menettää asiakkaat, organisaa-

tion maine sekä uskottavuus saattavat kärsiä. On myös huomattu, että henki-

löstön sitoutuminen ja mieliala heikkenevät huonon perehdytyksen myötä. 

(Kjelin & Kuusisto 2003, 15 – 22.) Kaikki menettelytavat, toiminta ja toimenpi-

teet, jotka auttavat uutta työntekijää pääsemään mukaan työyhteisöön ja orga-

nisaatioon sisälle, luokitellaan perehdytykseksi. Tähän luokitellaan myös työ-

hön liittyvät odotukset ja työturvallisuusohjeet. (Penttinen & Mäntynen 2009, 2; 

Kangas & Hämäläinen 2004, 2.)  

 

Dessler (2011, 293) jakaa perehdyttämisen viiteen eri lokerikkoon, niin sanot-

tuun ADDIE-malliin. Tähän malliin kuuluvat tarpeiden analysointi, suunnittelu, 

käytännön kehittäminen, toteutus ja arviointi onnistumisesta. Analyze the 

training need, design the overall training program, develop the course, imple-

ment training ja evaluate the course’s effectiveness. 

 

Ensimmäinen vaihe pitää sisällään suunnitelman, minkä tyyppistä perehdy-

tystä työntekijä tarvitsee. Toisessa vaiheessa suunnitellaan perehdytysproses-

sin aikataulu ja eteneminen, asetetaan tavoitteet ja päämäärät. Seuraavassa 

vaiheessa valitaan sopiva perehdytysmateriaali ja perehdyttäjä. Tehokkain pe-

rehdytysmuoto on aina oppimateriaali yhdistettynä perehdyttäjään. Seuraa-

vaksi toteutetaan perehdytys valituilla malleilla. Viimeinen vaihe pitää sisällään 

perehdytyksen arvioinnin ja jatkoperehdytyssuunnitelman, jos tarve vaatii. 

(Dessler 2013, 273, 276 - 277, 279 - 280.)  
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Kuva 1. ADDIE-malli (Dessler 2013) 

 

5.1 Perehdytyksen tavoitteet ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö 

Jotta saavutetaan perehdytysprosessin tavoitteet, tulisi perehtyjää kannustaa 

omatoimisuuteen ja saada tämä omaksumaan yrityshenki. Lisäksi tulisi laatia 

monivaiheinen opetus ja oppimistapahtuma, jossa ei keskityttäisi ainoastaan 

työtehtävien läpikäyntiin, vaan laaja-alaisesti koko organisaation toimintaan, 

periaatteisiin ja toimintakulttuuriin. Kaikki hyötyvät hyvästä ammattitaidosta, 

mikä näkyy myös ulospäin laadukkaana ja tuottavana prosessina. Tavoitteeksi 

asetetaankin myös se, että työntekijä pystyy selviytymään vaikeissakin tilan-

teissa jatkossa yksin sekä soveltamaan oppimaansa käytäntöön. (Penttinen & 

Mäntynen 2009, 3.) 

  

Työnantajalla on aina pääsääntöinen vastuu perehdytyksestä. Perehdyttä-

mistä käsittelee erityisesti työsopimuslaki (2001/55), työturvallisuuslaki 

(2002/738) ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä (2007/334). (Kupias & Peltola 

2009, 20.) Työturvallisuuslaki edellyttää mm., että työnantajan on annettava 

riittävä opastus, perehdytys ja ohjattava vaaratekijöistä uutta työntekijää mah-

dollisista haitta- ja vaaratekijöistä, jotta vaaratilanteilta pystyttäisiin välttymään. 



15 
 

 

Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset häiriö- ja poikkeustilanteet. Pereh-

dyttämisellä tarkoitetaan tässä sitä, että keskitytään eritoten työpaikan olosuh-

teisiin, käytettäviin työvälineisiin, työmenetelmiin ja toimintatapoihin. Lisäksi 

tulisi kiinnittää huomiota laitteiden oikeaoppiseen käyttöön. Sama tulisi toteut-

taa aina työnkuvan muuttuessa, uusien työvälineiden käyttöönotossa, työme-

netelmien muuttuessa ja lisäksi arvioida työntekijän osaamistaso samalla. Ris-

kit tulee kartoittaa huomioiden työntekijän ammatillinen osaaminen sekä työ-

kokemus. 

  

Laki edellyttää myös, että yhdessä työsuojeluvalvonnan kanssa tulisi käsitellä 

työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttavia asioita ja teki-

jöitä. Työnantajan laatima suunnitelma tulisi olla nähtävillä kaikkialla missä 

työpaikan vaarat ja haitat ovat olennaisia. Laki velvoittaa myös, että työnteki-

jöiden terveys tulisi huomioida, sekä turvallisuuteen liittyvät kehittämistavoit-

teet ja työkykyä ylläpitävät järjestelmät tulisi olla ajan tasalla. Näistä kaikista 

tulisi päivittää myös aina senhetkinen aikataulu kaikkien näkyville. (Työturvalli-

suuslaki 2002.)  

 

5.2 Perehdytys osana laatutoimintaa 

Laatu ja perehdytys kävelevät käsi kädessä, sillä hyvä perehdytys antaa laa-

dukkaan ja hyvän kuvan myös organisaatiosta sekä huolella perehdytetty hen-

kilö takaa laadukkaan toiminnan yrityksessä ja sen toiminnassa jatkossakin. 

Tärkeimpänä tekijänä, joka perehdytystä ohjaa, on se tehtävä, johon uusi 

työntekijä on palkattu. (Ketola 2010, 163 - 164.) 

 

Hyvä, huolellinen ja laadukas perehdytys vähentää työntekijöiden osaamatto-

muutta, lisää motivaatiota ja vähentää turhia työstä poissaoloja ja stressiä. 

(Penttinen & Mäntynen 2009, 2). Kun perehdytys hoidetaan hyvin ja ajan 

kanssa, syntyy hyvät ja luottamukselliset suhteet työkavereihin ja toisiin esi-

miehiin. Lisäksi se luo myönteistä asennoitumista työtä ja koko organisaatiota 

kohtaan. (Juuti & Vuorela 2004, 49.) On muistettava, että perehdytys vie aina 

aikaa ja voimavaroja perehdyttäjältä sekä perehdytettävältä, mutta sen tule-

vaisuuden hyödyt ovat moninkertaiset (Kangas & Hämäläinen 2008, 4). Kan-
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gas ja Hämäläinen (2008, 3) muistuttavat perehdytyksen olevan jatkuva pro-

sessi, jota tulisi kerrata aina aika ajoin teknologian, toimintatapojen ja muiden 

työmenetelmien muuttuessa.  

 

Kun puhutaan laatutoiminnasta, nousee perehdytyksen rinnalle työyhteisön 

tärkeys, joka toimii taustalla omana mentoriryhmänä. Tässä hyödynnetään 

muidenkin työyhteisössä työskentelevien työntekijöiden tietoutta. Tärkeintä on 

kysyä rohkeasti itseään askarruttavista asioista, jolloin yhdessä voidaan poh-

tia ratkaisuja.  Motivaatiota tarvitaan, sillä uuden tulokkaan pääsy osaksi työ-

yhteisöä vaatii työyhteisöltä, esimieheltä, ja esimiestoiminnalta pitkäjäntei-

syyttä ja eritoten motivaatiota. Verkostoituminen eli kontaktointi yrityksen si-

sällä, sekä ulkopuolella on merkittävä tekijä onnistuneen perehdytysprosessin 

kannalta. Laatu paranee perehdytyksen keinoin, kun uusi työntekijä pystytään 

nopealla tahdilla saamaan tuottavaksi yrityksen ja työorganisaation jäseneksi. 

(Ketola 2010, 161 - 162.) 

 

Perehdytys on tärkeä työväline, jonka avulla pystytään säilyttämään organi-

saation vahvat ja hyväksi todetut käytännöt, rutiinit ja kulttuurit. Tämän avulla 

pystytään edelleen varmistamaan toiminnan sujuva jatkuvuus ja työn vahva ja 

paras laatu. Laatuvirheitä syntyy huomattavasti enemmän, kun on riittämä-

töntä ja puutteellista perehdytystä. Laadukas perehdytys takaakin sen, että 

saadaan kilpailuetua, sillä näin virheiden ja väärinkäsitysten määrä laskee. 

Tutkimusten mukaan on todettu, että laatuongelmat yleensä vähenevät hyvän 

perehdytyksen myötä, kun taas huonossa perehdytyksessä käy toisin päin. 

Tällöin on todennäköisesti myös yleisissä toimintamalleissa usein puutteita. 

(Penttinen & Mäntynen 2009, 2; Kangas & Hämäläinen 2004, 2.) 

 

5.3 Perehdyttäminen osana turvallista johtamista 

Kun johtaja osaa johtaa itseään, tunnistaa omat heikkoudet, vahvuudet ja ke-

hittämiskohteensa, osaa hän vasta johtaa muita (Manka 2011, 100; Sydän-

maanlakka 2014, 42). Omaa osaamista tulee päivittää jatkuvasti ja pysyä ajan 

hermoilla. Johtajan ammatti- ja tietotaito luo turvaa ja vaikuttavuutta myös 

työntekijöihinsä. Jatkuvasti muuttuva ja päivittyvä tieto toimintaympäristössä 

edellyttää muutosvalmiutta ja osaamisen ylläpitoa myös koko henkilöstöltä, ei 
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vain esimieheltä. (Törmälä ym. 2015, 35.) Tutkimusten mukaan tuloksellisuus 

kasvaa, kun on innostunut, osaava ja työssään hyvinvoiva henkilökunta. Juuri 

johtaja-asemassa pystytään vaikuttamaan keskeisellä tavalla henkilöstön 

osaamiseen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. (Virtainlahti 2009, 68; Juuti 

& Vuorela 2015, 8.)  

 

Hyrkäs (2009, 3) toteaa, että osaamisen johtamisen pariin voidaan mukaan lu-

kea henkilöstövoimavarojen johtaminen, tietojohtaminen ja oppiva organisaa-

tio. Hän painottaa myös, että johtamisella sekä organisaation yhteistyöval-

mennuksella kehitetään koko organisaation yhteistä valmiutta. Turvallisessa 

johtamisessa tulisi aina huomioida suunnitelmalliset tavoitteet, jotka organi-

saatio on itselleen asettanut. Tavoitteista tulee pitää kiinni ja tarkastella niitä 

aika ajoin. 

 

5.4 Perehdytyksen merkitys tiedolla johtamiseen esimiestyössä 

Kun tarkastellaan suunnitelmallisesti tietoa ja sitä on mahdollista hyödyntää 

päätöksenteossa, voidaan puhua tiedolla johtamisesta. Tiedolla johtamisessa 

on kyse tiedon hallinnasta, tuottamisesta, tarkastelemisesta ja säilyttämisestä. 

Kun tämän kokonaisuuden ymmärtää, varmistaa se onnistuneen tiedolla joh-

tamistaidon. Onnistumiseen tarvitaan myös motivaatiota ja mahdollisuutta. Tu-

lee osata hyödyntää uutta oppia tiedon tuottamisessa ja omaksua ja vastaan-

ottaa kriittistä tietoa. (Kosonen 2019.) 

 

Tiedolla johtaminen ei ole pelkästään tiedon siirtoa sähköisesti, vaan on otet-

tava huomioon siirrettävän tiedon sisältö, ajankohta, paikka, aika ja vastaanot-

taja. Siirretäänkö hiljaista tietoa, tilastoja, onko vastaanottaja aloittelija vai kon-

kari? On siis kyettävä tunnistamaan siirrettävän tiedon tai ongelman ydin ja 

huomioitava, että eri oppimisvaiheissa olevat ihmiset näkevät, kokevat ja kä-

sittelevät asian aina eri lailla. (Kosonen 2019.) 

 

Päätösten teossa korostuvat tiedolla johtaminen ja kokemuksen tuoma vaisto 

ja intuitio. Kun syy-seuraussuhteet kohtaavat ja sekä sisäinen että ulkoinen 

tieto ovat tasapainossa, voidaan puhua onnistuneesta tiedolla johtamisesta. 
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Koska ympärillämme on valtavasti tietoa saatavilla, olisi hyvä varautua epä-

varmuuden tunteeseen, epäselvyyksiin ja moniselitteisyyteen. (Kosonen 

2019.) 

 

Näyttöön perustuva tieto on apulaisosastonhoitajan työssä tärkeä tiedon 

lähde, sillä näin voidaan taata turvallinen ja asianmukainen hoito ja tietotaito 

myös potilaille. Näyttöön perustuva toiminta edellyttää toiminnan perustamista 

parhaaseen mahdolliseen ja sillä hetkellä olevaan tietoon. Lisäksi kaikkien 

käytäntöjen tulisi olla yhdenmukaisia. (Korhonen ym. 2018, 17.) Uusin tutki-

mustieto tulee asettaa luotettavimman tiedon asemaan. Tämä edellyttää kui-

tenkin, että tutkimus on toteutettu tieteen normeja noudattaen. (Elomaa & Mik-

kola 2010, 14.) 

  

Hiljainen tieto on myös osa tiedolla johtamista. Hiljaisen tiedon yhtenä osateki-

jänä on katsottu olevan työyhteisön ilmapiirin, kulttuurin ja arvojen koostamaa 

tietämystä. (Kaario & Peltola 2008, 7.) Kun uusi työntekijä aloittaa uudessa 

työpaikassa, oppii hän melko pian uuden organisaation tavat, asenteet ja käy-

tännöt. Omalla tiedostamattomalla toiminnallaan ja käytöksellään hän myös 

jakaa näitä samoja oppeja hiljaisen tiedon välityksellä. (Onnismaa 2008, 120.) 

  

Tiedostamattoman eli hiljaisen tiedon jakaminen näkyy toiminnassamme eri-

laisina tapoina, rutiineina, arvoina käytäntöinä ja tuntemuksina. Ammatillista 

tekemistä ja valintoja ohjaa kuitenkin aina jokin vahvempi taustalla vaikuttava 

elementti. Kun ammattilainen pystyy reagoimaan eri tilanteisiin ja toimimaan 

ennakoidusti, on hän omaksunut kokemuksensa kautta hiljaista tietoa ja taitoa 

sekä asiantuntijuutta kyseisessä tehtävässä. Voidaankin puhua jokaisen yksi-

löllisestä ja omakohtaisesta tiedosta. Näin alamme myös tiedostomatta toimia 

rutiininomaisesti eri tilanteissa. Hiljainen tieto esiintyy yleensä aavistuksina, 

arvoina, vaistoina, kehon kielenä ja tuntemuksina työelämässä. Hiljaista tietoa 

tunnistaa hyvin harvoin itse ja sitä on vaikea selittää, mitä se tarkoittaa. Vaikka 

hiljaista tietoa on tutkittu kohtalaisen paljon, ei sitä pysty silti tarkoin määritte-

lemään ja yksiselitteistä määritelmää ei löydy.  (Nonaka & Takeuchi 1995, 8; 

Virtainlahti 2011, 31 - 32.)  
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Kun puhutaan hiljaisesta tiedosta, puhutaan myös mestari-oppipoikasuh-

teesta, jossa ei-sanallinen tieto siirtyy hiljaisesti oppipojalle. Hiljaisen tiedon 

siirtyminen tapahtuu huomaamatta arkisissa asioissa, joissa samalla jaetaan 

oppia ja osaamista oppipojalle. Jokaisen toiminnassa näkyy hiljainen tieto ko-

kemusten tuomana voimavarana ja tehokkuutena. Hiljaista tietoa käytetään 

tiedostomatta jokapäiväisissä toiminnoissa, ja se esiintyy taitona käyttää ja il-

maista tietoa aina tarvittaessa. (Nonaka & Takeuchi 1995, 8, 10.) Ammatillisen 

osaamisen yksi tärkein osa on omat taidot ja niiden onnistunut hyödyntämi-

nen, jolloin ne muodostuvat ratkaisevaksi osaksi myös hiljaisen tiedon jakami-

sessa ja sen tiedostamisessa (Toom 2008, 37). 

 

6 MENTOROIVA PEREHDYTYS ESIMIESTYÖSSÄ 

Mentorointi-käsite on lähtöisin kreikkalaisesta mytologiasta. Tarinan mukaan 

Odysseus jätti poikansa Mentor-nimisen palvelijan hoitoon vuosiksi valloitus-

retkille lähtiessään. Mentor-palvelija toimi pojan suojelijana ja opettajana, 

opastaen vaaratilanteissa sekä antaen neuvoja ongelmallisissa elämän koh-

dissa. Mentor on alun alkaen tarkoittanut vanhempaa henkilöä, joka vastaa 

ohjattavansa kokonaisvaltaisesta kasvamisesta ja hyvinvoinnista. (Matikainen 

2004, 4- 6.) 

 

Hyvin usein sekoitetaan keskenään perehdytys ja mentorointi.  Mentoroinnilla 

ja perehdytyksellä on kuitenkin eronsa. Mentoroinnissa on aina aktorin näkö-

kulma tavoitteiden ja tarpeiden käsittelyssä. Lisäksi se painottuu henkilökoh-

taiseen opetukseen. Perehdytys keskittyy työnteon opetukseen, perusasioihin, 

ja syvennytään työpaikan toimintamuotoihin. Ensin aloitetaan perehdytys, 

jonka jälkeen voidaan vielä hyödyntää syvempää opetusta mentoroinnin muo-

dossa.  Perehtyjä saakin suurimman hyödyn, kun pystytään käyttämään men-

toria perehdytyksen rinnalla, kun kyse on aktorin työstä. (Kupias ym. 2014, 

62.) 

 

Jotta mentorointia voidaan toteuttaa käytännössä, on tärkeää määritellä, mitä 

se kulloisessakin tilanteessa merkitsee. Sille ei ole olemassa yleisesti hyväk-

sytyksi tullutta määritelmää, ja se onkin varsin moniulotteinen tehtävä, joten 

lienee parasta tarkentaa merkitystä tilanne- tai tarkoituskohtaisesti.  Mentorin 
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ajatellaan merkitsevän esim. valmentajaa, suojelijaa, neuvonantajaa, opasta 

tai kykyjen kehittäjää sekä menestyvää johtajaa. (Matikainen 2004, 4 - 6.) 

 

Systemaattisessa henkilöstön kehittämisessä on alettu käyttää mentorointia jo 

1970-luvulla. Alun perin sen avulla vauhditettiin erityisesti urakehitystä ja lisät-

tiin tyytyväisyyttä työntekoon. Nykypäivän mentorointi on monimuotoisempaa 

ja sen käyttö on levinnyt bisnesmaailmasta niin korkeakouluihin kuin hoitoalal-

lekin. Mentoroinnin avulla on turvallista kehittyä ja varmistaa osaamista ja 

mahdollistaa myös oppijan oivallukset ja omien kykyjen löytyminen, sillä halu-

taan myös tukea omaa yritteliäisyyttä ja aktiivisuutta.  (Matikainen 2004, 4 - 6.) 

 

6.1 Mentori ja mentoroitava 

Perehdytyksen lisäksi uudelle työntekijälle on hyvä tarjota myös mentoria, ke-

nen kanssa perehdytys ja muu oppi sujuvat rinta rinnan (Hacker 2004, 91). 

Mentorin rooli on nykypäivänä monimuotoinen ja muokkautuu tilannekohtai-

sesti mentoroitavan tarpeiden mukaisesti. Mentorit ovat oman osaamisalu-

eensa syväosaajia, ja heillä on jaettavanaan runsaasti tietotaitoa ja koke-

musta. Ennen mentoriksi ryhtymistä on hyvä pohtia tehtävän vastuullisuutta ja 

vaatimuksia sekä toisaalta toimen tarjoamia mahdollisuuksia. Kun oppiminen 

tapahtuu vuorovaikutuksessa, tarjoaa se mentorillekin oppimiskokemuksen. 

(Saari 2013, 14 - 15.) 

 

Mentoroitavan tulee olla itse halukas kehittymään mentorin ohjauksessa. Jotta 

mentorointi onnistuisi, tulee mentoroitavan uskaltaa jakaa myös omat näke-

myksensä ja kokemuksensa mentoroijan kanssa. Mentoroitavissa nähdään 

monesti potentiaalia tulevaisuuden suhteen, mutta tämä edellyttää aina men-

toroitavan omaa aktiivisuutta prosessin onnistumisessa. Ennen mentoroinnin 

käynnistymistä tulee olla myös yhteisymmärrys mentoroitavasta aihepiiristä. 

(Saari 2013, 15 - 16.) 

 

Mentorointi on kahden henkilön välinen vuorovaikutussuhde, jossa toisen am-

matilliseen kehitykseen panostetaan ja käytetään omaa osaamista sekä aikaa. 

Se edellyttää molemminpuolista sitoutumista, avoimuutta, luottamusta ja jous-
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tavuutta sekä uskallusta ja aitoutta. Molemmat hyötyvät tilanteesta sekä oppi-

vat. Ideat, ajatukset, kritiikki ja palaute kulkevat vapaasti, näin asiasta saa-

daan hedelmällisin hyöty irti. (Saari 2013, 15 - 17.)  

 

6.2 Mentorointiprosessi 

Suunniteltu mentorointiprosessi tuo etuja ja auttaa kehittymisessä sekä muu-

tostilanteissa kokonaisvaltaisesti molempia, mentoria ja mentoroitavaa, sekä 

yhtä lailla se myös hyödyttää työyhteisöä ja organisaatiota. Mentorointipro-

sessi muotoutuu tapauskohtaisesti, ja siinä on huomioitava useita osatekijöitä, 

kuten yksilön ja työyhteisön tarpeet, tausta, vahvuudet ja koulutus, toimintata-

pojen soveltuvuus ja ohjaus, poislukematta riskejä ja saavutettavia etuja. Pro-

sessia suunniteltaessa on hyvä miettiä valmiudet, kehitystarpeet, henkilöt, to-

teutustavat, seuranta ja arviointi sekä jatkokehittäminen. (Saari 2013, 17 - 18.) 

 

Mentorointimalleja on monenlaisia, muodollisia ja epämuodollisia. Erityisesti 

yritysmaailmassa suositaan muodollisempia mentorointimalleja, niissä osa-

puolet voivat olla samassa tai eri organisaatioiden palveluksessa, tällaiset 

ovat selkeästi tavoitteellisia ja systemaattisesti toteutettuja. Perinteisemmässä 

mentorointisuhteessa kyse on usein jopa vuosia kestävästä rinnalla kulkemi-

sesta, jossa mentorointisuhde on varsin intensiivinen, tällaista kutsutaan pri-

maarimentoroinniksi. (Matikainen 2004, 9 - 11.) 

 

Sekundaarisista mentorointisuhde nimitystä käytetään, kun sitoudutaan asi-

aan vuodeksi, mutta virallisen mentorointisuhteen päätyttyä tavataan myö-

hemmin epävirallisemmin. Suosiotaan ovat kasvattaneet viime vuosina myös 

vertais-, ryhmä-, internet- ja käänteismentorointi. Käänteismentorointi on mie-

lenkiintoinen vaihtoehto tilanteissa, konkareiden tehdessä asioita, koska ”näin 

on aina tehty”. (Matikainen 2004, 9 - 11.) 

 

6.3 Mentorointi esimiestyöhön perehtymisen tukena 

Esimiestyö hoitotyön piirissä vaatii laaja-alaista osaamista johtajuudesta, asi-

antuntijuutta hoitotyöstä, kokemusta käytännöstä, toimintaympäristöstä ja pal-
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velujärjestelmästä sekä tietoa ajankohtaisesta tutkimustiedosta ja lainsäädän-

nöstä. Sanomattakin selvää on, että osaamista ei voida hetkessä siirtää toi-

selle. Mentorointi on tapa välittää tietoa asiantuntevasti ja täsmällisesti, ja se 

on myös hyvä keino niin laadun kuin tuottavuudenkin turvaamiseksi. (Häkki-

nen & Piispa 2010, 8 - 13.) 

 

Esimiehen ammattitaito perustuu pitkälti kattavaan hiljaisen tietämyksen poh-

jaan, ja erityisen merkittäväksi mentoroinnissa onkin koettu kokemuksen mu-

kanaan tuoman hiljaisen tiedon siirtyminen mentorilta mentoroitavalle. Mento-

roinnissa välittyy niin teoria- kuin käytännön osaaminenkin, ja on huomioitu 

myös kokemuksellisen ja eettisen tiedon siirtymisen olevan merkittävää. Toi-

mivan mentorointisuhteen seurauksena on havaittu monien esimiestyön kan-

nalta varsin olennaisten piirteiden vahvistuvan. Tällaisia piirteitä ovat mm. joh-

tajuuteen kasvaminen, vastuunotto, omatoimisuuden lisääntyminen sekä luot-

tamuksen lisääntyminen itseen, omaan työnhallintaan ja omiin kykyihin. (Häk-

kinen & Piispa 2010, 8 - 13.) 

 

6.4 Mentorointiin tarvittavat resurssit 

Kaikista merkittävin mentorointiin käytettävä resurssi on ajankäytöllinen re-

surssi, ja sitä kautta se muotoutuu myös taloudellisesti merkittäväksi. Mento-

rointiprosessin suunnitteleminen vie aikaa ja vaatii huolellista pohdintaa men-

tori-mentoroitavaparien yhteensopivuudesta, käytettävästä mentorointimal-

lista, mentoroinnin sisällöstä ja toimintatavoista vaikkapa tapaamisten ja saa-

vutettujen tulosten arvioinnin sekä jatkotyöstämisen suhteen. Prosessin toteut-

taminen vaatii useiden henkilöiden työpanosta ja ajankäyttöä pitkällä aikaja-

nalla, mikä on kuitenkin hyvä nähdä myös saavutettavien tulosten näkökul-

masta, sillä on äärimmäisen arvokasta saada tällä tavoin koulutettuja eri aihe-

piirien uusia syväosaajia. (Kemppainen 2012, 29 - 31.) 

 

Mentorointiprosessiin käytettävää resurssia kuvataan esimerkiksi määritellen 

eri työvaiheisiin kuluvaa aikaa ja eri henkilöiden työpanosta. Mentorointipro-

sessia suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Suunnitelmavaiheessa esi-

merkiksi on käytössä työpajatyöskentely orientaationa sekä tavoitteiden ja 

asian työstämiseksi ja esittelemiseksi. Työpajatyöskentelyyn käytetään aikaa 
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kolmesta tunnista jopa viiteen päivään. Itse mentorointiin käytettävä kokonais-

aika on kuvattu kestoltaan kymmenestä viikosta aina kolmeen vuoteen 

saakka, tuona aikana on viikoittaisia ja kuukausittaisia tapaamisia sekä sähkö-

posti- ja puhelinkeskusteluja. Näiden tapaamisten aika-arvio on kahdestakym-

menestä minuutista ylöspäin per kerta. Voidaan todetakin, että kehittämisme-

netelmänä mentorointi vaatii paljon ajankäytöllistä ja sitä kautta taloudellista 

resurssointia. (Kemppainen 2012, 29 - 31.) 

 

7 PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT) KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ 

PDCA-mallin kehitti tohtori William Edwards Deming (1900 - 1994). Jatkuvan 

kehittämisenmalliksikin kutsuttu PDCA-malli muodostuu neljästä eri kehittä-

mistyövaiheesta. (Hokkanen & Strömberg 2006, 80 - 81.) Vaiheiden tavoit-

teena on muodostaa etenevä prosessi, joka etenee määritellystä lähtötilan-

teesta lopputilanteeseen (Mäkitalo & Torppa 2012, 13 - 15). Suunnittele, to-

teuta, arvioi ja paranna eli Plan, Do, act ja Check. Tästä syntyy myös nimi jat-

kuvan kehityksen malli, sillä vaiheet seuraavat toisiaan ja ydintavoitteena on 

jatkuva parantaminen ja kehittäminen. (Hokkanen & Strömberg 2006, 80 - 81.) 

 



24 
 

 

 

Kuva 2. PDCA-malli (Mäkitalo & Torppa 2012) 

 

7.1 Plan-vaihe 

Kehittämistyöhön osallistujiksi valittiin Essotella Mikkelin keskussairaalassa 

apulaisosastonhoitajana työskenteleviä tai työskennelleitä henkilöitä, yhteensä 

neljä kappaletta. Näiden neljän valitun lisäksi toinen aivoriihen vetäjistä ja 

opinnäytetyön tekijöistä on työskennellyt aiemmin kahden vuoden ajan moni-

toimijapäivystyksen apulaisosastonhoitajana. Valinnassa merkityksellisiä teki-

jöitä olivat myös työkokemus ja työpiste. Tarkoituksellisesti valittiin sekä vasta 

toimessaan aloittaneita ja jo pitkän työuran tehneitä työpisteet huomioiden. 

Osallistujat edustavat monitoimijapäivystystä, kirurgista osastokokonaisuutta 

sekä konservatiivista osastokokonaisuutta.  

 

Vaikkakin työn tilaajana toimii Essoten monitoimijapäivystys ja osallistujista 

puolet työskentelee siellä, on tärkeää, että osallistujia on myös muista yksi-

köistä. Näin saatiin kehittämistyöhön syvyyttä ja työ on todennäköisemmin 

pienin muutoksin hyödynnettävissä laajemminkin. Vasta-alkajia ja konkareita 
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mukaan kutsumalla saatiin näkökulmaa ja syvyyttä siihen, mitkä asiat koettiin 

merkitykselliseksi työuran alussa tai pidemmällä tähtäimellä.  

 

Päädyimme aivoriihityyppiseen menetelmään. Aivoriihi toimii parhaiten pien-

ryhmässä. Pienryhmän oli helpompi myös kokoontua ja sopia aikataulut yh-

teen. Aivoriihikeskusteluilla on usein aktivoivampi ja motivoivampi vaikutus 

kuin yksin miettiessä, jolloin toisen idea synnyttää lisäidean toiselle. On myös 

helpompi rajata käyttökelvottomat ideat tapaamisten lopuksi pois ja helpompi 

järjestää etänä pidettäviä tapaamisia. (Kupias & Koski 2012.) 

 

Aivoriihi on suullista kanssakäymistä ja ideoiden jatkuvaa kehittämistä, vapaa-

takin ajatusten virtaa. (Kupias & Koski 2012.) Keskustelemalla yhdessä 

saimme parhaimmat kehitysideat, joita veimme eteenpäin. Ryhmäläisten va-

paita ideoita ja niiden jatkoideointia helpotti jouheva ja vapaamuotoinen kes-

kustelu. Kenenkään ei tarvinnut jännittää, mitä sanoo, vaan hyviä radikaaleja-

kin ideoita heitettiin ilmoille. 

 

Aivoriihi on ideoinnin ja kehittämisen perusmenetelmä. Aivoriihessä on tarkoi-

tuksena toimia ”määrä tuottaa laatua” -ajatuksella. Osallistujat ideoivat mah-

dollisimman paljon ilman, että yhtäkään ideaa varsinaisesti tyrmätään. Hul-

luimmatkin ideat voivat olla kehiteltävissä tai jalostettavissa käyttökelpoisiksi. 

Aivoriihessä ilmapiirin tulee olla vapautunut, salliva, innostava ja turvallinen, 

näin mahdollistetaan ideoiden ja ajatusten vapaa virtaaminen. (Kupias & Koski 

2012.) 

 

Aivoriihen toteuttamistapoja on monenlaisia. Perusideana on, että ryhmän jä-

senet tuottavat ideoita kaikkien nähtäville, jotta jo syntyneet ideat poikivat 

mahdollisesti uusia ideoita. Osallistujat voivat esimerkiksi tietyn ajan miettiä ja 

kirjata itsekseen tai pienryhmissä omia ideoita post it -lapuille, ja tämän jäl-

keen laput kootaan vaikkapa seinälle. Jo syntyneiden ideoiden pohjalta kehi-

tellään yhdessä uusia tai jalostettuja ideoita.  (Kupias & Koski 2012.) 

 



26 
 

 

Aivoriiheen osallistujiksi valitut henkilöt tekevät tai ovat tehneet keskenään 

melko samankaltaista työnkuvaa apulaisosastonhoitajana eri osastoilla.  Osal-

listuminen oli vapaaehtoista, ja työskentelyssä korostui etenkin vastavuoroi-

suus, vilpittömyys ja refleksiivisyys. Työn painopisteet, kokemus ja katsanto-

kanta vaihtelevat yksiköstä ja henkilöstä riippuen, mutta juuri tämä mahdollis-

taa monipuolisen ideoinnin ja sisältörikkaat keskustelut sekä pohdinnat aihe-

piiriin liittyen. (Huovisen & Rovion 2008, 101–102.)  

 

Plan-vaiheessa keskitytään ideointiin, orientoidutaan tulevaan sekä suunnitel-

laan, kuinka tavoitteet saavutetaan (Pitkänen 2005, 49 - 5). Tässä vaiheessa 

tulisi myös ennakoida käyttöönoton mahdolliset esteet ja se, kuinka niihin voi-

daan vastata, sekä käytössä olevat resurssit, välineet ja olosuhteet (Holopai-

nen ym. 2013, 89).  

 

Toimeksiannon monitoimijapäivystykseltä saimme heinäkuussa 2020, ja raa-

kaversio perehdytyssuunnitelmasta työstettiin heinä-elokuussa 2020, teimme 

tuolloin myös suunnitelman työn toteuttamisesta. Pyysimme muutamia osas-

tonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia osallistumaan kolmeen erilliseen aivorii-

heen, joista informoimme ajankohdallisesti ja sisällöllisesti heitä hyvissä ajoin. 

Valitsimme aivoriihen osaksi opinnäytetyömme kehittämismenetelmää, koska 

se sallii vapaan ajatusten virran, rohkeat ideat sekä mahdollistaa hyvin ajatte-

lun myös boxin ulkopuolelta. Aivoriihi on myös helposti toistettavissa proses-

sin edetessä. (Huovinen & Rovio 2008, 101–102.) 

 

Ennen ensimmäistä aivoriihtä pohdittiin, minkälainen kehitystyöryhmä olisi toi-

mivin, ja päädyttiin hyvin rajattuun työryhmään 4 henkilöä ja me tekijät. Ryh-

män tulisi sisältää niin päivystyksen esimiehiä kuin esimiehiä muilta osastoalu-

eilta. Lisäksi oli tärkeä valintakriteeri, että esimiehissä olisi sekä vasta-alkajia 

että pitkän linjan esimiehiä. Edellä mainituin reunaehdoin kyettiin saavutta-

maan päivystyksen asiantuntijuutta, mutta myös näkökulmaa ulkopuolelta, 

sekä saatiin erilaisia näkökulmia, mitä kaipaavat vasta-alkajat perehdytyk-

sessä ja mitä asioita tulisi olla konkarinäkökulmasta.  
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Näiden valintakriteerien jälkeen tehtiin soittokierros, jossa henkilökohtaisesti 

kerrottiin opinnäytetyöstä, tavoitteesta ja tarkoituksesta sekä pyydettiin mu-

kaan kehitystyöryhmään. Kaikki pyydetyt suostuivat mielellään. Noin viikkoa 

ennen ensimmäistä aivoriihtä lähetimme osallistujille perehdytyssuunnitelman 

raakaversion ja pyysimme tutustumaan siihen ennalta. Laadimme myös aivo-

riihen alustukseksi Powerpoint-esityksen, jossa kerroimme osallistujille toimin-

nan ja tehtävän tavoitteet ja tarkoituksen sekä aivoriihen perusperiaatteet. Po-

werPoint sisälsi lisäksi suunnitelman työskentelyn edistymisestä ja ohjaavia 

kysymyksiä kehittämistyöskentelyn tueksi. Plan-vaiheen suunnittelu oli valmis, 

ja pääsimme jatkamaan seuraavaan vaiheeseen. 

 

7.2 Do-vaihe 

Do-vaiheessa keskitytään suunnitelman toteuttamiseen. Suunnitelma kirjataan 

ylös ja siitä näkyy toiminnan edistyminen ja mahdollinen pysähtyminen jat-

kossa. (Mattila 2009, 54.) Do-vaiheen aikana pidimme ensimmäisen aivoriihen 

14.9.2020, jossa esittelimme aluksi itsemme sekä tulevan työmme Power-

Pointia apuna käyttäen. Aikaa aivoriihitapaamiselle oli varattuna noin tunti. 

Pyysimme jokaista pohtimaan ja laittamaan ideoita keltaisille Post-lapuille, 

jotka sitten koottiin ja ryhmiteltiin sekä ideoitiin lisää. Ensimmäisen aivoriihen 

aikana syntyneet ideat koskivat jo olemassa olevaa perehdytyssuunnitelman 

raakaversiota, lähinnä pienten yksityiskohtien muokkaamista ja tietojen oikeel-

lisuuden tarkastamista. Kuitenkin merkittävimpiä ideoita jatkokehityksen kan-

nalta olivat kehittämistyöryhmältä nousseet ajatukset, jotka koskivat työssä 

jaksamista, sitoutumista ja ryhmäytymistä sekä. Näiden pohjalta lisättiin pe-

rehdytyssuunnitelmaan esimerkiksi työhyvinvointia ja vuorovaikutusta koske-

vaa tietoa. Perehdytyssuunnitelmaan lisättiin myös ns. checklist, jonka mu-

kaan perehtyjä voi seurata edistymistään, myös tämä idea tuli kehitysryh-

mältä. 

 

Näiden syntyneiden ideoiden pohjalta muokattiin ja kehitettiin apulaisosaston-

hoitajan perehdytyssuunnitelmaa eteenpäin ennen toisen aivoriihen pitämistä 

(vrt. Mäkitalo & Torppa 2012, 13 - 15). 
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7.3 Check-vaihe 

Check-vaiheessa verrataan tuloksia aikaisempaan suunnitteluvaiheeseen. 

Tämä vaihe tuo esille, mitä asioita tulisi ottaa jatkossa huomioon ja mitä on 

opittu. Kriittinen ajattelu pitää kehittämistyön mielenkiinnon yllä, sillä välillä jou-

tuu määrittelemään tavoitteet uudelleen. (Mattila 2009, 54 - 55.) Check-vai-

heessa pidimme toisen aivoriihen 17.12.2020 ja kävimme työn yhdessä osas-

tonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien kanssa lävitse kohta kohdalta. Aikaa 

käytettiin tähänkin aivoriihen noin tunti, ja noin viikkoa ennen toista aivoriihtä 

osallistujat saivat tutustuttavakseen senhetkisen perehdytyssuunnitelman ja 

pyynnön katsoa se läpi ennen tapaamista.  

 

Perehdytyssuunnitelman kuvitus koettiin visuaalisesti hyväksi, samoin nostet-

tiin esille, kuinka jo nyt käsillä olevasta työstä oli helppo käydä tarkastamassa 

”mitenkä se nyt tehtiinkään”. Yksi osastonhoitajista oli jo nyt hyödyntänyt men-

torointia työmme innostamana. Suunnitelma check-listoineen koettiin hyväksi. 

Mitään ei haluttu ottaa perehdytyssuunnitelmasta pois ja kaikki tiedot todettiin 

ajankohtaisiksi ja ajantasaisiksi. Toisen aivoriihen lopuksi sovittiin, että teh-

dään vielä pieniä tarkennuksia ja muutoksia, lähinnä muutetaan sanamuotoja 

hieman. Tarkennukset koskivat päivitettyä tietoa päivystyksen käytännöistä ja 

muutamia hyperlinkkejä tuomaan lisävaloa toiminnasta ja yhteistyötahoista. 

Sovittiin myös, että tammikuulla 2021 katsotaan vielä työ kertaalleen läpi tilaa-

jatahon kanssa. 

 

7.4 Act-vaihe 

Viimeisessä Act-vaiheessa suoritetaan johtopäätökset prosessin kulusta ja do-

kumentoidaan, miten ja mitä saatu tieto on hyödyntänyt prosessin lopputulosta 

(Mattila 2009, 54-55). Koska PDCA-prosessi on jatkuvaa kehitystä, voidaan jo 

saatujen kokemusten ja tulosten perusteella aloittaa tarvittaessa uusi sykli 

(Mattila 2009, 54; Holopainen ym. 2013, 89). Act-vaiheessa kokoonnuimme 

vielä kolmannen kerran tarkistamaan työ tilaajatahon kanssa 15.1.2021. Tä-

hän kokoontumiseen osallistuivat vain päivystysalueen esimiehet.  Tuolloin 

käytiin läpi pääosin valmis perehdytyssuunnitelma ja tehtiin vielä tarvittavat 

muutokset koskien työntekijöiden yksityisyydensuojaa. Lopputuloksena syntyi 
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sähköinen perehdytyssuunnitelma. Perehdytyssuunnitelma pitää sisällään 

käytännön yksinkertaisesti ja visuaalisesti kuvattuja polkuja eri ohjelmistoihin 

ja sovelluksiin, mitä apulaisosastonhoitaja tarvitsee päivittäin työssään. Lisäksi 

perehdytyssuunnitelmaan on koottu tärkeimmät yhteystiedot, toimintaohjeet, 

turvallisuusohjeet ja eri yhteistyötahot. Teoriapohjana on kerrottu hiljaisen tie-

don merkityksestä, vuorovaikutuksesta, työhyvinvoinnista ja mentoroinnista 

osana perehdytystä. Loppuun olemme laatineet check-listan varmistamaan, 

että kaikki perehdytyssuunnitelman kohdat on käyty läpi. Kaikki kohdat on py-

ritty laatimaan hyvin selkeästi kansankielellä. Selkeyttä tuomaan on lisätty 

vielä kuvia ja kaavioita. (Liite 2.) 

 

Päädyttiin myös pyynnöstä ottamaan viittaukset covid-19-ajasta pois sekä so-

vittiin työn luovutuksesta ja muokkausoikeuksista. Perehdytyssuunnitelma tu-

lee ainoastaan sähköiseen muotoon monitoimijapäivystyksen hallintokansi-

oon, ja monitoimijapäivystyksen esimiehillä on sen päivittämisvastuu sekä 

muokkausoikeus. Lisäksi kerättiin suullista palautetta kehittämistyön vaiheista 

ja tiedusteltiin halukkuutta jatkossa osallistua kehittämistyöhön. Aivoriihityös-

kentelyyn oltiin tyytyväisiä ja kehittämistiimi oli valmis osallistumaan tulevai-

suudessa myös mahdolliseen jatkokehitystyöhön.   

 

Lopullista perehdytyssuunnitelmaa arvioivat kehittämistiimin jäsenet. Perehdy-

tyssuunnitelmaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Kehittämistiimi koki perehdytys-

suunnitelman käyttökelpoiseksi työvälineeksi, helppolukuiseksi ja heidän toi-

veidensa mukaiseksi. Muutama osastonhoitaja kertoi hyödyntäneensä suunni-

telman mentoroinnista kertovaa teoriaosuutta jo työssään. Kehittämistiimin ul-

kopuolelta on tullut toiveita esimiestaholta saada myös vastaavanlainen pe-

rehdytyssuunnitelma muille osastoalueille käyttöön perehdyttämisen tueksi. 

Perehdytyssuunnitelma otettiin käyttöön Essoten monitoimija päivystyksessä 

helmikuussa 2021. (Liite 2.) 

 

Tavoitteenamme perehdytyssuunnitelmassamme oli helpottaa uutta apulais-

osastonhoitajaa pääsemään kiinni nopeammin ja tehokkaammin uusiin työteh-

täviinsä. Lisäksi tavoitteenamme oli kehittää perehdytysprosessia. Saadun pa-
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lautteen myötä koemme onnistuneemme tavoitteissamme. Perehdytyssuunni-

telmamme ansiosta myös mentorointia on ruvettu hyödyntämään osana pe-

rehdytysprosessia. Vuorovaikutuksen ja hiljaisen tiedon välittämisen merkitys 

on myös löydetty Essoten monitoimijapäivystyksessä. Tämä on mielestämme 

erittäin hyvä saavutus. (Liite 2.) 

 

8 POHDINTA 

Vaikka perehdytyksestä puhutaankin paljon, oli yllättävää huomata, kuinka vä-

hän uutta, päivitettyä ja tutkittua tietoa siitä löytyy. Huomasimme, kuinka tär-

keä aihe perehdytys on ja miten harvoin hoitoalalla saa kattavaa ja monipuo-

lista perehdytystä. Työmme koettiin jo alusta asti erittäin hyödylliseksi, mikä 

motivoi työtämme entisestään. Hyvä yhteishenki aivoriihipalavereissa ja toi-

miva kokonaisuus auttoivat meitä eteenpäin valtavasti.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tuotava esiin jo heti alkuunsa, mitä on ol-

lut tarkoitus tuotokseen lisätä. Tärkeää on näkyä se tieto, mitä ja miksi tuotos 

on tehty sekä mitä ja millä menetelmällä on suunniteltu, käyty läpi, tehty muu-

tosehdotukset ja lopuksi toteutettu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140 - 141.) Tä-

hän opinnäytetyöhön käytimme PDCA-mallia osana aivoriihityöskentelyä. 

  

Työturvallisuuslaki (738/2002) painottaa, kuinka tärkeää on huolehtia työnteki-

jöiden ajantasaisesta perehdytyksestä. Perehdytyksellä on suuri vaikutus työ-

ympäristöön ja työntekijöiden työkykyyn. Myös laki velvoittaa työnantajan tar-

joamaan työntekijälle riittävät tiedot vaaratekijöistä sekä työpaikan tehtävistä. 

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 2. luku 14. §.) 

  

Kangas ja Hämäläinen (2008, 3) muistuttavat perehdytyksen olevan jatkuva 

oppimisprosessi, jota tulisi tarkastella aina aika ajoin teknologian, toimintata-

pojen ja muiden työmenetelmien muuttuessa. Mentorointimallin hyödyntämi-

nen osana jatkuvaa prosessia on toimiva ratkaisu sen ollessa hyödyllinen ja 

opettavainen myös mentorille itselleen. Perehdytykseen tulisi kiinnittää vielä 

entistä enemmän huomiota apulaisosastonhoitajien osalta myös siitä syystä, 

että heillä on varsin keskeinen rooli yksiköiden kehittämistyössä, asiantuntijuu-
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dessa ja päivittäisessä johtamisessa. Hyvä perehdytys lisää tunnetta työn hal-

linnasta, mikä lisää osaltaan sitoutumista työhön ja mahdollistaa näin entistä 

hedelmällisemmän kehittämistyön.  

 

Ammatillista kehittymistä tapahtuu vain, jos pystyy itse kriittisesti tarkastele-

maan omaa osaamistaan ja kehittämisalueita. Jotta oman osaamisen arviointi 

olisi todenmukainen, tarvitaan oman näkemyksen lisäksi muita arviointimene-

telmiä. (Lakanmaa 2012, 5.) Apulaisosastonhoitajille tehty seurantalomake 

käydään yhdessä huolellisesti läpi ja arvioidaan, mitä on hyvä vielä kerrata. 

Seurantalomake pitää sisällään arviointipohjan, suunnitelman ja läpikäytävät 

asiat. Kun kaikki kohdat on merkitty läpikäydyksi, on perehdytys ollut riittävä. 

Yhdessä keskustellaan vielä mahdollisista syvällisempää oppimista vaativista 

asioista. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että apulaisosastonhoitajalle ei ole ollut 

ajantasaista ja kattavaa perehdytyssuunnitelmaa Essoten monitoimijapäivys-

tyksessä. Perehdytysaika on jäänyt liian lyhyeksi, eikä ole antanut tarpeeksi 

informaatiota tulevaa työtä ajatellen. Tähän asiaan tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota myös jatkossa, sillä totesimme, että perehdyttäjän asema on tärkeä 

perehdytysprosessissa ja sen toimivuudessa, sillä se lisää myös perehtyjän it-

sevarmuutta, työssä kehittymistä, mielekkyyttä, jaksamista ja pysyvyyttä. 

(Hokkanen ym. 2008, 61 – 63.) 

 

Osaamisen kriteerit tulisi määritellä heti alkuvaiheessa, jolloin perehtymisen 

etenemistä olisi helpompi seurata. Apulaisosastonhoitajien työnkuvaa ja pe-

rehdytystä tulisi kehittää myös Essoten muilla poliklinikoilla ja osastoilla. Pe-

rehdytyksessä olisi hyvä ottaa myös mentorointi useammin käyttöön perehdy-

tyksen rinnalle, sillä nyt huomasimme, että mentorointikäsite oli suhteellisen 

vieras apulais- ja osastonhoitajille. 

 

Opinnäytetyömme merkitys apulaisosastonhoitajan työssä kehittymiselle ja 

sitä kautta koko työyksikölle on merkittävä. Laadukas perehdytys lisää työn 

hallinnantunnetta, työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuottavuutta. Kun apulais-

osastonhoitaja hallitsee työnsä ja saa tarvitsemaansa perehdytystä ja tukea, 
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sitoutuu hän todennäköisemmin työhönsä pidemmäksi aikaa. Esimiehen halli-

tessa oma työnsä tuntee työntekijätkin työympäristön turvallisemmaksi ja luot-

tamus esimieheen kasvaa.  Esimiehen sitoutuessa yksikköönsä syvenee 

osaaminen ja toiminnan kannalta tärkeä kehittämistyö mahdollistuu. Esimies 

kykenee myös tukemaan työntekijöitänsä paremmin ollessaan varma omasta 

osaamisestaan. 

 

Opinnäytetyön edetessä pääsimme hyödyntämään monipuolisesti aiemmin 

opintojen aikana tekemiämme töitä, se avasi osaltaan silmiämme siitä, miten 

hienosti opiskeluaika on valmistanut opinnäytetyön tekemiseen ja kuinka 

kaikki nivoutuu lopulta yhteen. Osaaminen kehittämistyöstä ja prosessin edis-

tymisestä on syventynyt työn edetessä. On ollut ilo huomata, kuinka itse asi-

aan paneuduttuaan, syvennyttyään ja innostuttuaan saa toisetkin innostu-

maan asiastaan työelämässä ja näin pääsee hiljalleen myös perimmäiseen 

tarkoitukseen, pieni kipinä perehdytyskäytäntöjen muutokselle on Essotella on 

sytytetty. 

 

Prosessin edetessä jäimme monesti pohtimaan asioita kahden kesken ja jos-

kus yksinkin, toisinaan sokeuduimme työllemme. Asiat ratkesivat ja saivat oi-

keat mittasuhteet, kun asioihin saatiin ulkopuolinen näkemys, jakaessamme 

pohdintojamme niin ohjaavan opettajan kuin kehitystyöryhmänkin kesken. Tä-

mäkin havainto osaltaan puoltaa aivoriihityöskentelyn osuvuutta tässä kehittä-

mistyössä. 

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka tekemämme perehdytyssuunni-

telma on auttanut tulevia apulaisosastonhoitajia pääsemään nopeammin ja te-

hokkaammin kiinni työtehtäviinsä. Onko tapahtunut muutosta apulaisosaston-

hoitajien pysyvyydessä ja työssä viihtymisessä. Onko perehdytyssuunnitel-

maamme kenties hyödynnetty muilla osastoilla ja kuinka se on toiminut? 

 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys 

Opinnäytetyömme eettisyyttä ja luotettavuutta lisäsi se, että perehdytyssuun-

nitelmaa kehitettiin työryhmässä, johon olimme valinneet sekä pitkän linjan 
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hoitotyön esimiehiä että vasta-alkajia. Lisäksi tämä opinnäytetyö on työelämä-

lähtöinen. Järjestimme kolme aivoriihitapaamista työryhmässä, joissa saimme 

kehitysideoita ja toiveita oppaan sisällöstä. Pidimme osallistujat ajan tasalla ja 

tietoisena opinnäytetyön etenemisestä koko prosessin ajan. He pystyivät aktii-

visesti arvioimaan perehdytyssuunnitelman sisältöä koko projektin ajan ja sai-

vat meihin yhteyden, joko sähköpostilla tai puhelimitse, jos jotain kysyttävää 

tai lisättävää ilmeni.  

 

Aivoriihitapaamisista saatuja kehitysideoita ja toiveita hyödynsimme perehdy-

tyssuunnitelmaa työstäessämme. Perehdytyssuunnitelmassa hyödynsimme 

myös hiljaista tietoa. Työryhmän sisällä oli kokemusta tiettyjen asioiden tulok-

sellisuudesta tietyissä toiminnoissa, mutta ei pystytty määrittelemään, mihin 

tieto perustuu. Tämä oli kokemukseen perustuvaa tietoa siitä, mikä toiminta-

tapa vastaa parhaiten tavoitetta. (Toikko & Rantanen 2009, 40.) 

 

Esimiehet saivat vaikuttaa produktioon jo heti suunnitteluvaiheessa. Perehdy-

tyssuunnitelmamme avulla esimiehet perehtyvät hoitotyöhön myös eettisen 

näkökulman omaksuen. Aivoriihitapaamisiin osallistuminen oli vapaaehtoista, 

mikä lisäsi eettisyyttä. Osallistujilta saatua tietoa käsittelimme anonyymisti pe-

rehdytyssuunnitelmassamme, jolloin kerättyä tietoa ei voida yhdistää tiettyyn 

henkilöön. (Vilkka 2014, 25–27.) 

 

8.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

Kaikki materiaali opinnäytetyötämme tehdessä on kriittisesti harkittua, ja 

olemme pyrkineet käyttämään tällä hetkellä saatavissa olevaa tuoretta tietoa, 

mikä lisää luotettavuutta. Olemme olleet tarkkoja siitä, että lähde- ja viitemer-

kintämme on oikein merkitty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ohjeiden 

mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2018, 23–27.) Koko prosessin ajan olemme noudat-

taneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta avoimuudesta, rehelli-

syydestä ja huolellisuudesta kaikissa työn eri vaiheissa (Tenk 2020). 

 

Perehdytyssuunnitelman tavoitteena oli mm. apulaisosastonhoitajien työn hel-

pottaminen ja kehittäminen, joten ratkaisujen toimivuus ja arviointi vaikuttavat 
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luotettavuuden arviointiin (Toikko & Rantanen 2009, 121–126), eli se, olem-

meko onnistuneet kehittämisprosessin avulla helpottamaan ja kehittämään 

apulaisosastonhoitajien työhön perehtymistä (Suojanen 2014). 

 

Aivoriihitapaamisissa toimimme aktiivisesti ryhmän mukana. Kaikki olivat tasa-

arvoisia koko kehittämisprosessin ajan. Kun työskennellään kiinteästi työryh-

män jäseninä, voi se jossain määrin edistää tai jopa heikentää toiminnan ja 

tiedon luotettavuutta. Toisella opinnäytetyön tekijöistä on kahden vuoden ko-

kemus työskentelystä apulaisosastonhoitajana monitoimijapäivystyksessä, 

mikä osaltaan myös lisää työn luotettavuutta. Onkin tärkeää vaikuttaa omalla 

panoksella kehittämisprosessin kulkuun ja tilanteiden kehittymiseen, jotta 

edistystä tapahtuisi. (Suojanen 2014.) 
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Liite 1. taulukko käytetyistä tutkimuksista 

 

Tutkimuksen, 
artikkelin, 
raportin tai 
vastaavan 
tekijä/t, vuosi ja 
maa 

Tutkimuksen 
tarkoitus 

Aineisto ja  
menetelmä 

Keskeiset 
tulokset 

Matikainen, M. 
2004. Suomi. 

Selvittää millai-
nen oppimispro-
sessi mentorointi 
on, miten oppi-
mista tuotetaan, 
millainen oppi-
misteoria mento-
roinnin taustalla 
on. 

Tutkimusmeto-
dina teemahaas-
tattelut, osallistu-
jina 4 mentori-ak-
tori paria. 

Ammatillinen ke-
hittyminen mo-
lemminpuolista, 
asiantuntijuuden 
tiedostaminen 
korostuu mento-
reilla ja aktoreilla 
ajatteluprosessin 
tietoinen käyttä-
minen. Asioiden 
kriittinen tarkas-
telu ja reflektointi 
lisääntyvät. Luot-
tamus edellytys 
toimivalle vuoro-
vaikutussuh-
teelle. 

Nurminoro, S. 
2012. Suomi. 

Tarkoituksena 
kuvata apulais-
osastonhoitajien 
työtä osastonhoi-
tajien ja apulais-
osastonhoitajien 
kuvaamana. Tar-
koituksena Ku-
vata myös ide-
oita työn kehittä-
miseksi. Tavoit-
teena kasvattaa 
työn hallintaa ja 
pyrkiä kehittä-
mään työtä. 

Laadullinen tutki-
mus, tietoa kerät-
tiin osastonhoita-
jille ja apulais-
osastonhoitajille 
lähetetyillä kyse-
lylomakkeilla. 
Aineisto analy-
soitiin sisäl-
lönanalyysime-
netelmällä. 

Suurin osa apu-
laisosastonhoita-
jista ei kokenut 
omaavansa var-
sinaista asemaa 
yksikössä, koki-
vat enemmän 
vain olevansa lo-
masijaisia. Ta-
lousasioiden 
hoito vierasta ja 
vain yksi kahdek-
sasta vastaajasta 
teki potilastyötä. 
Kuvasivat itse-
ään hoitotyön ke-
hittäjiksi ja toi-
mintamallien lä-
piviejiksi. Kes-
keistä hallinnolli-
set tehtävät, laa-
dun varmistus, 
työhyvinvointi, 
vastuuhoitajuus. 
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Kemppainen, L. 
2012. Suomi. 

Tutkimuksen tar-
koituksena on 
kuvata hoitotyön 
johtajien mento-
roinnista ja val-
mentamisesta 
vuosina 2000–
2011 tehtyä tutki-
musta. 

Kirjallisuuskat-
saus, määriteltiin 
kriteerit käytettä-
vien tutkimusten 
mukaan ottami-
selle tai poisjättä-
miselle, päätök-
set tietokantojen 
käytöstä ja haku-
termeistä. 

Mentoroinnilla on 
positiivista vaiku-
tusta johtami-
seen ja kehitty-
miseen, työn hal-
lintaa ja työhyvin-
vointiin. 
 
Mentorointi lisää 
mentoroitavien it-
setuntemusta ja 
sitä voidaan hy-
vin käyttää pe-
rehdyttämisen ja 
psykososiaalisen 
tuen muotona. 
Mentorointi lisää 
reflektointia, ver-
kostoitumista ja 
mahdollisuutta 
saada tukea. 

Häkkinen, S. & 
Piispa, E. 2010. 
Suomi. 

Tarkoituksena 
luoda mentoroin-
timalli, työskente-
lyväline esimie-
hille. 

Kehittämistyö. 
Projektin luomi-
nen, suunnittelu, 
toteutus, arvi-
ointi. Projektiryh-
mätyöskentely 
toteuttamisvai-
heessa. 

Luotiin mento-
rointimalli, jota 
esitettiin käyt-
töönotettavaksi 
Etelä-Savon sai-
raanhoitopiirille. 
Lähes kaikki 
osallistujat koki-
vat saaneensa 
mentorointia ja 
kokisivat tarpeel-
liseksi omassa 
työssään tälläkin 
hetkellä. 
Mentoroinnin on 
tarpeen olla oh-
jattua ja suunni-
telmallista. 
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Hyrkäs, E. 2009. 
Suomi. 
 

Tutkittiin osaami-
sen. Mukana oli 
Suomen 444 
kuntaa vuonna 
2004. 

Kvantitatiivinen 
tutkimusote. Tut-
kimuksen kohde-
ryhmänä ovat 
kaikki Suomen 
444 kuntaa 
vuonna 2004. 
Tutkimuksen tie-
donkeruu suori-
tettiin lomakeky-
selyn avulla, ja 
tutkimus kohdis-
tettiin kuntien 
henkilöstöasioi-
den asiantunti-
joille. 

Tutkimuksen tu-
loksissa tulevat 
esille neljä eri-
laista kunnissa 
vallitsevaa osaa-
misen johtami-
sen orientaatiota: 
Strategiaohjattu 
yhteisöllinen 
orientaatio, Inno-
vatiivinen orien-
taatio, Teknologi-
nen orientaatio ja 
strategialähtöi-
nen järjestelmä-
orientaatio. 

Lunden, A. 
2012. Suomi. 

Tutkittiin Mitä 
osastonhoitajat 
tekevät? Tarkoi-
tuksena saada 
tietoa työn kehit-
tämiseen. 

Kyselylomake 
kolmen eri ter-
veydenhuollon 
organisaation 
osastonhoitajalle 
Etelä-Suomessa. 
Vastaukset ana-
lysoitiin deduktii-
vista sisällönana-
lyysiä käyttäen. 

Eniten osaston-
hoitajat tekivät 
yhteistyötehtäviä 
ja vähiten talous-
hallinnontehtä-
viä, joista työn-
johtotehtävät tär-
keimpiä. 
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Liite 2. Perehdytyssuunnitelma Essoten monitoimijapäivystyksen   
apulaisosastonhoitajalle. Liite on saatavilla Essoten monitoimijapäivystyk-
sessä. 
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