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1 Johdanto

Ensimmäinen päivä uudessa työpaikassa on lähes poikkeuksetta unohtumaton.
Perehdytys järjestetään usein uuden työntekijän ensimmäisenä työpäivänä, jolloin
perehdyttämisen onnistumisella on suuri merkitys. Perehdyttämisessä ei kyse ole
ainoastaan tiedon siirtämisestä tai uusien työtehtävien opettamisesta työntekijälle.
Perehdytyksessä työntekijälle kerrotaan organisaation tavoista ja arvoista, toisin
sanoen organisaatiokulttuurista. Yhtä lailla myös vuorovaikutussuhteiden
muodostuminen alkaa perehdytyksessä. Vuorovaikutus onkin
perehdyttämisprosessin kiinteä elementti, toisin sanoen perehdyttämisen voidaan
nähdä rakentuvan vuorovaikutuksessa. Vaikka perehdyttämisen tärkeyttä
korostetaan, kokevat uudet työntekijät saamansa perehdytyksen kuitenkin usein
puutteelliseksi. (Ahokas & Mäkeläinen 2015, 5.) Perehdyttämisessä saatetaan
esimerkiksi jättää vähälle huomiolle se, miten työntekijällä jo olevat tiedot ja taidot
kohtaavat uudessa työssä tarvittavien tietojen ja taitojen kanssa (Lashley & Best 2002,
13). Hyvin hoidetun perehdyttämisen seurauksena uusi työntekijä sitoutuu ja
asennoituu myönteisesti niin työtä kuin työyhteisöäkin kohtaan. Hyvin hoidettu
perehdyttäminen myös ylläpitää työmotivaatiota ja hyvinvointia (Ahokas &
Mäkeläinen 2015, 5). Perehdyttäminen voidaankin nähdä laajana prosessina, jolla on
vaikutuksia paitsi ammatilliseen osaamiseen, myös työmotivaatioon ja
työhyvinvointiin liittyviin seikkoihin (Miettinen, Kaunonen, Peltokoski ja Tarkka
2009, 82).

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella uusien työntekijöiden perehdyttämistä
vuorovaikutuksen näkökulmasta. Olen kiinnostunut siitä, millaista perehdyttäminen
sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on: millaista vuorovaikutus on perehdyttämisessä ja
millaisena perehdyttäminen näyttäytyy. Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla kiire on
jatkuvaa ja ilmapiiri voi olla stressaava. Siksi haluankin sijoittaa tutkimukseni juuri
tälle alalle nähdäkseni, kuinka paljon aikaa perehdyttämiselle jää ja millaista
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perehdyttäminen ylipäänsä on. Uusien työntekijöiden perehdyttämistä
vuorovaikutuksen näkökulmasta on myös tietääkseni tutkittu verrattain vähän.

Rajaan tutkimukseni perehdyttämisen kahteen ensimmäiseen päivään, jolloin tulen
tarkastelemaan tiedon rakentumisen, vuorovaikutussuhteiden muodostumisen ja
organisaatiokulttuuriin tutustumisen ensimmäisiä vaiheita. Tässä tutkimuksessa
ollaan kiinnostuneita siitä, miten yhteisiä merkityksiä muodostetaan ja miten tietoa
rakennetaan perehdytyksessä. Lisäksi tutkimuksen avulla halutaan selvittää, miten
vuorovaikutussuhteita aletaan muodostamaan uudessa organisaatiossa ja millä
tavalla organisaatiokulttuuriin tutustutaan perehdytyksen aikana. Tutkimuksessani
havainnoin uusien työntekijöiden perehdytyksiä sekä haastattelen niin
perehdytettäviä kuin heidän perehdyttäjiäänkin.

Perehdytys toimii myös perustana organisaatioon ja työyhteisöön sosiaalistumiselle.
Koska sosiaalistuminen on pitkäaikainen prosessi, ei sosiaalistumista ole tässä työssä
mahdollista havaita näin lyhyen tarkastelujakson aikana. Tarkastelen kuitenkin
tutkimuksessani organisaatioon sosiaalistumisen ensimmäisiä vaiheita, sillä
sosiaalistuminen alkaa heti uuden työntekijän ensimmäisestä työpäivästä.
Perehdyttämiseen kuuluu usein myös kirjallista materiaalia, kuten
perehdytyskansioita tai erilaisia ohjemonisteita. Tutkimukseni pääpaino on
perehdytyksissä ilmenevässä vuorovaikutuksessa, jolloin en tule tarkastelemaan
perehdyttämiseen kuuluvia kirjallisia dokumentteja erillisinä osa-alueinaan.

Niin sanotun virallisen perehdyttämisen lisäksi myös epävirallinen perehdyttäminen
on tärkeää, jotta uusi työntekijä voi tuntea kuuluvansa työyhteisöön. Tässä työssä
olenkin kiinnostunut sekä virallisesta että epävirallisesta perehdyttämisestä.
Viralliseen perehdyttämiseen lukeutuu muun muassa organisaatioon ja työtehtäviin
perehdyttäminen, kun taas epäviralliseen perehdyttämiseen kuuluvat uuden
työntekijän sopeuttaminen työyhteisön kirjoittamattomiin normeihin ja sääntöihin.
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(Elovainio 1992, 11.) Tässä työssä määrittelen viralliseen perehdytykseen lukeutuvan
muun muassa työtehtäviin ja työyhteisöön perehdyttämisen sekä perehdytyskansion
läpikäymisen ja epäviralliseen perehdytykseen puolestaan organisaation
kirjoittamattomat käytänteet ja tavat, jotka voivat tulla esiin esimerkiksi
lounaskeskusteluissa ja erilaisissa tapaamisissa työtovereiden kesken.

Perehdytyksellä on siis vaikutusta siihen, millaiset tiedot uusi työntekijä saa
työtehtäviensä suorittamista varten, kuinka hän sosiaalistuu organisaatioon ja miten
uusi työntekijä alkaa omaksumaan uuden työpaikkansa arvoja ja normeja.
Perehdytyksessä muodostetaan yhteisiä merkityksiä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Ne tavat, joilla olemme toistemme kanssa vuorovaikutuksessa, vaikuttavat
siihen, miten merkityksiä muodostamme. Yhteisten merkitysten muodostaminen on
tärkeää, jotta tiedostamme esimerkiksi organisaation arvot ja normit ja osaamme
toimia näiden periaatteiden mukaisesti.
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2 Perehdyttäminen vuorovaikutuksen näkökulmasta

2.1 Teoreettisia näkökulmia

Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa perehdyttämisestä käytetään muun
muassa termejä orientation, induction ja onboarding. Perehdyttämisellä voidaan
puolestaan suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa tarkoittaa esimerkiksi
työyhteisöön perehdyttämistä, työpaikkaan perehdyttämistä ja työhön
perehdyttämistä. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sekä virallista että epävirallista
perehdyttämistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkastelen perehdyttämistä sekä
työtehtäviin että työyhteisöön perehdyttämisen näkökulmista. Työssä keskitytään
siihen, miten tietoa rakennetaan, millä tavalla vuorovaikutussuhteita aletaan
muodostamaan ja miten organisaatiokulttuuriin tutustutaan perehdytyksessä.
Keskityn tutkimuksessani uusien työntekijöiden perehdyttämisen kahteen
ensimmäiseen päivään
Wanousin (1992, 2-3) kehittelemän mallin mukaan organisaatioon liittymiseen
sisältyy neljä vaihetta, joita ovat rekrytointi ja työntekijöiden valinta (niin kutsutut
ennakkovaiheet) sekä organisaatioon liittymisen jälkivaiheisiin kuuluvat
perehdyttäminen ja sosiaalistuminen. Vaikka organisaatioon liittymisen vaiheet on
eritelty, lomittuvat erityisesti ennakkovaiheen alueet toisiinsa. Näitä prosesseja
saattaakin olla vaikea erotella toisistaan, koska ne vaikuttavat toisiinsa hyvin
dynaamisella tavalla. (Porter, Lawler & Hackman 1975, Wanousin 1992 mukaan.)
Organisaatioon liittymisen voidaan nähdä olevan kaksipuolinen prosessi, jossa yksilöt
valitsevat organisaatiot ja organisaatiot valitsevat yksilöt (Wanous 1992, 19). Tässä
tutkimuksessa keskitytään organisaatioon liittymisen jälkivaiheisiin eli
perehdyttämiseen ja sosiaalistumiseen.
Wanous (1992, 3) tarkastelee mallissaan uuden työntekijän perehdyttämistä ja
sosiaalistumista sekä yksilön (uuden työntekijän) että organisaation näkökulmasta.
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Perehdyttämiseen, josta Wanous (1992, 3) käyttää termiä ensimmäinen
sopeutumisen prosessi (the process of initial adjustment), lukeutuu yksilön
näkökulmasta stressin hallitseminen uudessa työpaikassa aloittamiseen liittyen ja
organisaation näkökulmasta uusiin työntekijöihin liittyvien emotionaalisten ja
tiedollisten tarpeiden käsittely. Sosiaalistumisesta Wanous (1992, 3) käyttää
määritelmää vastavuoroisen sopeutumisen prosessi (the process of mutual
adjustment). Yksilön näkökulmasta sosiaalistumiseen sisältyy muun muassa
organisaatioon liittymiseen kuuluvien tyypillisten vaiheiden läpikäymistä, kun taas
organisaation näkökulmasta sosiaalistumisessa pyritään vaikuttamaan uusiin
työntekijöihin erilaisten taktiikoiden avulla. Sekä perehdyttämiseen että
sosiaalistumiseen liittyvällä sopeutumisella tarkoitetaan uuden työntekijän ja
organisaation sopeutumista toisiinsa. (Wanous 1992, 3-4.)
Paitsi että perehdyttäminen on äärimmäisen tärkeää uudelle työntekijälle hänen
työssä pärjäämisensä vuoksi, on perehdyttämisen onnistumisella seurauksia myös
kohdeorganisaatiolle. Perehdyttämisellä on oma vaikutuksensa siihen, kuinka
mielekkääksi perehdytettävä työtehtävänsä kokee ja kuinka hän sopeutuu uusiin
rooleihinsa ja työyhteisöön sekä organisaation käytänteisiin ja tapoihin.
Tutkimuksissa on myös todettu, että perehdytys, joka on hyvin suunniteltu ja
strukturoitu, ehkäisee suurelta osin työntekijöiden ennenaikaista vaihtuvuutta
työpaikalla (Lashley & Best 2002, 13). Peltokoski, Vehviläinen-Julkunen ja Miettinen
(2015) tarkastelivat tutkimuksessaan hiljattain uudessa työpaikassa aloittaneiden
sairaanhoitajien ja lääkäreiden käsityksiä terveydenhoitoalalla toteutettavasta
perehdyttämisestä. Tutkimuksen tuloksissa korostui esimiehen merkittävä rooli
perehdyttämisprosessissa; paitsi että perehdyttäjällä on vastuu perehdyttämisen
järjestämisestä (Kauhanen 2012, 150-151), vaikuttaa esimies muun muassa alaisen
työtyytyväisyyteen.
Uuden työntekijän perehdyttäminen on terminä haastava, sillä toistaiseksi ei ole
olemassa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä kyseisellä käsitteellä tarkoitetaan.
Käsitykset siitä, milloin perehdyttäminen tapahtuu, mitkä ovat perehdyttämisen
päämäärät ja mitä metodeja perehdyttämisessä käytetään, eivät ole vielä
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yksiselitteisesti määriteltyjä. Vaikkei yksimielisyyttä perehdyttämisen määritelmästä
vielä ole, on useilla organisaatioilla silti jonkinlainen perehdyttämisohjelma uusille
työntekijöille. (Wanous 1992, 166.) Ensimmäinen tekijä perehdyttämisen
määrittelyssä on tunnistaa, milloin uuden työntekijän perehdyttäminen alkaa ja
milloin se päättyy. Useissa tutkimuksissa perehdyttämisen on nähty kestävän yhden
päivän, jotkut perehdyttämisohjelmat taas ovat kestäneet ainoastaan osan yhdestä
päivästä. (Wanous 1992, 166.) Toinen tekijä perehdytystä määriteltäessä on
perehdyttämisen päämäärä. Kolmas tekijä uusien työntekijöiden perehdyttämisen
määrittelyssä puolestaan liittyy siihen, miten organisaatiossa käsitellään uuteen
työntekijään liittyvää stressiä. Stressiä pyritään hallitsemaan erilaisten tekniikoiden
avulla, jotka keskittyvät stressin aiheuttajiin sekä siihen, miten henkilöt ajattelevat
omasta stressistään ja miten henkilöt reagoivat stressin oireisiin. (Wanous 1992,
167.) Tutkimusten mukaan uudet työntekijät kokevat stressiä eniten heti uudessa
työpaikassa aloittamisen jälkeen.
Bauerin (2010, 2) mukaan perehdyttäminen voidaan jakaa neljään erilliseen tasoon,
joita ovat alimmalta tasolta ylimmälle tasolle sääntöjen noudattaminen (compliance),
selventäminen (clarification), kulttuuri (culture) ja yhteydet (connections). Sääntöjen
noudattamiseen lukeutuvat organisaation toimintaperiaatteiden ja sääntöjen
opettaminen työntekijälle, selventämisessä puolestaan halutaan varmistaa, että
työntekijät ovat selvillä uudesta työstään ja ymmärtävät työhönsä kuuluvat odotukset.
Kulttuuri ymmärretään tämän tason mukaan laajaksi kategoriaksi, johon sisältyy niin
virallisia kuin epävirallisiakin organisaation normeja. Tässä maisterintutkielmassa
käytän organisaatiokulttuurin käsitettä viittaamaan organisaatiolle tyypilliseen
kulttuuriin, jossa uusi työntekijä alkaa omaksua organisaatiolle tyypillisiä tapoja ja
käytänteitä. Yhteydet ovat puolestaan Bauerin (2010, 2) määritelmän mukaisesti
työntekijöiden keskenään luomia, keskeisiä interpersonaalisia vuorovaikutussuhteita.
Näiden vuorovaikutussuhteiden myötä työntekijät toimivat myös tiedonlähteinä
toisilleen.
Paitsi että perehdyttämisen tarkoituksena on ensisijaisesti perehdyttää uusi
työntekijä tuleviin työtehtäviinsä, on perehdyttämisellä myös sosiaalinen tehtävänsä.
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Perehdytyksessä uusi työntekijä pyritään saamaan tuntemaan itsensä tervetulleeksi
organisaatioon ja työyhteisöön esittelemällä hänet työtovereille ja organisaation
muille työntekijöille. Lyhyissä, vain vähän aikaa kestävissä perehdytyksissä
organisaatiot saattavat hyödyntää teknologiaa perehdyttämisessä. (Bauer 2010, 10.)
Tässä työssä tulen kuitenkin keskittymään perinteiseen kasvokkaiseen
vuorovaikutukseen ja autenttisiin perehdyttämistilanteisiin.
Niin tiedon rakentumisen, vuorovaikutussuhteiden muodostumisen kuin
organisaatiokulttuurin omaksumisen prosessit alkavat perehdyttämisessä. Myös
organisaatioon sosiaalistuminen alkaa työntekijän ensimmäisestä työpäivästä, ja niin
omien kuin työyhteisön muiden jäsenten roolien muodostaminen ja hahmottaminen
alkaa niin ikään perehdytyksessä. Perehdyttämisessä annetaan ikään kuin tietynlaiset
toimintamallit ja raamit siihen, miten organisaatiossa tulee toimia ja millainen
vuorovaikutuskäyttäytyminen on hyväksyttävää. Jotta merkitykset oikeanlaisesta
tavasta toimia välittyisivät uudelle työntekijälle, tarvitaan tehokasta ja
tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta. Perehdyttämisen onnistuminen onkin pitkälti
kiinni juuri siitä, millaista vuorovaikutus perehdytyksessä on. Perehdyttämisen
onnistuminen ja perehdytyksen kokemukset heijastuvat työntekijän tulevaan
työuraan ja vaikuttavat siihen, miten hän työtään suorittaa ja kuinka mielekkäänä hän
työnsä kokee. Perehdyttämisen vuorovaikutusnäkökulmaa ei siis pidä suotta
aliarvioida.
Vaikka perehdytyksessä tärkeää onkin välittää uudelle työntekijälle työssä tarvittavat
tiedot ja taidot, on perehdyttäminen muutakin kuin pelkkää tiedon antamista;
perehdyttämisen voidaan ajatella koostuvan useista vuorovaikutustilanteista, joissa
muodostetaan yhteisiä merkityksiä. Vuorovaikutuksen - ja perehdytyksen - voidaan
näin ollen ajatella olevan yhdessä rakentuva ilmiö. Barnett Pearcen ja Vernon Cronen
luomassa merkitysten yhteensovittamisen teoriassa (Coordinated Management of
Meaning, CMM) vuorovaikutusta tarkastellaan merkitysperusteisesta näkökulmasta.
Teorian pääoletuksena on, että sosiaalinen todellisuus rakentuu vuorovaikutuksessa
toisten kanssa. Merkitysten yhteensovittamisen teoriaa voidaankin soveltaa
arkipäivän tilanteisiin ja erityisesti perehdyttämiseen. Ollessamme
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vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, täytyy meidän ensin luoda asioille
yhteiset merkitykset. Yhteiset merkitykset ja toimintatavat muodostamalla pystymme
muun muassa välttämään konflikteja. Esimerkiksi eri organisaatioissa meillä täytyy
olla yhteiset merkitykset muun muassa siitä, mikä organisaation organisaatiokulttuuri
on ja mitkä ovat kohdeorganisaatiolle tyypilliset tavat ja arvot. Onkin tärkeää, että
yhteisten merkitysten muodostaminen ja merkityksistä neuvotteleminen aloitetaan
heti perehdytyksessä, sillä perehdytys toimii perustana tiedon rakentumiselle,
vuorovaikutussuhteiden muodostumiselle ja organisaatiokulttuurin omaksumiselle.
Se, millaiset merkitykset olemme eri asioille luoneet, voi vaikuttaa muun muassa
työyksikön ilmapiiriin ja työtehtävien toteutukseen.
Vaikka vuorovaikutuksessa on kyse merkitysten tuottamisesta, ei tämä Pearcen
(2009) mukaan kuitenkaan tarkoita vain passiivista viestien vastaanottamista, vaan
me käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja neuvottelua toisten henkilöiden kanssa
asioiden eri merkityksistä ja omista sosiaalisista todellisuuksistamme. Merkitysten
yhteensovittamisen teoria korostaakin tapoja, joilla olemme vuorovaikutuksessa
toistemme kanssa. Perehdyttämisessäkin sekä jaetaan että rakennetaan yhteistä
tietoa, jolloin viestinnän ja vuorovaikutuksen tavat korostuvat; myös esimerkiksi
organisaatiokulttuuri ja organisaation jäsenten väliset suhteet rakentuvat
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Merkitysten yhteensovittamisen teorian
kenties keskeisin väite on, että sosiaalista todellisuutta (kuten kulttuureja ja suhteita)
rakennetaan vuorovaikutuksessa. Paitsi että rakennamme omaa sosiaalista
todellisuuttamme vuorovaikutuksessa toisten kanssa, muokkaa sosiaalinen
todellisuus samalla meitä. Ymmärtääksemme esimerkiksi toisen henkilön
vuorovaikutuskäyttäytymistä, täytyy meidän samalla ymmärtää tämän henkilön
sosiaalista todellisuutta. (Pearce 2009, 6-7.) Voidaankin ajatella, että meistä jokaisella
on oma käsityksemme meitä ympäröivästä maailmasta, jolloin yhteisten merkitysten
muodostaminen voi olla toisinaan haasteellista. Paitsi että merkityksillä on
hierarkkiset rakenteensa (Pearce 2009, 19), on merkitysten muodostuminen
kontekstisidonnaista (Pearce 2001), jolloin huomiota keskitetään siihen, kenen
kanssa ja missä tilanteissa yksilö on vuorovaikutuksessa. Perehdytyksen aikana ollaan
usein vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa - niin perehdyttäjän, kollegoiden kuin
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muidenkin yksikön työntekijöiden kanssa. Myös tilanteet ovat perehdytyksessä
vaihtelevia, sillä perehdytystä voi tapahtua niin potilastoimenpiteissä, kansliassa
tietojärjestelmiin tutustuessa kuin lounastauolla kahvihuoneessa.
Merkitysten yhteensovittamisen teoria on tulkinnallinen teoria (Pearce 2009, 4). Se,
millainen sosiaalinen todellisuutemme on, vaikuttaa myös siihen, millaista
vuorovaikutuksemme on. Toisin sanoen sosiaalisen todellisuuden laadukkuudella on
vaikutuksia oman vuorovaikutuksemme laadukkuuteen (Pearce 2001). Elämä onkin
täynnä merkityksiä, joita meidän täytyisi hallita, jotta sosiaalinen todellisuutemme
olisi mielekäs (Pearce 2009,4). Omaa vuorovaikutustaan on lisäksi tärkeää mukauttaa
eri tilanteisiin: mukauttamalla vuorovaikutuksen malleja luodaan parempia
sosiaalisia todellisuuksia (Pearce 2009, 9). Myös perehdytyksessä oman
vuorovaikutuskäyttäytymisen mukauttaminen on tärkeää, sillä tavoilla, joilla olemme
keskenämme vuorovaikutuksessa, on suuri rooli merkitysten muodostumisessa ja
sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa. Annamme arjessamme asioille eri
merkityksiä, ja erilaiset merkitykset ja tulkinnat niistä voivat johtaa esimerkiksi
väärinymmärryksiin. Merkitykset myös muuttuvat tilanteittain. (Pearce 2009, 5.)
Tämän takia yhteisten merkitysten luominen, vaikkapa juuri sosiaali- ja
terveydenhoitoalalla järjestettävissä perehdytyksissä on tärkeää, jotta vältetään
esimerkiksi potilaiden väärät hoitotoimenpiteet. Onkin siis tärkeää kiinnittää
huomiota siihen, miten yhteisiä merkityksiä luodaan ja rakennetaan.

2.2 Tiedon rakentuminen

Työsuhteen alussa tietoa haetaan useista lähteistä, ja uuden työntekijän tiedon
hakeminen keskittyy erityisesti esimiehiin ja työtovereihin. Vuorovaikutuksella
esimiesten ja työtovereiden kanssa pyritään paitsi hankkimaan tarpeellista tietoa,
myös vähentämään työhön liittyvää epävarmuutta. Uudessa organisaatiossa ja työssä
aloittamiseen liittyy usein epävarmuutta niin uuteen rooliin kuin organisaatiossa
vaadittuihin tietoihin ja taitoihin liittyen. Tiedon rakentuminen onkin tärkeää
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epävarmuuden vähentämisessä, ja uuden työntekijän tiedon hakeminen alkaa heti
ensimmäisenä päivänä uudessa työpaikassa (Wallace 2009, 171). Tiedon
rakentuminen kuuluu olennaisena osana työntekijän perehdyttämiseen, ja työntekijä
voi saada perehdyttämisen aikana niin virallista kuin epävirallistakin tietoa. Tässä
opinnäytetyössä olen kiinnostunut tarkastelemaan sitä, miten tietoa rakennetaan
perehdytyksessä. Tulen siis tarkastelemaan sitä, millaista tietoa uusi työntekijä saa,
mistä lähteistä hän tietoa hankkii ja missä tilanteissa uudelle työntekijälle tietoa
annetaan. Tulen tarkastelemaan myös niin sanottua virallista ja epävirallista tietoa:
kuinka nämä tiedon muodot eroavat toisistaan ja millainen merkitys virallisella ja
epävirallisella tiedolla on työntekijän perehdyttämiselle. Virallisella tiedolla tarkoitan
organisaatiossa yleisesti kaikkien työntekijöiden saatavissa olevaa, luotettavaa ja
aidoksi todistettua tietoa. Epävirallisen tiedon rinnastan tässä tutkimuksessa niin
sanottuun hiljaiseen tietoon, jota ei ole suoraan kirjattu mihinkään organisaation
virallisiin dokumentteihin, vaan joka siirtyy eteenpäin organisaation jäsenten välillä
usein käytänteiden kautta.
Uudet työntekijät hakevat aktiivisesti tietoa, jotta he sopeutuisivat paremmin paitsi
organisaatioon ja uusiin rooleihinsa siellä, myös organisaatiokulttuuriin liittyviin
arvoihin ja normeihin. (Miller 2012, 127.) Vaikka useisiin organisaatiossa tapahtuviin
vuorovaikutustilanteisiin kuuluu tiedon hakemista, on tiedon hankkiminen erityisen
tärkeää ja merkityksellistä juuri uuteen organisaatioon liittymisen alkuvaiheessa.
Alkuvaihe saattaa olla lisäksi kriittisintä aikaa myös uuden työntekijän roolien
oppimisen kannalta. Se, kuinka nopeasti ja helposti uusi työntekijä oppii roolinsa
organisaatiossa, voi vaikuttaa myös uusien työntekijöiden urapolkuihin. (Miller &
Jablin 1991, 94.) Uudet työntekijät kokevatkin suurta rooleihin ja uraan liittyvää
epävarmuutta eniten uuteen organisaatioon liittymisen alkuvaiheessa kuin missään
myöhemmässä vaiheessa työuraansa. Toisaalta, uusien työntekijöiden epävarmuus
rooleihin liittyen riippuu myös heidän käyttämistään taktiikoista tiedon hakemisessa.
(Miller & Jablin 1991, 101.) Tiedon hakeminen onkin uuden työsuhteen alussa
erilaista kuin myöhemmässä vaiheessa. Uudessa työpaikassa aloitettaessa työntekijät
hakevat tietoa hyvin harkitusti, kun taas työskenneltyään pidemmän aikaa työntekijät
ovat jo sopeutuneet rooleihinsa ja organisaatioympäristöön, mikä puolestaan
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vaikuttaa tiedon hankkimisen muotoihin (Miller & Jablin 1991, 94). Uusien
työntekijöiden täytyykin hankkia tietoa niin työtehtäviinsä kuin organisaation
kulttuuriin liittyen. Taidot ja menettelytavat omaksumalla uusi työntekijä kykenee
suorittamaan työnsä, ja organisaatiokulttuuria ymmärtämällä ja siihen sopeutumalla
hän pääsee käsiksi organisaation arvoihin ja normeihin. (Miller 2012, 122-123.)
Uudessa organisaatiossa aloittaminen on merkityksellistä paitsi uudelle työntekijälle
itselleen, myös hänen työtovereilleen (Jablin 2001, 757). Vaikka työsuhteen alussa
epävarmuutta esiintyy erityisesti uusilla työntekijöillä, tuntevat myös virassa jo
kauemmin olleet henkilöt epävarmuutta uuteen työntekijään liittyen. Epävarmuutta
vähentääkseen työsuhteessa jo pidemmän aikaa olevat hakevat uusista työntekijöistä
tietoa. Nämä tiedonhaussa käytettävät taktiikat voivat kuitenkin erota uusien
työntekijöiden käyttämistä taktiikoista. Niin kutsutut vanhemmat työntekijät
saattavat myös tavoitella informaatiota uusista työntekijöistä toisten, työsuhteessa jo
kauemmin olleiden työtovereiden kautta. (Gallagher & Sias 2009, 26.) Vaikkakin
virassa jo kauemmin olleet kollegat tuntevat aluksi epävarmuutta uuteen työntekijään
liittyen, toimivat he kuitenkin tärkeinä tiedonlähteinä uusille työntekijöille (Sias &
Wyers 2001, 550).
Miller ja Jablin (1991, 92) ovat selvittäneet, mitkä tekijät vaikuttavat uuden
työntekijän tiedon hakemiseen sekä millaisia taktiikoita työntekijät informaatiota
hankkiessaan käyttävät. Erityisesti he nostivat esille epävarmuuden sekä sosiaaliset
kustannukset (social costs). Vaikka uuteen työuraan liittyvää epävarmuutta pyritään
vähentämään vuorovaikutuksella toisten kanssa, liittyy tiedon hakemiseen myös niin
kutsuttuja sosiaalisia kustannuksia. Uudet työntekijät voivat olla esimerkiksi hyvin
huolissaan negatiivisista seurauksista (kustannuksista), joita tiedon hankkiminen
saattaa aiheuttaa. Millerin ja Jablinin (1991, 97) tutkimuksesta kävi ilmi, että uudet
työntekijät kokivat itsensä hyvin epävarmoiksi esittäessään kysymyksiä esimiehilleen,
sillä he kokivat, että heidän olisi pitänyt jo tietää kysyttävä asia ja he pelkäsivät
välittävänsä itsestään kuvan huonona työntekijänä. Myös työntekijät, jotka hakivat
useasti tietoa työtovereiltaan, saattoivat tuntea itsensä toisia työntekijöitä vähemmän
päteviksi ja itsevarmoiksi. Vaikkakin sosiaaliset kustannukset vaikuttavat tiedon
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hakemisen tapoihin, voi myös tiedon hakeminen vaikuttaa käsityksiin sosiaalisista
kustannuksista. (Sias & Wyers 2001, 568.)
Uuden työntekijän käyttämät tavat informaation hakemisessa on jaettu Millerin ja
Jablinin (1991) mukaan seitsemään eri luokkaan. Näitä tapoja ovat suorat ja
epäsuorat kysymykset, niin sanotut kolmannet osapuolet, rajojen koetteleminen, niin
kutsuttu keskustelujen kätkeminen (disguising conversations), havainnoiminen sekä
tarkkaileminen. Nimensä mukaisesti suoria kysymyksiä käyttämällä uusi työntekijä
tavoittelee tietoa kysymällä suoria kysymyksiä tiedon kohteilta. Tämä taktiikka
edellyttää suoraa vuorovaikutusta tiedon kohteina olevien henkilöiden kanssa, ja
taktiikkaa käytetään usein uusien työntekijöiden keskuudessa silloin, kun heidän on
helppo lähestyä tiedon kohteina olevia henkilöitä. Epäsuoria kysymyksiä tai
vihjauksia käyttämällä työntekijät yrittävät esimerkiksi hankkia tietoa aiheista, jotka
ovat heille kiusallisia. Kolmansia osapuolia puolestaan käytetään tiedon lähteinä
silloin, kun uudet työntekijät kokevat itsensä epävarmoiksi kysymään tietoa tiedon
varsinaiselta kohteelta. Informaatiota kysytään tällöin “toissijaiselta” lähteeltä (kuten
työtoverit) mieluummin kuin ensisijaiselta lähteeltä (esimerkiksi esimies). (Miller &
Jablin 1991, 103-106.)
Rajoja koettelemalla uusi työntekijä tavoittelee tietoa koettelemalla tai tekemällä
poikkeuksia organisaation sääntöihin sekä tarkkailemalla tästä syntyneitä reaktioita.
Keskustelujen kätkemisellä puolestaan tarkoitetaan sitä, kun uusi työntekijä pyrkii
saamaan tiedon hakemisen näyttämään keskusteluun luonnollisesti kuuluvalta osalta
(Miller & Jablin 1991, 108). Havainnoimisessa tietoa tavoitellaan katselemalla
käyttäytymistä tietyissä tilanteissa (esimerkiksi sitä, miten työtoverit käyttäytyvät).
Myös rooleihin liittyvää tietämystä hankitaan usein havainnoinnin kautta. Tarkkailun
avulla tietoa pyritään puolestaan hankkimaan ymmärtämällä aiemmin havainnoitua
käyttäytymistä, kuten työtovereiden käymiä keskusteluja. (Miller & Jablin 1991, 110113.) Uudet työntekijät käyttävätkin siis hyvin erilaisia menetelmiä tiedon
hankkimisessa, ja tiedon hankkimisen menetelmät riippuvat siitä, millaista
informaatiota uusi työntekijä kulloinkin tarvitsee. (Miller 2012, 127-128.) Tässä
opinnäytetyössä tulen tarkastelemaan, millaisia taktiikoita perehdytettävät käyttävät
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tietoa hankkiessaan ja noudattavatko he esimerkiksi joitain edellä mainituista Millerin
ja Jablinin tiedon hankkimisen luokista.

2.3 Vuorovaikutussuhteiden muodostuminen työpaikalla

Vuorovaikutussuhteen yksiselitteinen määritteleminen on haastavaa, sillä
vuorovaikutussuhdetta voidaan lähestyä useista eri näkökulmista. (Trenholm &
Jensen 2008, 29.) Trenholmin ja Jensenin (2008) mukaan vuorovaikutussuhteet
syntyvät ja muokkaantuvat osapuolten tietoisuudesta toisistaan.
Vuorovaikutussuhteet kehittyvät koordinoidussa vuorovaikutuksessa, ja
vuorovaikutussuhteisiin kuuluu myös suhteen osapuolten välistä neuvottelua. Tässä
tutkimuksessa vuorovaikutussuhde nähdään kahden henkilön välisenä suhteena, joka
muodostuu ja rakentuu näiden henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa.
Vuorovaikutussuhteet ovat usein pitkäkestoisia, ja niiden muodostumiseen tarvitaan
riittävästi aikaa. Tässä opinnäytetyössä vuorovaikutussuhteita ja niiden
muodostumista tarkastellaan uuden työntekijän näkökulmasta, kahden ensimmäisen
perehdytyspäivän ajan. Tavoitteena on saada selville, millä tavalla
vuorovaikutussuhteita aletaan muodostamaan uudessa organisaatiossa.
Työpaikan vuorovaikutussuhteilla on suuri merkitys paitsi itse työntekijöille, myös
varsinaiselle työpaikalle. Nämä vuorovaikutussuhteet vaikuttavat myös
työntekijöiden tiedon hankkimiseen. (Sias 2005, 377.) Perehdytyksessä
perehdytettävä pääsee tutustumaan lähemmin omaan perehdyttäjäänsä sekä
työtovereihinsa. Perehdytyksen järjestäminen on uuden työntekijän esimiehen
vastuulla, mutta uuden työntekijän perehdyttäjänä voi toimia esimiehen sijaan myös
hänen alaisensa tai jokin sellainen työtiimi, jossa perehdytettävä tulee
työskentelemään (Kauhanen 2012, 150-151). Perehdytyksen aikana uusi työntekijä
pääseekin luomaan uuteen työpaikkaansa liittyviä ensimmäisiä
vuorovaikutussuhteita. Esimiehen ja alaisen väliset vuorovaikutussuhteet ovat
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merkittäviä koko työsuhteen ajan, ja niillä voi olla monenlaisia vaikutuksia
esimerkiksi työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Työtovereiden kanssa uusi
työntekijä tulee puolestaan viettämään merkittävän osan koko työurastaan, jolloin
merkityksekästä on näiden vuorovaikutussuhteiden laatu ja muoto.
Työntekijän vuorovaikutussuhteella esimieheensä on suuria vaikutuksia paitsi
työntekijän sosiaalistumiseen, myös tulevaan työuraan. Esimies-alaissuhteessa
tiedonvaihdolla on tärkeä rooli. Erityisesti uudet työntekijät tukeutuvat esimiehiinsä
ja heidän tietoonsa organisaation sosiaalisiin suhteisiin liittyen sekä pyrkiessään
hallitsemaan työtehtäviin liittyvää epävarmuutta ja kykyään suoriutua kyseisistä
tehtävistä. Esimiehillä onkin avainasema tiedon välittämisessä uusille työntekijöille
heidän liittyessään uuteen organisaatioon, koskien erityisesti organisaatioon,
osastoon ja jaostoon liittyvää tietoa sekä tietoa perehdytettävän rooleista, tavoitteista
ja työtehtävistä organisaatiossa. (Jablin 2001, Siasin 2014 mukaan.) Myös se,
millainen suhde esimiehellä ja alaisella on, kytkeytyy työntekijän esimieheltään
saamaan tiedon määrään ja laatuun (Sias 2005, 388).
Tiedon rakentuminen ei ole kuitenkaan yksisuuntaista, pelkästään uuden työntekijän
informaation hankkimista esimieheltään. Tiedon rakentuminen perustuukin
vastavuoroisuuteen. Siinä missä työntekijät hakevat tietoa esimiehiltään, tukeutuvat
myös esimiehet alaisiinsa tiedon rakentumisen suhteen. Alaisiltaan saamansa tiedon
avulla esimiehet kykenevät tekemään johtamiseen liittyviä, tietoon perustuvia
päätöksiä. (Sias 2009, 25.)
Sias ja Wyers (2001) tutkivat hiljattain perustettuja kasvuyrityksiä (newly formed
expansion organizations) ja niissä tapahtuvaa työntekijöiden epävarmuutta ja tiedon
hakemista. Tutkimuksesta käy ilmi, että työntekijät tunsivat epävarmuutta muun
muassa vuorovaikutussuhteisiin sekä työtehtävissä suoriutumiseen liittyen.
Epävarmuutta vähentääkseen työntekijät tukeutuivat tietoa hakiessaan työtovereihin
ja esimiehiin sekä organisaation kirjoitettuihin materiaaleihin ja aikaisempaan
työkokemukseensa. (Sias & Wyers 2001, 555.) Sias (2005, 379) määrittelee
työtovereiden vuorovaikutussuhteiden olevan sellaisia työtovereiden välisiä suhteita,
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joissa kellään ei ole virallista (formal) valtaa toisiinsa nähden. Työtovereiden välisiä
vuorovaikutussuhteita on merkittävää tarkastella jo siitä syystä, että ne muodostavat
suuren osan koko työpaikan vuorovaikutussuhteista. Työntekijällä on tyypillisesti
vain yksi esimies, mutta työtovereita hänellä on yleensä useita. Työtovereiden
keskinäisillä vuorovaikutussuhteilla onkin merkittävä vaikutus organisaation
prosesseihin ja yksilön kokemuksiin.
Kramin ja Isabellan (1985) mentorointiin keskittyneessä tutkimuksessa vertaisten
(peers) väliset vuorovaikutussuhteet jaettiin kolmeen erilliseen luokkaan. Näitä
luokkia olivat tiedonvaihto- (information peer), kollegiaalinen- (collegial peer) ja
erityinen vertaissuhde (special peer). Tiedonvaihtosuhteet ovat organisaatioissa hyvin
tyypillisiä. Tiedonvaihtosuhteet ovat vuorovaikutussuhteita, jotka keskittyvät lähinnä
organisaatioon ja työtehtäviin liittyvän tiedon vaihtoon. Kollegiaaliset suhteet ovat
tiedonvaihtosuhteita intiimimpiä, ja ne sisältävät usein työhön ja perhe-elämään
liittyviä aiheita. Erityiset vertaissuhteet ovat vertaissuhteiden kaikkein läheisin ja
henkilökohtaisin muoto, ja tällaisissa vuorovaikutussuhteissa henkilökohtaiset aiheet
(kuten perhe-elämä) kuuluvat keskeisesti vuorovaikutukseen. (Kram & Isabella 1985,
121.) Omassa tutkimuksessani voidaan ajatella, että perehdyttämisen aikana
vertaissuhteet ovat tiedonvaihtosuhteita. Perehdyttämisen yksi kulmakivistä on
informaation hankkiminen ja sen saaminen, ja perehdytyksen aikana vuorovaikutus
toisten kanssa keskittyy lähinnä työssä tarvittavan informaation hakemiseen ja sen
antamiseen.
Työntekijöiden sopeutumiseen uuteen organisaatioon vaikuttaa yhtenä osatekijänä
työtovereiden vuorovaikutussuhteet. Organisaatioon sopeutumiseen vaikuttavat yhtä
lailla myös muun muassa työssä koettava tyytyväisyys, työhön sitoutuminen ja stressi.
Vaikka työntekijöiden vuorovaikutussuhteet auttavat usein stressin sietämisessä,
voivat nämä vuorovaikutussuhteet yhtä lailla toimia stressin aiheuttajina. (Sias 2009,
74-75.) Stressiä voidaan luonnollisesti kokea myös itse työhön liittyvistä asioista sekä
organisaatioympäristöön vaikuttavista seikoista. Vaikka työtovereiden väliset
vuorovaikutussuhteet voivat pahimmillaan olla kuormittavia stressin aiheuttajia, ovat
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työtoverit silti tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä sosiaalisen tuen tarjoajista.
(Sias 2009, 70.)
Kuten merkitysten yhteensovittamisen teorian yhteydessä tuli ilmi, muodostamme
vuorovaikutuksessa erilaisia merkityksiä eri asioille. Erityisesti uudessa työpaikassa
aloitettaessa sekä omista että toisten työntekijöiden rooleista voi olla epäselvyyksiä,
jolloin on tärkeää, että myös rooleista luodaan vuorovaikutuksessa yhteiset
merkitykset. Roolien monitulkintaisuuden ja epäselvyyden onkin havaittu voivan
aiheuttaa stressiä ja pahimmillaan jopa loppuunpalamista. (Miller, Joseph & Apker
2000, 202.) Työntekijöihin, kuten esimerkiksi terveydenhoitoalan työntekijöihin,
kohdistuu usein monia, samanaikaisia rooliodotuksia, jotka heidän tulisi täyttää.
Tällaiset rooliodotukset saattavat olla ristiriidassa henkilön omien roolien kanssa,
jolloin on tärkeää, että rooleista pystytään neuvottelemaan. Apker (2001, 133) on
myös huomioinut vuorovaikutuksen tärkeyden rooleihin ja roolikäyttäytymiseen
liittyen. Vuorovaikutuksella on merkitystä siinä, miten (uudet) työntekijät
ymmärtävät rooliensa muutokset sekä miten he selviytyvät näistä muutoksista. Roolit
ovatkin muokkaantuvia ja muuttuvia. Kun uusista työntekijöistä tulee organisaation
täysivaltaisia jäseniä, mukauttavat he roolejaan joko yksilön henkilökohtaisiin tai
organisaation tarpeisiin nähden. (Apker 2012, 63-64.) On kuitenkin huomioitava, että
roolien omaksuminen vie oman aikansa, eikä uudessa organisaatiossa uusista
rooleista välttämättä synny heti selkeää kuvaa. Uuteen organisaatioon liityttäessä
opetellaan uusia rooleja, jotka voivat erota hyvinkin paljon henkilön aikaisemmista,
esimerkiksi aiemmissa työpaikoissa omaksutuista rooleista. Vaikka roolit voivat
vaihdella paljonkin, on uusilla työntekijöillä kuitenkin yleensä tietynlaisia käsityksiä
siitä, miten uusi rooli pitäisi täyttää. Aiemmat yksilön työkokemukset vaikuttavat
siihen, miten hän omaksuu roolit uudessa työpaikassa. (Ashfort 2000, 201-202.)
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2.4 Organisaatiokulttuuriin tutustuminen

Organisaatioon liittymiseen lukeutuu monia vaiheita, joista yksi tärkeä vaihe on
sosiaalistuminen (socialization). Sosiaalistuminen on pitkä prosessi, jota yksilö
rakentaa vuorovaikutuksen kautta: organisaatioon liittymisen muihin vaiheisiin
verrattuna sosiaalistuminen on kaikkein pitkäkestoisin ja monitahoisin.
Sosiaalistumisella voikin näin ollen olla kauaskantoisia seurauksia. Tässä työssä
tarkastellaan uusien työntekijöiden perehdyttämistä kahden ensimmäisen päivän
ajan, jolloin sosiaalistumista ei pystytä vielä havainnoimaan. Sosiaalistuminen alkaa
kuitenkin heti ensimmäisestä päivästä organisaatioon liittymisestä - ensimmäisestä
perehdytyspäivästä - jolloin sosiaalistumista on tärkeää tarkastella myös
perehdyttämisen näkökulmasta. Sosiaalistumiseen kuuluvat ne tavat ja keinot, joilla
uusi työntekijä sopeutuu organisaatioon, sillä uuden työntekijän täytyy opetella uusia
rooleja, normeja ja arvoja. (Wanous 1992, 187.) Uusia rooleja, normeja ja arvoja
opettelemalla ja ne omaksumalla uusi työntekijä sopeutuu organisaatioon paremmin.
Sopeutuminen voi vaikuttaa myös työntekijän työhyvinvointiin ja siihen, miten hän
työnsä toteuttaa. Uusien työntekijöiden sosiaalistuminen on tärkeä vaihe myös
heidän sopeutumisessaan organisaation kulttuuriin. Mitä enemmän työntekijät
sopeutuvat organisaatioon, sitä enemmän myös heidän ymmärryksensä
organisaatiokulttuurista lisääntyy. (Keyton 2005, 142-143.)
Organisaatioon liittyminen ja sosiaalistuminen toimivat myös perustana jäsenyydestä
neuvottelemiselle. McPhee kehitti kollegoineen (McPhee & Iverson, 2009; McPhee &
Zaug, 2000, Millerin 2014 mukaan) neljän virtauksen mallin (four flows), joka kuvaa
niitä viestinnällisiä funktioita, joista organisaation nähdään koostuvan. Yksi näistä
funktioista eli virtauksista on jäsenyydestä neuvotteleminen, jonka mukaan
organisaatio muodostuu siihen liittyvistä ja siitä poistuvista henkilöistä. (Miller 2014,
90.) Jäsenyydestä neuvottelemiseen lukeutuu muun muassa kysymysten esittämistä ja
tiedon jakamista sekä toisilta (esimerkiksi kollegoilta) oppimista. Vaikka jäsenyydestä
neuvottelemista tapahtuu erityisesti organisaatioon liittymisen vaiheessa, voivat
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jäsenyyden muodot vaihdella aina organisaatiosta poistumiseen asti. (Miller 2014, 9091.)
Myers ja Gailliard (2016) ovat tutkineet sosiaalistumista terveysalan organisaatiossa.
Artikkelissaan he toteavat, kuinka nykyajan terveysalan työntekijät kokevat työssään
erilaisia haasteita aina muuttuvasta ympäristöstä ikääntyviin ihmisiin ja nopeasti
uudistuviin teknologioihin, jotka vaativat työntekijöiltä yhä korkeampaa koulutusta ja
harjoittelua. Hierarkkiset rakenteet, työyhteisön vuorovaikutussuhteet sekä kontaktit
ja vuorovaikutus asiakkaisiin ovat terveydenhuollon kontekstissa erilaiset kuin muilla
toimialoilla, ja ne vaikuttavat näin organisaatioon sosiaalistumiseen. Konteksti
vaikuttaa myös muun muassa organisaation roolien luonteeseen ja tavoitteisiin.
(Myers & Gailliard 2016, 32.) Sairaalaorganisaatiota onkin tämän vuoksi
mielenkiintoista tutkia, sillä sairaala erilaisine rakenteineen ja hierarkkioineen antaa
perehdyttämisen tarkastelulle aivan toisenlaiset lähtökohdat.
Uuden työntekijän sosiaalistumisessa organisaatioon hän samalla sopeutuu myös
organisaation kulttuuriin. Kuten organisaatioon sosiaalistuminen, myös
sosiaalistuminen organisaatiokulttuuriin alkaa työntekijän ensimmäisenä työpäivänä.
(Keyton 2005, 140.) Eri tieteenaloilla organisaatiokulttuuri nähdään eri tavoin, ja sille
on olemassa lukuisia eri määritelmiä. Esimerkiksi Schein (2004) näkee
organisaatiokulttuurin paitsi muuttuvaisena ilmiönä, jota luodaan ja muovataan
yhdessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa, myös joukkona erilaisia rakenteita,
normeja ja sääntöjä, jotka vaikuttavat omaan käyttäytymiseemme. Monimutkaiseksi
organisaatiokulttuurin määrittelemisen tekee sen laajuus, sillä organisaatiokulttuuriin
voidaan nähdä lukeutuvan esimerkiksi organisaatiossa kulkevat tarinat, erilaiset
perinteet ja viestintään liittyvät säännöt. (Miller 2012, 84.) Organisaatiokulttuuria voi
olla haastavaa omaksua, sillä niin sanottuja virallisia dokumentteja
organisaatiokulttuurista organisaatioissa harvemmin on, ja näin ollen organisaatiossa
jo työskentelevien voi olla vaikeaa ilmaista organisaation arvoja ja normeja uudelle
työntekijälle. (Miller 2012, 123.) Kasvokkain tapahtuvassa perehdyttämisessä
organisaatiokulttuurin esitteleminen uudelle työntekijälle on kuitenkin luonnollisesti
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tehokkaampaa kuin organisaatiokulttuurista kertominen oppaiden ja esitteiden
avulla. (Keyton 2005, 142).

Termiä organisaatiokulttuuri käytetään yleisesti sateenvarjokäsitteenä kuvaamaan
ajattelutapaa, jossa organisaation kulttuurillisista ja symbolisista piirteistä ollaan
erityisen kiinnostuneita. Kulttuurin nähdään tällöin muodostuvan sosiaalisessa
todellisuudessa merkitysten neuvottelemisen ja vuorovaikutuksen kautta. (Alvesson
2002, 3-4, Miller 2012, 84.) Viestinnän tutkimuksessa organisaatiokulttuuri
ymmärretään yhdistelmäksi artefakteja, arvoja ja olettamuksia, jotka tulevat esiin
organisaation jäsenten vuorovaikutuksessa; tämän vuoksi organisaatiokulttuuri onkin
sekä muuttuvaa että monimutkaista. (Keyton 2005, 1-2).
Artefaktit ovat aistittavissa ja nähtävissä olevia asioita, joihin kiinnitämme
todennäköisesti organisaatiossa ensimmäisenä huomiota. Artefakteja ovat muun
muassa organisaation normit, tavat, käytänteet ja olettamukset. Artefakteista juuri
normeilla on erityinen rooli organisaatiokulttuuria tarkasteltaessa. Normit voivat olla
esimerkiksi malleja tietynlaisesta käyttäytymisestä tai viestinnästä, jotka ilmaisevat
sitä, miten ihmisten tulisi käyttäytyä tietyssä tilanteessa. (Keyton 2005, 23-24.)
Erityisesti uudet työntekijät reagoivat organisaation artefakteihin ensimmäisenä, sillä
artefaktit ovat niitä asioita ja seikkoja, joita organisaatiossa nähdään ja kuullaan. Tässä
työssä määrittelen artefaktit Scheinin (2004) mukaan koskemaan kaikkia niitä
nähtävissä, kuultavissa ja koettavissa olevia ilmiöitä, joita yksilö kohtaa uuteen
kulttuuriin tutustuessaan. Näin ollen artefakteiksi voidaan lukea esimerkiksi vaatetus
sekä organisaation teknologia, arvot ja erilaiset rituaalit. Terveydenhoitokontekstissa
esimerkiksi työntekijöiden pukukoodi on yksi esimerkki artefakteista. Lääkärit
käyttävät työssään valkoisia takkeja, ja nähdessämme valkoista takkia käyttävän
työntekijän miellämme hänet heti lääkäriksi. (Apker 2012, 184.) Kahden
perehdytyspäivän aikana organisaation artefaktit eivät välttämättä ehdi vielä
hahmottua uudelle työntekijälle, mutta työssäni tarkastelenkin sitä, millaisia artefakteja
uusi työntekijä on tässä ajassa ehtinyt organisaatiossa hahmottamaan ja millä tavalla
organisaation artefaktit näyttäytyivät perehdytettäville.
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Arvoilla tarkoitetaan strategioita, tavoitteita ja periaatteita, jotka luovat suuntaviivat
organisaatiokäyttäytymiselle. Yleisimmät työhön ja organisaatioihin liitetyt arvot ovat
esimerkiksi kunnioitus, sitoutuminen ja kunnianhimo. Olettamukset ovat puolestaan
itsestään selviä, organisaation jäsenille iskostuneita uskomuksia, joista työntekijöiden
ei ole enää tarvetta keskustella. Tällaiset uskomukset voivat liittyä organisaation
työntekijöiden vuorovaikutussuhteisiin, asiakkaisiin tai vaikkapa työhön, jota he
suorittavat. (Keyton 2005, 25-28.)
Vaikka organisaatiokulttuuri muodostuukin artefakteista, eivät organisaation jäsenet
kuitenkaan keskustele niistä suoraan. Organisaation artefaktit paljastuvatkin
työntekijöiden viestinnässä. Yksittäiset arvot tai olettamukset eivät kuitenkaan luo
organisaatiokulttuuria, vaan organisaatiokulttuuri tulee esille kaikkien organisaation
jäsenten vuorovaikutuksessa. (Keyton 2005, 28.) Organisaatiolle tyypilliset arvot
tulevatkin usein esille työntekijöiden käyttäytymisessä ja vaikuttavat myös siihen,
millaista viestintä ja vuorovaikutus organisaatiossa on. Olettamukset puolestaan
muodostavat organisaatiokulttuurin ytimen; ne vaikuttavat organisaation artefakteihin
ja arvoihin (Apker 2012, 184-185).
Organisaatiokulttuuri on siis käsitteenä laaja, eikä organisaatiokulttuuria pystytä
omaksumaan lyhyen ajan sisällä. Organisaatiokulttuuriin tutustuminen aloitetaan
kuitenkin perehdytyksessä, ja se, millä tavalla organisaatiokulttuurista jaetaan tietoa
perehdytettävälle, voi vaikuttaa suuresti siihen, millä tavalla uusi työntekijä alkaa muun
muassa organisaation arvoja ja normeja myöhemmin omaksumaan. Tässä
opinnäytetyössä tarkoitan organisaatiokulttuurilla niitä arvoja, normeja, tapoja ja
artefakteja, jotka tulevat esille työntekijöiden vuorovaikutuksessa ja joita on
mahdollista havaita jo organisaatioon liittymisen alkuvaiheessa. Olen kiinnostunut siitä,
millä tavalla uudelle työntekijälle jaetaan tietoa organisaatiokulttuurista ja mitä
perehdyttäjät ja perehdytettävät kokevat kuuluvan organisaation kulttuuriin.
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3 Tutkimuksen toteutus

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkielman laajempana tavoitteena on tarkastella, millaista uusien
työntekijöiden perehdyttäminen on vuorovaikutuksen näkökulmasta.
Perehdyttämistä vuorovaikutuksen näkökulmasta tarkastellaan tiedon rakentumisen,
vuorovaikutussuhteiden muodostumisen sekä organisaatiokulttuuriin tutustumisen
kautta. Olen kiinnostunut perehdytyksessä saatavan tiedon muodoista ja siitä,
millaisissa tilanteissa tiedonvaihtoa tapahtuu. Vuorovaikutussuhteiden
muodostumista tarkastelemalla tahdon tietää, millä tavalla vuorovaikutussuhteita
aletaan muodostaa uudessa organisaatiossa ja millaista työyhteisön vuorovaikutus on.
Olen lisäksi kiinnostunut organisaatiolle ominaisista arvoista ja tavoista sekä
kohdeorganisaatiolle tyypillisistä artefakteista ja niiden näkymisestä organisaation
arjessa.
Tutkielman tavoitteiden pohjalta on johdettu seuraavat tutkimuskysymykset:
1) Millä tavalla tietoa rakennetaan ja miten merkityksiä muodostetaan
perehdytyksessä?
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään, millaista
vuorovaikutus on perehdyttämisessä tiedon rakentumisen suhteen ja millä tavalla
perehdytyksessä muodostetaan yhdessä merkityksiä. Olen kiinnostunut erityisesti
siitä, mitä kautta ja millä menetelmillä tietoa haetaan, millaista tietoa
perehdytettävälle annetaan ja millaisista lähteistä tietoa saadaan.
2) Miten vuorovaikutussuhteet muodostuvat uudessa työpaikassa?
Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään tietämään, millä tavalla uuden
työntekijän vuorovaikutussuhteet alkavat muodostumaan uudessa työpaikassa.
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3) Millä tavalla uusi työntekijä tutustuu ja alkaa omaksua organisaatiokulttuuria
perehdyttämisessä?
Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään, millä tavalla
organisaatiokulttuuriin tutustutaan ja miten organisaatiokulttuuria aletaan omaksua
perehdyttämisessä. Millä tavalla organisaation tavat, rutiinit ja käytänteet alkavat
rakentua vuorovaikutuksessa?

3.2 Tutkimuskohde

Tämä tutkielma sijoittuu sosiaali- ja terveydenhoitoalalle, tutkimuskohteen ollessa
Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin tulevat uudet työntekijät sekä heidän
perehdyttäjänsä. Kiinnostuksenkohteenani oli seurata vakituiseen työsuhteeseen
tulevia henkilöitä, toisin sanoen muita työntekijöitä kuin opiskelijoita tai
harjoittelijoita. Opiskelijat eivät voi toimia työtehtävissä itsenäisesti, vaan he toimivat
rajoitetuin oikeuksin. Koin, että tämä vaikuttaisi myös perehdyttämisen
järjestämiseen ja näin ollen omaan tutkimukseeni. Aineiston ja koko tutkimukseni
luotettavuuden kannalta on tärkeää, että havainnointini rajoittuu laillistettuihin
hoitotyön ammattihenkilöihin. Tämän vuoksi rajasin tutkimukseni vakituiseen
työsuhteeseen tulevien uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, kohderyhmän
ollessa sairaanhoitajat. Lisäsin tarkastelualueeseeni myös perehdyttäjien
havainnoimisen, sillä tällä tavoin pystyin mielestäni parhaiten tarkastelemaan
perehdyttämistä vuorovaikutuksen näkökulmasta - onhan perehdyttäjillä kenties
suurin rooli muun muassa siinä, miten perehdytettävä rakentaa tietoa organisaatiosta
ja työtehtävistään ja miten hän alkaa muodostaa vuorovaikutussuhteita. Kohderyhmä
rajautui Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä työskentelevän yhteyshenkilöni kanssa
käydyn keskustelun pohjalta. Kohderyhmän valintaan vaikuttivat myös
sairaanhoitopiirillä aloittavien uusien työntekijöiden lukumäärä ja ajankohta sekä eri
ammattikuntien perehdyttämisen havainnointiin vaikuttavat luvat ja anomukset.
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Olen saanut olla mukana toteuttamassa erinäisiä projekteja sosiaali- ja
terveydenhoitoalalla, ja kyseinen alue kiinnostaa minua henkilökohtaisesti erityisesti.
Intresseistäni johtuen halusin sijoittaa tutkimukseni juuri terveydenhoitoalalle ja
kerätä aineistoni mahdollisuuksien mukaan Keski-Suomen alueelta.
Yhteydenottopyyntöjen seurauksena selvisi, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä
oli mahdollista seurata vakituiseen työsuhteeseen tulevien, eri ammattikuntien
henkilöiden perehdyttämistä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on myös tunnettu
tutkimus- ja koulutustoiminnastaan.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa.
Sairaanhoitopiiri jakautuu hallinnollisesti kuuteen toimialueeseen, jotka jakautuvat
edelleen 25 vastuualueeseen. Suoritin tutkimukseni kenttävaiheen Jyväskylässä
Keski-Suomen keskussairaalassa, joka on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
erikoissairaanhoitoa antava yksikkö. Osastoja sairaanhoitopiirissä on kaikkiaan 20.
Sairaanhoitopiirissä oli vuoden 2014 lopussa 3 800 työntekijää, joista hoitohenkilöitä
oli 2 229 (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivut, 15.8.2017).
Perehdyttämisen kesto voi vaihdella paljonkin organisaatioittain. Esimerkiksi Bauerin
(2010, 2) mukaan perehdyttäminen voi kestää ajallisesti muutamista tunneista jopa
muutamiin kuukausiin. Miettisen, Kaunosen, Peltokosken ja Tarkan (2009, 78)
tutkimuksessa perehdyttämisen kesto vaihteli hoitotieteen opiskelijoilla useimmiten
yhdestä päivästä kolmeen viikkoon. Wanous (1992, 166) puolestaan määrittelee
perehdytyksen kestävän yhden viikon ajan siitä, kun uusi työntekijä on liittynyt
organisaatioon. Tässä tutkimuksessa tulen seuraamaan uusien työntekijöiden
perehdyttämistä kahden kokonaisen päivän ajan, sillä perehdytys ei ole
kohdeorganisaatiossani irrallinen tilanne vaan etenee työn lomassa.
Perehdyttäminen toteutetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä samoin
periaattein: perehdytys aloitetaan uuden työntekijän ensimmäisenä työpäivänä, ja
perehdytys kestää kokonaisuudessaan noin kolme päivää - työntekijän aiempi
työkokemus sekä tiedot ja taidot tosin voivat vaikuttaa tapauskohtaisesti
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perehdyttämisen kestoon puolin ja toisin. Tavoitteena on, että uusi työntekijä aloittaa
varsinaiset työt suhteellisen nopeasti perehdytyksen lomassa. Toisin sanoen
perehdytys lomittuu työhön, ja uudet työntekijät ottavat esimerkiksi niin sanottuja
omia potilaita jo perehdytyksen aikana. Esimies (osastonhoitaja) ottaa perinteisesti
uuden työntekijän vastaan, mutta varsinaisen perehdyttämisen järjestää uuden
työntekijän kollega. Perehdyttämisen pääpaino on vuorovaikutuksessa, mutta
perehdyttämiseen lukeutuu myös kirjallisia materiaaleja, jotka tukevat perehdytystä.
Tutkimukseni keskittyi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kolmeen työyksikköön ja
näissä järjestettyihin perehdytyksiin. Työyksiköt valikoituivat tutkimukseeni sillä
perusteella, että näissä yksiköissä järjestettiin uusien työntekijöiden perehdytyksiä
silloin, kun aineistonkeruu oli itselleni ajankohtaista.
Havainnoinnin suorittaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä edellytti kirjallisen
tutkimusluvan hakemista ja tutkimussuunnitelman laatimista. Kun
kohdeorganisaation yhteyshenkilöni oli käsitellyt ja hyväksynyt
tutkimuslupahakemukseni ja tutkimussuunnitelmani, alkoi tutkittavien henkilöiden
rekrytointi perehdyttämisten ajankohdat huomioiden. Havainnoitavat henkilöt on
valittu tutkimukseeni yhteyshenkilön kautta, joka rekrytoi minulle tutkimukseni
kannalta relevanteimmat tiedonantajat. Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin tulevien
uusien työntekijöiden selvittäminen alkoi elokuussa, ja aineisto kerättiin 6.11. 21.11.2017 välisenä aikana.
Tutkimustiedote eli havainnointi- ja haastattelukutsu ja tutkijan yhteystiedot (liite 4)
lähetettiin uusille työntekijöille sähköpostin välityksellä heti, kun tutkimukseen
osallistuneet henkilöt selvisivät. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat tämän
jälkeen yhteydessä tutkijaan ja täyttivät tietoisen suostumuksen. Tietoinen suostumus
(liite 5) on tehty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan
lausuntopyyntölomakkeen pohjalta, jonka olen muokannut omaan tutkimukseeni
sopivaksi.
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Tutkimukseeni osallistuneet uudet työntekijät olivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
ulkopuolelta rekrytoituja työntekijöitä. Tutkimukseeni osallistui kaikkiaan seitsemän
henkilöä: kolme perehdytettävää ja neljä perehdyttäjää. Tutkimushenkilöt olivat
iältään 22-42 -vuotiaita, perehdytettävien ikähaarukan ollessa 22-41 vuotta ja
perehdyttäjien 27-42 vuotta. Kaikki perehdyttäjät ja perehdytettävät olivat naisia ja
koulutukseltaan sairaanhoitajia, tosin yksi perehdytettävä oli perehdytyksen
järjestämisajankohtana vielä sairaanhoitajaopiskelija. Tämä opiskelija valmistui
kuitenkin melko pian perehdytyksen jälkeen sairaanhoitajaksi.
Neljästä perehdyttäjästä kolme oli perehdyttänyt aiemminkin uusia työntekijöitä.
Kaikki perehdyttäjät olivat perehdytettävien kollegoita, ja heillä kaikilla oli
perehdytyksen yhteydessä myös omia potilaita, toisin sanoen perehdyttäjät
osallistuvat normaalisti potilashoitoon perehdyttämisvastuusta huolimatta. Kaikilla
perehdytettävillä oli puolestaan aiempaa työkokemusta vastaavanlaisesta työstä, joko
varsinaisena työntekijänä tai harjoittelijana. Osalle perehdytettävistä Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri oli ennestään tuttu muun muassa harjoittelujen vuoksi, mutta
jokainen perehdytettävä aloitti työsuhteensa kohdeorganisaatiossa uutena
työntekijänä.

3.3 Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu

Tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullinen
tutkimus jakautuu moneen alamuotoon, joista yksi on etnografinen tutkimus. Tässä
maisterintutkielmassa aion tarkastella sosiaali- ja terveydenhoitoalalle saapuvien
uusien työntekijöiden perehdyttämistä etnografisia aineistonkeruutapoja soveltaen.
Perinteisestä laadullisesta tutkimuksesta etnografia poikkeaa muun muassa siinä, että
etnografiassa havainnointi on perinteistä laadullista tutkimusta pitkäkestoisempaa, ja
tutkija myös elää tutkimuskohteensa elämää. Mukana eläminen ja kokeminen antavat
näin ollen tutkimuskohteesta syvällisen kuvan tutkijalle. (Kananen 2014, 7.)
Perinteinen etnografinen tutkimus vaatisi siis huomattavasti pidempää
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osallistumisjaksoa ja tutkimuskohteen tarkastelua, mutta oman tutkimukseni
laajuuden ja aikataululliset seikat huomioon ottaen toteutan tutkimukseni tyypilliselle
etnografiselle tutkimukselle hieman pienemmässä mittakaavassa niin havainnoinnin
kestoa kuin tutkimukseni laajuuttakin ajatellen. Omassa maisterintutkielmassani
tulen tekemään havainnointien lisäksi myös teemahaastatteluja. Koska kyseessä on
laadullinen tutkimus, tarkoituksenani ei ole hankkia mahdollisimman kattavaa
aineistoa, vaan aineiston koon sijaan keskeisintä tutkimuksessani on tarkastella
perehdyttämistä kokonaisvaltaisesti.
Koska olen kiinnostunut työyhteisössä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja
perehdyttämisestä vuorovaikutuksen näkökulmasta, en tule tarkastelemaan
perehdytyskansioita tai muita perehdyttämiseen kuuluvia kirjallisia dokumentteja,
vaan keskityn varsinaiseen perehdytykseen ja siinä ilmenevään vuorovaikutukseen.
Mikäli kirjallista aineistoa tullaan käymään läpi perehdytyksessä, tulen huomioimaan
sen aineistonkeruun yhteydessä, mutta en itse tule tarkastelemaan perehdyttämiseen
liittyvää kirjallista materiaalia.

3.3.1 Havainnointi ja sen toteutuminen kohdeorganisaatiossa
Havainnointeja voidaan toteuttaa eri tavoilla. Tyypillisesti havainnointi jaetaan
osallistuvaan ja ei-osallistuvaan havainnointiin. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija
itse on aktiivinen toimija, kun taas ei-osallistuvassa havainnoinnissa tutkijan rooli on
puolestaan havainnoida ympäröivää tilannetta. Havainnointi voi olla myös hyvin
systemaattista tai vaihtoehtoisesti strukturoimatonta ja jäsentelemätöntä. (SaaranenKauppinen & Puusniekka, 2006.) Havainnoinnin etuihin lukeutuu tilanteen aitous,
jolloin ilmiö tapahtuu luonnollisessa ympäristössään (Kananen 2014, 79).
Havainnoinnin etuihin lukeutuu myös niin sanottu hiljainen tieto, jota ei välttämättä
muulla tavoin voitaisi tavoittaa. Tämän vuoksi havainnointi oli oman tutkimukseni
kannalta keskeisin vaihtoehto kerätä aineisto, sillä tällä tavalla pääsin itse
tarkastelemaan perehdytyksessä ilmenevää vuorovaikutusta. Kuten Hirsjärvi, Remes
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ja Sajavaara (2000, 200) toteavat, on havainnointi erinomainen menetelmä juuri
vuorovaikutusta tutkittaessa.
Havainnointi menetelmänä sisältää kuitenkin myös omat ongelmansa. Eniten
havainnointia on kritisoitu siitä, että havainnoija saattaa häiritä tutkimustilannetta
omalla läsnäolollaan. Muut läsnäolijat voivat häiriintyä tutkijan läsnäolosta, jolloin
tilanteen kulku voi muuttua. Havainnoinnin toteuttaminen on myös aikaavievää.
(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2000, 200-201.) Tutkimustiedon kerääminen
havainnointia käyttämällä voi myös olla ongelmallista, sillä tutkija ei aina välttämättä
tiedä, mihin asioihin hänen tulisi kiinnittää huomiota havainnoinnissa (Kananen 2014,
80). Tämän välttämiseksi tein etukäteen havainnointilomakkeen, jonka tarkoituksena
oli helpottaa suuntaamaan katse mahdollisimman moneen tutkimuksen kannalta
merkitykselliseen asiaan. Pyrin myös olemaan havainnoinneissa mahdollisimman
näkymätön, jotten olisi vaikuttanut perehdyttämiseen millään tavalla.
Havainnointilomakkeesta tulen kertomaan lisää myöhemmin.
Tutkimuksessani seurasin uusien työntekijöiden perehdyttämistä kahden päivän ajan,
ja tein havaintoja ulkopuolisena henkilönä. En siis osallistunut kenttätilanteisiin
(esimerkiksi potilaiden hoitotoimenpiteisiin), joissa havainnoitavat henkilöt toimivat,
vaan olin tilanteissa ulkopuolinen toimija. Pyrin vaikuttamaan läsnäolollani
mahdollisimman vähän perehdyttämiseen ja seuraamieni henkilöiden
käyttäytymiseen. Havainnointimuistiinpanot toteutin kirjaamalla kaikki oleelliset,
havainnoinneissa esiin tulleet asiat ja huomiot etukäteen laatimaani
havainnointilomakkeeseen (liite 3).
Lomakkeeseen kirjaamani havainnot olivat muun muassa virallisen tiedon
rakentumiseen tai organisaatiokulttuuriin tutustumiseen liittyviä huomioita. Olin
tehnyt havainnointilomakkeen muistikirjaan, jota kuljetin mukanani koko
havainnointijakson ajan. Muistikirjaa oli helppo kuljettaa mukana, eikä havaintojen
merkitseminen aiheuttanut häiriötä perehdytettävälle tai perehdyttäjälle. Alun perin
suunnittelin toteuttavani havainnointien merkitsemisen tablet-laitteelle tai
älypuhelimelle, mutta muistikirjan käyttäminen poisti pelot tiedostojen mahdollisen
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katoamisen varalta, eikä minun tarvinnut huolehtia teknologisten laitteiden
toimivuudesta, akun kestosta tai laitteisiin mahdollisesti tulevista häiriöistä. Useilla
sairaalan osastoilla vaaditaan lisäksi esimerkiksi matkapuhelimen sulkemista
osastolla vierailun ajaksi, jotta vältetään hoitotoimenpiteissä käytettäviin laitteisiin
tulevat mahdolliset häiriöt. Tämä olisi poissulkenut myös oman älypuhelimeni käytön.
Havainnointi toteutettiin kokonaisuudessaan neljänä päivänä, kahta eri perehdytystä
seuraten. Yhtä perehdyttämistä havainnoin kahden päivän ajan. Havainnoin siis yhtä
uutta työntekijää sekä hänen perehdyttäjäänsä kaksi päivää, ja havainnoinnin aloitin
heti perehdyttämisen ensimmäisenä päivänä. Perehdyttämisen havainnoiminen
ainoastaan yhden päivän ajan ei anna tarpeeksi laaja-alaista kuvaa perehdyttämisestä,
joten halusin seurata perehdytystä myös toisena päivänä. Perehdytyksen seuraamisen
kestosta päätimme yhdessä yhteyshenkilöni kanssa. Henkilöt, joita havainnoin, tulivat
organisaation ulkopuolelta, jolloin he olivat tällöin täysin uusia työntekijöitä.
Havainnointi ulottui kokonaisen työpäivän ajalle, sillä oletuksena oli, että perehdytys
lomittuu työhön eikä perehdytystä voida erottaa erilliseksi tilanteeksi.
Tein itselleni etukäteen useita lomakkeita, jotta huomioiden kirjaaminen ylös olisi
ollut mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa. Havainnointilomaketta valmistellessani ja
havainnointeihin valmistautuessani haasteeksi muodostui lomakkeen rakenne ja tapa,
jolla merkitsisin havainnot ylös. Jokaisen perehdytettävän havainnointi tulisi
kestämään noin 8 tuntia per päivä, jolloin perehdytykseen liittyviä huomioita - toisin
sanoen aineistoa - tulisi valtava määrä jo pienen ajan sisällä. Ennen perehdytysten
seuraamista harjoittelin havainnointitilannetta etukäteen. Kuvittelin mielessäni,
millainen perehdytys mahdollisesti on ja mitä kaikkea perehdytyksessä voisi tulla
ilmi vuorovaikutuksen näkökulmasta. Niin sanottujen ylimääräisten havaintojen eli
tutkimukseni kannalta epärelevanttien havaintojen merkitsemisen välttämiseksi
kertasin mielessäni, mitkä kaikki asiat miellän kuuluvan esimerkiksi
organisaatiokulttuuriin tutustumiseen tai mitä mielestäni on virallisen tiedon
rakentuminen.
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Yritin muodostaa etukäteen käsityksen uuden työntekijän perehdyttämisestä ja siitä,
kuinka paljon tutkimukseni kannalta relevanttia materiaalia oikein tulisi. Toteutin
havainnointien kirjaamisen siten, että siirryin täyttämään uutta lomaketta aina noin
15 minuutin välein. Tämä mahdollisti sen, että jokainen lomake pysyi suhteellisen
selkeänä havainnointien merkitsemiseksi, toisin sanoen aineistoa ei ehtinyt tulla tässä
ajassa liian paljoa yhtä lomaketta kohden. Kuitenkin 15 minuuttia oli riittävän pitkä
aika, jotta sain kerättyä tarpeeksi oleellisia huomioita perehdytyksistä.
Havainnointilomakkeeseen merkitsin varsinaiseen havainnointiin liittyvien
huomioiden lisäksi perehdytyksessä läsnä olleet henkilöt, perehdytyksen ajankohdan
päivämäärineen, paikkoineen ja kellonaikoineen sekä tilat, joissa perehdytystä
tapahtui. Aina, kun perehdytyksen aikana kohdattiin uusia henkilöitä tai kun
perehdytettävä vaihtoi paikkaa, merkitsin asian ylös omaan lomakkeeseeni.
Tarkoituksenani ei ollut merkitä varsinaisia kellonaikoja ylös eikä esimerkiksi sitä,
kuinka montaa kertaa jokin tietty asia tapahtui - olihan tarkoituksenani seurata, mitä
perehdyttämisessä tapahtuu. Kirjasin kuitenkin tutkimukseni kannalta
merkittävimmät kellonajat ylös: mitä perehdyttämisen alussa tapahtui ja mihin
perehdyttäminen päättyi. Mikäli perehdytyksessä tapahtui jotakin vuorovaikutuksen
kannalta merkityksellistä, merkitsin kyseisen tapahtuman kellonajan ylös.
Täytin havainnointilomaketta koko havainnointijakson ajan. Puhtaaksikirjoitettua
havainnointimateriaalia kertyi 38 sivun verran Arial-kirjasintyypillä, fonttikoolla 11 ja
rivivälillä 1,15. Kirjoitin niin havainnointimuistiinpanot kuin
havainnointilomakkeisiin kirjoittamani huomiot puhtaaksi heti jokaisen
havainnoinnin jälkeen, jotten unohtaisi mitään oleellisia seikkoja. Asioiden
merkitsemisen täytyi tapahtua itse havainnoinneissa hyvin nopeasti, sillä
kirjoittaminen ei saanut viedä liikaa aikaa tai huomiota havainnointien tekemiseltä.
Käytinkin muistiinpanoissani muun muassa tiettyjä lyhenteitä, kuten P=perehdyttäjä
ja T=tulokas, säästämään aikaa kirjoittamiselta. Tässä tutkimuksessa käytän termejä
tulokas ja perehdytettävä synonyymeinä. Tulokkaalla ja perehdytettävällä tarkoitan
siis Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä uutena työntekijänä aloittanutta sosiaali- ja
terveydenhoitoalan ammattilaista, jonka perehdytystä olin havainnoimassa. Kirjainta
X käytin kuvaamaan uusien työntekijöiden entisiä työ-, opiskelu- tai
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harjoittelupaikkoja. Pyrin kirjoittamaan jokaisesta perehdytyksestä mahdollisimman
tarkasti. Läsnäolevien henkilöiden, paikkojen ja tilojen sekä tutkimukseni kannalta
oleellisten teemojen lisäksi havainnoin muun muassa työyksikön ilmapiiriä ja
työyhteisössä olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta. Havainnointien
aikana tein myös itselleni merkintöjä aiheista, joista halusin kysyä haastatteluissa
lisää tai jotka jäivät minulle jollain tapaa epäselviksi.

3.3.2 Teemahaastattelu ja haastattelujen toteutus
Koska halusin selvittää perehdyttämiseen osallistuneiden henkilöiden omia
kokemuksia perehdytykseen liittyen, oli teemahaastatteluiden toteuttaminen
mielestäni parhain tapa tällaisten tietojen hankkimiseen. Teemahaastattelu nostaa
tutkittavien tulkinnat sekä heidän asioille antamansa merkitykset esille.
Teemahaastattelu myös korostaa sitä, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa.
(Hirsjärvi & Hurme 2009, 47-48.) Haastatteluiden avulla pyrin myös vahvistamaan
näkemäni luotettavuuden ja selvittämään sellaisia asioita, joita havainnoinnissa ei voi
nähdä. Haastattelujen avulla pystyin myös sijoittamaan haastateltavan puheen
laajempaan kontekstiin. Halusin kuulla myös perehdytyksen toteuttaneiden
henkilöiden näkemyksiä perehdyttämisestä, joten haastattelin myös perehdyttäjiä.
Teemahaastattelut pidettiin havainnointien jälkeen. Haastatteluja oli yhteensä
seitsemän, ja ne olivat kestoltaan 38 min. - 1h 20 min. Teemahaastatteluiden tueksi
toteutin teemahaastattelurungon sekä perehdytettäville että perehdyttäjille
ohjaamaan haastattelun kulkua (haastattelurunko liitteet 1 & 2). Teemahaastattelut
olivat puolistrukturoituja haastatteluja, joissa kysymykset olivat kaikille
haastateltaville samat, mutta jossa vastauksia ei oltu sidottu tiettyihin
vastausvaihtoehtoihin. Koska käsittelin tutkimuksessani myös perehdytettävien ja
perehdyttäjien kokemuksia, oli tällainen haastattelutyyppi mielestäni sopivin
tutkimustani ajatellen. Teemahaastattelut noudattivat haastattelurungon linjaa, mutta
varsinaisissa haastattelutilanteissa tein tarvittaessa muutoksia haastattelurunkoon
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muun muassa esittämällä tarkentavia kysymyksiä havainnoinnissa esiin tulleisiin
asioihin liittyen.
Aloitin teemahaastattelut niin sanotuilla kevyillä kysymyksillä työntekijän taustaa ja
työhistoriaa koskien. Keskeisten henkilötietojen (kuten iän) lisäksi kysyin
haastateltavilta heidän opiskeluhistoriastaan sekä muista organisaatioista, joissa he
olivat mahdollisesti työskennelleet. Mikäli haastateltavalla oli kokemuksia
perehdytyksestä jossakin muussa organisaatiossa, pyysin kertomaan kyseisestä
perehdytyksestä lisää ja vertaamaan sitä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä
järjestettyyn perehdytykseen. Haastattelurunko jakautui neljään eri osa-alueeseen:
perehdytyksen kokemuksiin, tiedon rakentumiseen vuorovaikutuksessa,
vuorovaikutussuhteiden muodostumiseen ja rooleihin sekä organisaatiokulttuuriin
tutustumiseen ja sosiaalistumiseen. Osa-alueet eli pääteemat johdettiin
tutkimuskysymysten pohjalta. Halusin kuulla näkemyksiä perehdytyksestä sekä
perehdytettävältä että perehdyttäjältä, joten toteutin yksilöhaastattelut molemmille
osapuolille.
Perehdyttäjille suunnattu haastattelurunko noudatti samanlaista linjaa kuin
perehdytettäville tehty haastattelurunkokin, mutta perehdyttäjien haastatteluissa
fokusoiduin ensisijaisesti perehdyttäjän näkemyksiin perehdytyksestä sekä hänen
omaan toimintaansa perehdyttäjänä. Itse haastattelutilanteissa haastattelurungot
täydentyivät, sillä kysyin tarvittaessa lisäyksiä tai tarkennuksia havainnoinneissa
ilmenneisiin asioihin tai mikäli haastatteluissa jokin yksittäinen tilanne tai asia nousi
merkitykselliseksi.
Teemahaastattelut pyrittiin pitämään toisena perehdyttämisen havainnointipäivänä,
sillä tällöin perehdyttämiseen liittyvät kokemukset olivat niin uudella työntekijällä
kuin perehdyttäjälläkin tuoreessa muistissa. Aikataulullisten haasteiden vuoksi osa
haastatteluista jouduttiin pitämään vasta pidemmän ajan kuluttua, kuitenkin reilun
viikon sisällä perehdyttämisen aloittamisesta. Teemahaastattelun ajankohdasta ja
kestosta sovin tutkimuksen kohteina olleiden henkilöiden kanssa heti varsinaisen
kenttätyöskentelyn jälkeen. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluita, jotka toteutettiin
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havainnoitavien työyksikössä; tuttu haastatteluympäristö saattaa helpottaa
tilanteessa mahdollisesti ilmenevää jännitystä, jolloin haastattelutilanteesta tulee
mahdollisimman luonnollinen. Haastattelun alussa kertasin, miksi haastattelu
pidetään ja kuinka kauan se tulee kestämään sekä mitä tietoja haastattelulla halutaan
saada ja miten haastattelussa ilmenneitä tietoja tullaan käyttämään. Tämän päätteeksi
kerroin tarkemmin haastattelua koskevista eettisistä seikoista, kuten anonymiteetista
ja luottamuksellisuudesta.
Haastattelut tallennettiin nauhurilla digitaalisiksi tiedostoiksi niin aineiston
analysoimisen helpottamiseksi kuin oleellisten seikkojen ymmärtämiseksi ja
muistamiseksi. Haastatteluissa nousseisiin merkityksellisiin seikkoihin oli myös
helpompi palata, kun haastattelut oli nauhoitettu. Merkityksellisimmistä seikoista
tein myös muistiinpanoja haastattelun lomassa tallenteen mahdollisen häviämisen
varalta. Haastattelut kestivät kokonaisuudessaan 5 tuntia 47 minuuttia, ja
sanatarkasti litteroitua tekstiä muodostui yhteensä 83 sivua. Myös
haastattelumateriaalia puhtaaksikirjoittaessani käytin Arial-kirjasintyyppiä,
fonttikokoa 11 ja riviväliä 1,15.

3.4 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi

Tutkimukseni aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla, tarkemmin ottaen
teemoittelemalla. Teemoittelulla tarkoitetaan aineiston jaottelemista ja sen
ryhmittelyä erilaisiin aihepiireihin. Ryhmittelyn jälkeen aineistosta etsitään
varsinaisia teemoja, ja aineistosta on tarkoituksena löytää tiettyä teemaa vastaavia
näkemyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)
Aloitin tutkimukseni aineiston analysoinnin litteroimalla haastattelut sekä
kirjoittamalla havainnointimateriaalit puhtaaksi. Säilytin perehdyttäjien
haastattelujen litterointeja omassa tiedostossaan, ja perehdytettävien haastattelujen
litterointeja omassaan. Puhtaaksikirjoitettuja havainnointimateriaaleja säilytin niin
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ikään omassa tiedostossaan. Kun aineisto oli kokonaisuudessaan kirjoitettu puhtaaksi,
aloin redusoimaan eli pelkistämään aineistoa käymällä ensin läpi perehdyttäjien
litteroinnit ja siirtymällä siitä perehdytettävien litterointeihin.
Havainnointimateriaalin redusoin viimeisenä. Redusoinnissa aineisto pelkistetään
karsimalla siitä pois kaikki tutkimuksen kannalta epäoleellinen. Redusointia voi olla
esimerkiksi aineiston pilkkominen osiin, jolloin tutkimustehtävä ohjaa aineiston
pelkistämistä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) Poistin aineistoista sellaiset osat, jotka
eivät kuuluneet tutkimukseni tarkasteluaiheiksi. Tällaisia osioita olivat esimerkiksi
haastatteluissa ajoittain ilmennyt keskustelun harhautuminen varsinaisten
haastattelukysymysten ulkopuolisiin aiheisiin. Pelkistämällä johdin myös
analyysiyksikön, joka on tässä tutkimuksessa ajatuskokonaisuus.
Aineiston redusointia seurasi klusterointi eli ryhmittely, jossa aineistosta pyritään
löytämään joko samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa
tarkoittavat käsitteet ryhmitellään keskenään ja ne yhdistetään luokaksi. (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 110.) Tässä vaiheessa yhdistin kaiken redusoimani aineiston
(perehdytettävien ja perehdyttäjien haastattelujen litteroinnit sekä
havainnointimateriaalin) yhteen tiedostoon ja aloin ryhmittelemään aineistoa
luokkiin. Käytin teemahaastattelujen teemoja sekä havainnointilomaketta luokittelun
pohjana. Etsin aineistosta samaa asiaa tarkoittavia käsitteitä, jonka jälkeen
ryhmittelin ne luokaksi ja nimesin kyseisen luokan sitä aina parhaiten kuvaavalla
käsitteellä. Näitä käsitteitä olivat tiedon rakentuminen, vuorovaikutussuhteiden
muodostuminen sekä organisaatiokulttuuriin tutustuminen. Varsinaisten luokkien
muodostamisen jälkeen luin aineistoa jälleen läpi, minkä jälkeen jaoin niin kutsuttujen
pääluokkien sisältöjä erillisiin alaluokkiin sen mukaan, millaisia teemoja kustakin
luokasta löysin. Tällaisia alaluokkia olivat muun muassa kiireen vaikutukset, tiedon
antaminen ja aiempien työpaikkojen merkitykset. Tarkastelin aineistoani tässä
vaiheessa tutkimuskysymysten pohjalta, toisin sanoen pyrin löytämään
tutkimuskysymyksiini vastaukset tehtyjen luokittelujen perusteella. Tämän
tutkimuksen tulokset esitellään seuraavassa luvussa.
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Käytin tutkimushenkilöistä haastatteluissani nimiä H1, H2 (haastateltava 1,
haastateltava 2) ja niin edelleen, jotta tutkimushenkilöideni anonymiteetti säilyisi
koko ajan. Käytin myös aineistoesimerkeissä lyhennettä X kuvaamaan uusien
työntekijöiden entisiä työ-, harjoittelu- ja opiskelupaikkoja. Tällä tavalla halusin
varmistaa, ettei esimerkiksi aiempien työ- tai opiskelupaikkojen mainitseminen
vaikuttaisi tutkimushenkilöideni tunnistettavuuteen. Havainnointiesimerkeissä en ole
erikseen eritellyt tutkimushenkilöitä, mutta olen eritellyt perehdyttäjän ja
perehdytettävän ilmaisut käyttämällä perehdyttäjästä termiä perehdyttäjä ja
perehdytettävästä termiä tulokas. Olen muuttanut aineistoesimerkit
yleiskielisemmiksi sen vuoksi, että tietyt haastateltavat puhuivat murteita tai käyttivät
muuten mielestäni tunnistettavissa olevaa kieltä, ja halusin turvata haastateltavien
anonymiteetin. Aineistoesimerkkien sisältö pysyi kuitenkin samana koko ajan.

3.5 Tutkimuseettiset kysymykset

Ihmistieteisiin lukeutuvien tutkimusalojen eettiset periaatteet voidaan jakaa kolmeen
alueeseen: tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen, vahingoittamisen
välttämiseen ja yksityisyyteen ja tietosuojaan. Itsemääräämisoikeuden
kunnioittamiseen kuuluu tutkittavien riittävä informointi tutkimuksesta ja sen
luonteesta. Tutkittavien osallistumisen tutkimukseen tulee myös perustua täyteen
vapaaehtoisuuteen, ja tutkimushenkilöillä on täysi oikeus keskeyttää osallistumisensa
tutkimukseen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2009.) Vahingoittamisen välttämiseen lukeutuu puolestaan
tutkimushenkilöiden asianmukainen ja kunnioittava kohtelu. Yksityisyyteen ja
tietosuojaan kuuluvat tutkimusaineiston huolellinen säilyttäminen ja käsitteleminen
sekä tutkimusaineiston riittävä anonymisointi. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta
2009.)
Ennen tutkimukseni kenttätyöskentelyn aloittamista lähetin havainnoimilleni ja
haastattelemilleni uusille työntekijöille niin kutsutun tietoisen suostumuksen (liite 5),
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jolla he virallisesti vahvistivat osallistumisensa tutkimukseeni. Tietoisen
suostumuksen allekirjoitettuaan tutkimushenkilöt vahvistivat tietävänsä
osallistumisensa vapaaehtoisuuden ja sen, että he voivat peruuttaa osallistumisensa
tutkimukseeni missä tahansa vaiheessa. Suostumuksessa tutkimushenkilöt myös
vahvistivat saaneensa riittävästi informaatiota niin omista oikeuksistaan, tietojen
käsittelyn luottamuksellisuudesta kuin tutkimukseni tarkoituksestakin. Huomioin
koko tutkimukseni ajan työhöni liittyvät eettiset seikat. Kerroin tutkimushenkilöille
myös kaikki tutkimukseeni liittyvät tärkeät näkökohdat, kuten tutkimukseni aiheen,
mitä tutkimukseen osallistuminen konkreettisesti tarkoittaa, kauanko tutkimuksessa
menee aikaa ja missä ja miten tulen aineistoani säilyttämään.
Vaikka tutkimustiedotteet lähetettiin kohdeorganisaatioon hyvissä ajoin ja vaikka olin
informoinut tutkimuksestani sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vastuuhenkilöäni
että työyksiköiden esimiehiä, ei toiselle havainnoimalleni perehdyttäjäperehdytettävä -parille ollut tullut riittävän ajoissa tietoa tulostani seuraamaan
perehdytystä. Ennen varsinaisen perehdyttämisen alkua kerroin sekä perehdyttäjälle
että perehdytettävälle tutkimukseni tarkoituksen ja oman roolini, ja he molemmat
olivat suostuvaisia tutkimukseeni. Lähetin lisäksi perehdyttäjälle tutkimustiedotteen
jälkikäteen sähköpostitse. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on siis kiinnitettävä
huomiota siihen, ettei kaikilla tutkimushenkilöillä ollut välttämättä riittävästi
informaatiota tutkimuksestani ennen havainnointien suorittamista. Kuitenkin kaikki
tutkimushenkilöt osallistuivat tutkimukseeni mielellään, ja pitivät tutkimusaihettani
tärkeänä.
Jätin yhteystietoni jokaiselle haastateltavalle, jotta minuun voisi olla tarvittaessa
yhteydessä missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Kaikki, mitä havainnoidessani näin
ja kuulin (kenttätyö ja haastattelut), pysyy ehdottoman luottamuksellisena, eikä
havainnoimiani asioita tulla käyttämään muihin tarkoituksiin. Säilytin
haastatteluaineistoa omalla tietokoneellani ja havainnointiaineistoa niille varatussa
kansiossa. Kellään ulkopuolisella ei ollut missään vaiheessa mahdollisuutta päästä
näkemään tai käsittelemään tutkimusaineistoa, ja tutkimusaineisto tuhottiin
täydellisesti tutkimuksen päätyttyä. Potilaskontakteissa eettisyyden huomioiminen oli
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tärkeää. Potilaskontakteissa potilailta kysyttiin lupa siihen, saanko tulla
hoitotilanteisiin mukaan, ja kaikki potilaat olivat tähän suostuvaisia. Missään
tutkimukseni vaiheessa yksittäisiä henkilöitä ei myöskään voida tunnistaa tai yhdistää
esimerkiksi haastatteluihin, sillä kaikki tutkimuksessani esiintyvät henkilötiedot
(kuten nimet, entiset työpaikat ja asuinpaikkakunnat) on anonymisoitu. En myöskään
kerro tutkimuksessani osastoja, joissa perehdyttäminen järjestettiin.
Haastatteluaineisto ja havainnointiin liittyvä kirjallinen materiaali tuhottiin
tutkimukseni päätyttyä.
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4 Tulokset

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, millaista vuorovaikutus on uusien
työntekijöiden perehdyttämisessä. Vuorovaikutusta tarkasteltiin perehdytyksissä
tiedon rakentumisen, vuorovaikutussuhteiden muodostumisen ja
organisaatiokulttuuriin tutustumisen kautta. Tässä luvussa käydään ensin läpi,
millaista tiedon rakentuminen oli vuorovaikutuksessa. Luvun toisessa alaluvussa
käsitellään sitä, miten vuorovaikutussuhteita alettiin muodostaa uudessa
organisaatiossa. Kolmannessa alaluvussa esitellään organisaatiokulttuuriin
tutustumiseen ja sosiaalistumiseen vaikuttaneita tekijöitä.

4.1 Tiedon rakentuminen vuorovaikutuksessa

Tiedon rakentumista tapahtui koko perehdytyksen ajan, monipuolisesti eri tilanteissa
toimiessa. Tilanteet vaihtelivat aina potilastoimenpiteistä kansliassa
työskentelemiseen ja hoitovälineisiin tutustumisesta osastolla kiertelemiseen. Tässä
luvussa käsitellään sitä, miten tietoa rakennettiin ja miten merkityksiä muodostettiin
perehdytyksessä.

4.1.1 Tiedon hakeminen
Perehdytettävien tiedon hakeminen voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
。tiedon kysyminen
。kirjalliseen materiaaliin tutustuminen
。tiedon hakeminen työnteon lomassa
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Perehdytettävät totesivat hakeneensa itse tietoa ja kysyneensä runsaasti kysymyksiä
paitsi perehdyttäjiltä, myös muilta työyhteisön jäseniltä, kuten lääkäreiltä ja
sihteereiltä. Perehdytettävien kysymät asiat voidaan jaotella seuraaviin osa-alueisiin:
organisaatioon yleisesti liittyviin asioihin, potilaiden hoitoon ja toimenpiteisiin
lukeutuviin asioihin (mukaan lukien lääkkeisiin, välineistöön ja tarvikkeisiin
lukeutuvat seikat) sekä käytänteisiin. Organisaatioon ja omaan yksikköön liittyen
haluttiin tietää, onko Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käytössä esimerkiksi tietyt
koodistot ja välineet sekä kuinka monen henkilön huoneita yksiköissä on:
Tulokas kysyy kuinka monen henkilön huoneita osastolla on ja onko osastolla käytössä niin
sanotut värikoodit: perehdyttäjä kertoo värikoodeista ja tulokas kysyy koodeista lisää. Tulokas
kyselee tämän jälkeen eristyshuoneista, joiden käytänteistä perehdyttäjä hänelle kertoo
(havainnointimuistiinpanot)

Potilashoitoon ja toimenpiteisiin liittyen kysyttiin muun muassa yksikön potilaista,
kirjaamisjärjestelmästä sekä tiettyjen potilasryhmien hoidosta. Haastatteluissa
todettiin, kuinka erityisesti potilaiden hoitoon liittyviä kysymyksiä esitettiin juurikin
toimenpidetilanteissa:
H3: No kyl mä siinä no se liitty siihen tilanteeseen, siis vaikka johonkin hoitotilanteeseen
liittyviä kysymyksiä että jos mä en jotain tienny niin sit siihen että esimerkiks -- mistä mä
tilaan sen kuljetuksen tälle potilaalle -- tai mikä teidän käytäntö on vaikka taksilappujen
kirjottamisessa tai.. Tai miten potilas tilaa taksin --

Lääkitykseen kuuluvista asioista kysyttiin paljon tietoa, ja lääkkeisiin liittyvistä
asioista oltaisiin toivottu myös saavan enemmän tietoa perehdytyksen aikana.
Lääkitystä koskien haluttiin tietää lääkemääristä ja -koodeista, lääkkeiden jakoon
kuuluvista menetelmistä sekä tiettyjen lääkkeiden sijainnista. Välineitä ja tarvikkeita
koskevat asiat liittyivät niiden sijainteihin ja säilytykseen:
Tulokas kyselee lääkkeiden määristä ja koodeista - perehdyttäjä kertoo niistä ja näyttää nämä
myös alustasta. Tulokas jatkaa kysymällä lääkkeistä ja niiden jakoon kuuluvista menetelmistä:
perehdyttäjä kertoo näihin liittyvistä käytänteistä (“3 kertaa tarkistetaan” jne.). Tulokas kysyy,
mitä lääkkeitä hän jakaa ja mihin kellonaikaan asti: perehdyttäjä näyttää asian listalta.
(havainnointimuistiinpanot)
Perehdyttäjä saa potilasjaon tehtyä klo 13.04, ja tulokas kysyy, voisiko perehdyttäjä näyttää
hänelle ns. välinehuoneen: siirrymme kansliasta “välinehuoneeseen”, jossa perehdyttäjä
esittelee välineitä kaapeista ja tulokas kyselee missä purkkeja säilytetään
(havainnointimuistiinpanot)
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Käytänteet koskivat muun muassa potilaiden ruoanjakoa sekä
lääkkeidenjakokäytänteitä, joista perehdytettäville kerrottiin usein osastolla kiertelyn
yhteydessä:
Siirrymme potilaiden ruokasaliin, jossa tulokas kysyy ruoanjakokäytänteistä: perehdyttäjä
kertoo niistä -- jatkamme osaston kiertelyä ympäriinsä, potilaita ei näy huoneiden
ulkopuolella, ilmapiiri on rauhallinen. Perehdyttäjä kertoo lääkkeidenjakokäytänteistä, jotka
ovat tulokkaalle hieman vieraita (havainnointimuistiinpanot)

Vaikka perehdytettävät esittivät kysymyksiä avoimesti, tuli sekä havainnoinneissa
että haastatteluissa esille se, kuinka perehdytettävät toisinaan pahoittelivat omaa
tietämättömyyttään ja sitä, että he esittivät kysymyksiä:
Tulokas palaa aulaan kysymään perehdyttäjältä apua “mulla on niin tyhmä olo, miten tää piti
laittaa, kumpaan”→ perehdyttäjä menee tulokkaan kanssa tulokkaan potilaan huoneeseen ja
neuvoo miten tehdään (havainnointimuistiinpanot)
H1: Kyllä, välillä pitää sanoa että “sori, kysyn taas, koittakaa kestää”, joo kysyn --

Perehdytykseen lukeutui myös kirjallista materiaalia, kuten perehdytyskansioita ja vihkoja, ohjemonisteita ja -lehtisiä, perehdytysrunko ja lääkehoitoon liittyvä kansio
sekä perehdytettävien itsensä tekemät muistiinpanot, joita he kuljettivat mukanaan
perehdytyksen aikana. Perehdytyskansiot ja -vihot uusi työntekijä sai pääsääntöisesti
perehdyttäjältään. Näissä kirjallisissa materiaaleissa oli kerrottu yleisesti
oleellisimmat organisaatioon ja omaan työtehtävään lukeutuvat asiat:
H4: On perehtymiskansio josta löytyy tietoa mut sieltä se tärkein on ehkä se perehtymisvihko - ne löytyy myös intranetistä, meidän oman osaston kotisivuilta on niin kuin aina saatavilla ja
sitten kaikkia tällasia toimenpidevalmisteluohjeita ja sit siel on myös powerpoint-esitys
perehdytyksestä -- kans niin kuin koottuna, hyvin kattava paketti, et senkin avulla pärjää kyl
sitten --

Vaikka perehdytykseen kuuluvaa kirjallista materiaalia pidettiin yleisesti ottaen
hyödyllisenä, mainitsivat sekä perehdyttäjät että perehdytettävät
perehdytysmateriaaleissa olevista puutteista. Perehdyttäjät totesivat, ettei
perehdytyskansioita oltu päivitetty pitkään aikaan, jolloin tieto oli paikoin
vanhentunutta:
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H5: No siinä on enempi sitten käyty sitten läpi sitä että mitä tapahtuu aamuvuorossa,
iltavuorossa, yövuorossa. Et tarkemmin siinä sitten on kerrottu vähän just sitä että mitä
mihinkin kellonaikaan tapahtuu -- mutta sitten kun nykyään on tullu tää Hopo, hoito- ja
potilasohjeet, mitkä sit löytyy netistä niin tää perehdytyskansio on vähän semmonen työn alla
et sitä pitäis päivittää

Havainnointien ja haastattelujen perusteella tiedon rakentumista tapahtui myös
konkreettisesti työtä tekemällä ja omatoimisella tiedon hakemisella. Tietoa haettiin
perehdytyskansiosta ja -vihosta, monisteista, muistiinpanoista,
tietokonejärjestelmistä sekä esimerkiksi kansliassa olevalta ilmoitustaululta. Tietoa
rakentui myös potilaskontakteissa ja muissa työtehtävissä, kuten lääkkeidenjaossa,
raportin kirjoittamisessa, järjestelmien käyttämisessä sekä tietokoneella
työskenneltäessä:
Puhelun jälkeen tulokas tutustuu kanslian papereihin sekä kokeilee tunnuksiaan tietokoneella
-- tulokas ja perehdyttäjä tutkivat kirjaamisjärjestelmää ja perehdyttäjä kertoo, mitä mikäkin
tarkoittaa (havainnointimuistiinpanot)
Tulokas tutustuu omatoimisesti lääkehuoneeseen: hän availee laatikoita, tutkii lääkkeitä ja
välineitä (havainnointimuistiinpanot)

Perehdytettävät myös halusivat jo perehdytyksen ensimmäisten päivien aikana
osallistua varsinaiseen hoitotyöhön muun muassa omia potilaita ottamalla ja
hoitohuoneita valmistelemalla:
Perehdyttäjä miettii jos hän tekisi kirjaamisen koska laserit on vielä tulossa, tulokas haluaa
tehdä jotain sillä välillä koska “turha meidän molempien on tässä pönöttää”
(havainnointimuistiinpanot)

Perehdytettävät tekivät lisäksi lääkejakoja, hakivat erilaisia hoitovälineitä sekä
pyysivät saada käydä itselleen vieraita aiheita läpi:
Puhelun jälkeen perehdyttäjä kertoo sihteereiden tehneen jonkin asian, ja tulokas kysyy
voisiko perehdyttäjä näyttää hänelle miten tietty lääkeasia tehdään
(havainnointimuistiinpanot)

Perehdytettävät myös kysyivät aktiivisesti perehdyttäjiltään, voisivatko he näyttää
perehdytettäville esimerkiksi eri huoneita, potilaskirjaamisten ja listojen tekoa sekä
tiettyjä lääkkeitä. Lisäksi perehdytettävät varmistivat perehdyttäjiltään, miten nämä
asiat kannattaa tehdä:
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Perehdyttäjä antaa ohjemonisteen ja fotodynaamisen hoidon ohjelehtisen, tulokas tutustuu
näihin ja varmistaa “annetaanko vaikuttaa 3h vai miten” (havainnointimuistiinpanot)
Perehdyttäjälle tullut puhelu koskee tulokkaan potilasta: tulokas saa puhelimen ja varmistaa
perehdyttäjältä onko potilaalla verenohennuslääkkeitä “koska mä en muista kauheen hyvin
näitä”: he käyvät yhdessä potilastietoja läpi, perehdyttäjältä kysytään jälleen neuvoa kollegan
toimesta, puhelun jälkeen perehdyttäjä kysyy tulokkaalta “mitä puhelu koski”, ja tulokas kertoo
hänelle (havainnointimuistiinpanot)

4.1.2 Tiedon antaminen
Perehdyttäjien antama tieto voidaan eritellä seuraaviin osa-alueisiin:
。virallinen tieto
。epävirallinen tieto
Perehdyttäjien antama virallinen tieto voidaan jakaa käytänteistä, eri ammattiryhmien
toimenkuvista, paikoista ja välineistä, omista tavoista, hoitotoimenpiteistä (mukaan
lukien lääkintäasiat) sekä yleisistä asioista kertomiseen. Käytänteet koskivat muun
muassa potilaiden ruokailuja ja ruoanjakokäytänteitä, raporttien ja kirjaamisten
tekoa, eri vuorojen työtehtäviä sekä sitä, miten lääkkeidenjako ja tietyt kirjalliset
toimenpiteet toteutetaan organisaatiossa. Perehdytettäville kerrottiin myös puhelimia
ja muun muassa hyllytyspalveluja koskevista käytänteistä.
Käytänteet koskivatkin paitsi organisaation omia käytänteitä, myös työntekijöiden
rooleja ja vastuualueita. Eri ammattiryhmillä on esimerkiksi erilaiset roolit siinä, mitä
heidän työnkuvaansa kuuluu. Eräs perehdyttäjä sivusi perehdytyksessä siistijöiden ja
hoitajien välisiä roolieroja:
Perehdyttäjä kertoo miten tiettyjen potilaiden hoito toteutetaan-- Perehdyttäjä kertoo eri
käytänteistä siivoojien ja hoitajien välillä “niillä on semmonen ettei ne nosta mitään purkkeja”
(havainnointimuistiinpanot)

Eri ammattiryhmiin liittyen kerrottiin, mitä hoitajien työtehtäviin kuuluu, mitä
järjestelmiä eri ammattikunnat käyttävät, keitä omassa yksikössä työskentelee ja
mitkä ovat heidän vastuualueensa sekä työtehtävänsä:
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Perehdyttäjä selittää kuka osaston hoitaja vastaa mistäkin, tulokas miettii omaa tulevaa
vastuualuettaan, perehdyttäjä jatkaa kertomalla kuka tekee mitäkin
(havainnointimuistiinpanot)

Paikat ja välineet koskivat muun muassa hoito- ja potilashuoneita, osaston
työntekijöiden työhuoneita ja hoitotoimenpiteissä tarvittavien välineiden ja laitteiden
sijaintia ja käyttöä:
Perehdyttäjä näyttää tulokkaalle välinevaraston ja kertoo hyllytyspalvelusta sekä huoneen
tavaroista ja käytänteistä (mitä löytyy mistäkin) -- Tämän jälkeen tulokkaalle näytetään
kylpyhuone, välinehuoltohuone/puhdistushuone sekä henkilökunnan vaatesäilytys.
Perehdyttäjä näyttää, missä kenenkin huone on (mm. sairaalahuoltajien huone näytetään sekä
keittiö, jossa potilaiden ruoat valmistetaan) (havainnointimuistiinpanot)

Perehdyttäjät kertoivat myös useasti omista tavoistaan esimerkiksi
potilaskirjaamisiin ja potilaiden puhutteluun liittyen. Perehdyttäjät antoivat myös
perehdytettäville vinkkejä muun muassa potilaskirjaamiseen liittyviin asioihin:
-- tämän jälkeen perehdyttäjä ja tulokas käyvät kirjaamistekstiä vielä läpi ja mitä tekstiin
kannattaa laittaa ja mitä ei, “mallipohjasta kannattaa valita tämä” jne; he käyvät vielä potilaan
tietoja läpi ja sitä, mitä tulokas on merkannut tekstiin ja mitä ei (havainnointimuistiinpanot)

Hoitotoimenpiteistä kertovat asiat lukeutuivat erityisesti potilaisiin sekä heidän
hoitoon, lääkitykseen ja hoidossa käytettäviin välineisiin liittyvään informaatioon.
Lääkitykseen liittyen perehdyttäjät kertoivat, mistä tietyt lääkkeet löytyvät sekä
millaiset lääkkeidenjakokäytänteet työyksikössä on. Lääkehuoneet olivat erillisiä,
suljettuja huoneita, joista perehdyttäjät kertoivat myös:
Perehdyttäjä kertoo lääkkeidenjakokäytänteistä, jotka ovat tulokkaalle hieman vieraita.
Olemme siirtyneet lääkehuoneeseen josta perehdyttäjä kertoo ja kysyy tulokkaalta, mitä
kaikkia lääkkeitä hän voi jakaa. Tulokas puolestaan kyselee lääkkeiden jaosta. Perehdyttäjä
kertoo, miten jotkut työntekijät merkitsevät lääkkeet (havainnointimuistiinpanot)

Niin sanotut yleiset asiat liittyivät muun muassa koulutuksiin, hoitojen tilastoimiseen,
potilaiden ruokailuaikoihin, työpareihin sekä ilta- ja aamuvuorojen henkilökuntaan:
Perehdyttäjä saa puhelun klo 9.15. Puhelun jälkeen siirrymme kansliaan ja perehdyttäjä kertoo
iltavuoron miehityksestä, käytänteistä sekä työpareista ja näyttää samalla näitä asioita
ilmoitustaululta (havainnointimuistiinpanot)

Perehdytettävät saivat myös opastusta ja neuvontaa muun muassa potilaan hoidossa,
kirjaamisessa, lääkkeidenjaossa sekä potilastietojen tarkastelemisessa. Kun
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perehdyttäjät antoivat tietoa esimerkiksi eri välineistä, näyttivät he samalla
konkreettisesti, miten näitä välineitä käytetään:
H4: Se tulee aika luontevasti siinä potilaskontaktissa kun kerron että mitä me mennään nyt
tekemään et se lähtee tuolta kansliasta että nyt lähetään iltapäivämittaukset ottamaan ja sit
kun mennään potilashuoneeseen niin toki siinä näyttää ja perehdyttää, no nää mittaukset ja
nää välineet löytyy täältä ja potilailta kun tulee kysymyksiä niin siinähän sitä tapahtuu sitä
perehdyttämistä että, se on ihan joka paikassa, lääkevälikössä näytetään mihin kippoon jaetaan
mitkäkin lääkkeet ja näin --

Perehdyttäjät esittelivätkin hoitovälineiden ja -tarvikkeiden lisäksi kirjaamisohjeita,
lääketietokantaa sekä erilaisia lyhenteitä, yhdistelmiä ja koodeja. Perehdytettävä
myös tutustui perehdyttäjän johdolla osastoon ja sen eri tiloihin, jolloin perehdyttäjä
näytti, mistä eri tarvikkeet ja välineet löytyvät sekä miten niitä käytetään ja
säilytetään:
Tulokas jatkaa yhä kysymällä voiteista ja perehdyttäjä kertoo ja näyttää myöskin missä ne
sijaitsevat -- perehdyttäjä näyttää tämän jälkeen tietokoneelta Duodecim -lääketietokantaa ja
kertoo siihen kuuluvista tunnuksista (havainnointimuistiinpanot)

Perehdyttäjät kertasivat usein, mitä perehdytyksessä ollaan jo käsitelty ja mitä
teemoja on tiedossa myöhemmin. Perehdyttäjät myös kertoivat, mitä ovat itse
menossa tekemään seuraavaksi ja mitä työtehtäviä perehdytettävä voi puolestaan
alkaa tekemään:
Klo 14.10 perehdyttäjä sanoo että “mulla on yksi juttu mikä on pakko tehdä”, johon tulokas
toteaa “ei mitään, tutkailen sillä välin kirjaamisjärjestelmää” (havainnointimuistiinpanot)
Perehdyttäjä kysyy tulokkaalta, miten edetään - tekisikö tulokas lääkejaon ja jakaisi lääkkeet? - tulokas etsii lääkkeenjaon yhteydessä tiettyä lääkettä, jossa perehdyttäjä häntä auttaa ja
neuvoo (havainnointimuistiinpanot)

Myös perehdyttäjät esittivät kysymyksiä uusille työntekijöille. Kysymykset liittyivät
erityisesti siihen, ovatko tietyt toimenpiteet ja järjestelmät (kuten työvuorotoiveiden
merkitseminen) perehdytettäville tuttuja ja oliko perehdytettävillä kysymyksiä tai
joitain epäselviä asioita. Perehdyttäjät halusivat myös tietää, miten tietyissä
työtehtävissä (kuten yhteenvetojen tekemisessä) meneteltiin perehdytettävien
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aiemmissa työpaikoissa, ja oliko perehdytettävällä jo tunnukset tiettyihin
järjestelmiin ja palveluihin:
Perehdyttäjä kysyy “tehtiinkö X:ssä yhteenveto millä lailla” ja tulokas vastaa tähän.
Huoneeseen on tullut vähän aikaisemmin kollega, joka osallistuu keskusteluun kun tulokas
kertoo tehneensä yhteenvedot omalla tyylillään (havainnointimuistiinpanot)
Perehdyttäjä kysyy tämän jälkeen, onko MET tulokkaalle tuttu: kuulemma on, sillä X:ssä oli
vastaava - sitä käydään kuitenkin läpi ja he katsovat, miten MET:iä käytetään KSSHP:ssa
(havainnointimuistiinpanot)
Perehdyttäjä kysyy sitten, osaako tulokas merkitä työvuorotoiveet ja onko tällainen
merkitseminen tulokkaalle tuttua; perehdyttäjä näyttää ja opastaa työvuorojen
merkitsemisessä tietokoneella sekä näyttää samalla myös osastolla käytettävää toista
järjestelmää (havainnointimuistiinpanot)

Perehdytyksessä jaettiin virallisen tiedon ohella epävirallista tietoa. Perehdyttäjien
haastatteluissa selvisi, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä esimerkiksi kaikkiin
työtehtäviin ei löydy kirjallisia ohjeita, vaan tietoa rakennetaan suullisesti
vuorovaikutuksessa toisten kanssa:
H6: kyllä sitä hiljaista tietoa mun mielestä täällä paljon on, kun ei kaikkia oo kirjoissa eikä
kaikkiin niinku oo ohjeita välttämättä
H2: No sellasta, nippelitietoa tai sellasta vähän niinku sillai tietystä lääkkeestä että ku sitä
lääkettä ei löytyny mitä mä sieltä lääkelistalta etin niin sitten se olikin toisella nimellä niinku
vaa, mut sitten se oli vaan semmonen niinku mitä ei missään lue mut se on vaan semmonen
suullinen mitä tiedetään –

Paitsi että perehdyttäjät kertoivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja oman
yksikkönsä käytänteistä ja tavoista, jakoivat he myös runsaasti epävirallista tietoa
siitä, miten esimerkiksi potilaskirjaamiset kannattaa toteuttaa ja mitkä ovat
tärkeimmät asiat määräysten tekemisessä:
Vastaanottokäyntejä käydään läpi tietokoneella, perehdyttäjä toteaa “kannattaa laittaa näin,
joskus tehään näin” -- “mä ite aina teen näin” (havainnointimuistiinpanot)

Niin sanottujen virallisten käytänteiden lisäksi perehdytettäville kerrottiin siis myös
epävirallisista tavoista menetellä eri tilanteissa.
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4.2 Vuorovaikutussuhteiden muodostuminen

Tässä kappaleessa tarkastellaan vuorovaikutussuhteiden muodostumista kolmesta eri
näkökulmasta:
1. Tiedon rakentuminen vuorovaikutussuhteissa
2. Työyhteisön vuorovaikutussuhteet
3. Työtovereiden vuorovaikutussuhteet ja työyksikön ilmapiiri
Tietoa rakennettiin keskeisesti vuorovaikutussuhteissa. Perehdytettäviä opastettiin
työhön liittyvissä asioissa ilman, että perehdytettävät erikseen pyysivät apua.
Työyhteisön muut jäsenet myös kysyivät perehdytettäviltä, oliko heillä kysymyksiä tai
epäselviä asioita. Uudelle työntekijälle korostettiinkin, että hän voi kysyä tietoa
milloin vain ja mitä tahansa aihetta koskien. Perehdytettävien toivottiinkin
sisäistäneen sen, että he voivat rohkeasti ja avoimesti kysyä tietoa ja neuvoja toisilta:
H5: Me ollaan sellanen työyhteisö et täällä, täällä niinkun kaikilta voi kysyä ja kaikilta pystyy
pyytää apua ja semmosia et itsekin joutuu sitä tekemään kuitenkin
H4: Varmaan just niinkun siinä on oikeestaan hyvä korostaa ihan suoraan tai antaa siinä sitä
vaikutelmaa itestään että tuota avoin ilmapiiri ja saa ja pitää kysyä jos on epävarmuutta niin sit
se luo hänellekin sellasen fiiliksen että uskaltaa kysyä ja pitää kysyä

Perehdytettävät myös olettivat, että tietyn osaamistason lisäksi heiltä odotetaan
aktiivista tiedon kysymistä ja avun pyytämistä:
H2: No kyllä varmasti, kuitenkin tänne töihin tullu niin totta kai multa ootetaan että mä osaan
niinku asioita ja sellai niin ku mut sit myös sitä ootetaan et jos ei osaa niin sit et kysyy apua ja
on sellai niinku reippaasti niinku tekee ja toimii et. Mut kyllä sellanen tietty osaamistaso on
mitä niinku vaaditaan varmasti
H1: -- veikkaan että ne ei haluais pitää työntekijääkään joka ei kyselis et se on semmonen joka
kysyy niin sitä on aina arvostettu että ei työnantajaakaan pelota että mitähän se tekee tuolla
työaikana että se kysyy sitten kun ei ite tiiä tai osaaminen ei riitä

Perehdytettävät työskentelivät sekä itsenäisesti että perehdyttäjänsä kanssa.
Erinäisissä hoitotoimenpiteissä läsnä olivat perehdytettävän, perehdyttäjän ja
potilaan lisäksi myös muita hoitajia ja lääkäreitä, jolloin perehdytettävä oli samaan
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aikaan vuorovaikutuksessa useiden eri henkilöiden kanssa. Vaikka uudet työntekijät
kysyivät itse paljon tietoa, pyysivät myös kollegat perehdytettäviltä neuvoja erityisesti
tietyissä hoitotoimenpiteissä. Potilasasioita pohdittiinkin yhdessä, ja perehdytettävät
pääsivät näin ollen jakamaan myös omaa osaamistaan työyksikön muille jäsenille.
Myös perehdyttäjät pohtivat tiettyjä toimenpiteitä perehdytettävien kanssa ja
miettivät, miten eri tilanteissa kannattaisi menetellä:
H1: -- ne joitten kanssa oon tehny töitä niin kyllä ne tulee multa kysymään paljon asioita et kun
mulla on, niinkun ymmärtävät sen että mä oon tosi tietävä jossain muissa jutuissa et osaavat
hyödyntää sitten sitä osaamista
Tulokas rasvailee potilasta, perehdyttäjä keskustelee potilaan kanssa, perehdyttäjä ja tulokas
pohtivat mitä tehdä jatkohoidon suhteen. Potilaan hoitoa mietittäessä tulokas ja perehdyttäjä
käyvät keskenään aktiivista vuoropuhelua: tulokas ja perehdyttäjä esittävät potilaan
jatkohoidon suhteen omia näkemyksiään. Perehdyttäjä ja tulokas myös ikään kuin neuvovat
toisiaan potilaan hoidon suhteen (myös tulokas neuvoo perehdyttäjää)
(havainnointimuistiinpanot)

Niin haastatteluissa kuin havainnoinneissakin tuli ilmi, että työyksikön
vuorovaikutus oli sekä virallista että epävirallista. Niin sanottu virallinen
vuorovaikutus liittyi työtehtäviin (kuten potilasasioihin), kun taas rauhallisempina
hetkinä oli havaittavissa työntekijöiden keskustelua epävirallisista aiheista, kuten
lapsista ja lomamatkoista. Havainnoinneissa tulikin ilmi, kuinka välitöntä
vuorovaikutus työyksikössä on, erityisesti perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä:
Klo 14.35 siirrymme kansliasta lääkehuoneeseen, jossa perehdyttäjä ja tulokas vitsailevat
keskenään. Tulokas ryhtyy jakamaan taas uusia lääkkeitä -- perehdyttäjä ja tulokas tulostavat,
ja tulokas kertoo tilanteeseen liittyvän, omaan kokemukseensa liittyvän vitsin, jolle
perehdyttäjä ja tulokas nauravat (havainnointimuistiinpanot)

Havainnoinneissa nousi esiin virallisten ja epävirallisten aiheiden sekoittuminen:
työnteon lomassa keskusteltiin esimerkiksi omasta perheestä, ja kahvitauoilla
käsiteltiin myös potilasasioita. Työyksikön jäsenet tosin toivoivat, että potilasasioista
keskusteltaisiin mieluummin hoitotyön lomassa:
Eräs työntekijä toteaa lounastauolla, että “olisi kiva puhua tauoilla välillä jostain muustakin
kuin potilasasioista” ja jatkaa, että on ottanut asian esille myös kokouksissa
(havainnointimuistiinpanot)

Lounas- ja kahvitauoilla sekä muutoin rauhallisempina hetkinä uuden työntekijän
kanssa ehdittiin myös olemaan enemmän vuorovaikutuksessa. Perehdyttäjien
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haastatteluissa nousi esiin, kuinka epävirallisista, työn ulkopuolisista aiheista
keskusteleminen koettiin myös yleisesti tärkeäksi työtovereiden keskinäisissä
vuorovaikutussuhteissa:
H5: -- sitten sitä monesti kun on vähän rauhallisempaa ja keretään vaik viikonloppuna istua
vähän kauemmin tossa aamukahvilla ja turista jostain ihan muusta, niin ne on sitten taas
sellasia ihan kivoja hetkiä ja sitten siitä on taas niinku toisaalta sitten kiva lähteä sitten yhessä
tekemään töitä

Havainnoinneissa kiinnitin huomiota siihen, kuinka perehdytettävät tervehtivät toisia
työntekijöitä ja esittäytyivät työyksikön jäsenille aktiivisesti sekä osallistuivat
keskusteluihin niin kahvitauoilla kuin työnteon lomassa - sekä epävirallisiin aiheisiin
että potilaisiin liittyvien asioiden osalta. Avoimuus ja aktiivisuus esimerkiksi
keskusteluihin osallistumisessa koettiinkin tärkeiksi henkilökunnan ja uuden
työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä tuli esille erityisesti haastatteluissa:
H5: No varsinkin täytyy kyl sanoo tästä perehdytettävästä et hän kun oli kuitenkin semmonen
mun mielestä aktiivinen ja kiinnostunu et hänkin esitti kysymyksiä -- hänkin oli semmonen
innokas ja halus niinkun tietää asioita ja kiinnostunu ja haluaa tulla tänne --Et hän on hirmu
aktiivinen ollu ja tuonu aina, esitelly itsensä kuka hän on ja uusi työntekijä ja mun mielest
kaikki on ottanu kuitenkin hyvin vastaan että ja kyselleet että mistä on tullu tai -H2: -- ite kun on tämmönen aika rempseä niin sitten on kivaa kun muutkin on tai sillai et
juttelee ja ottaa keskusteluun mukaan ja sellai --

Vuorovaikutussuhteiden muodostumista voidaan tarkastella lisäksi työtovereiden
vuorovaikutussuhteiden ja työyksikön ilmapiirin kautta. Vuorovaikutus työtovereiden
kesken painottui erityisesti hoitotilanteissa käytäviin keskusteluihin sekä tiedon
kysymiseen, ja varsinaiset niin sanotut epäviralliset, työn ulkopuoliset
vuorovaikutustilanteet olivat toistaiseksi olleet melko vähäisiä. Useissa
haastatteluissa, niin perehdyttäjien kuin perehdytettävienkin osalta, tuli esille toive
myös työtovereiden keskinäisestä vapaa-ajasta ja vuorovaikutuksesta työajan
ulkopuolella:
H1: Aika paljon se menee tommoseen työasioiden hoitamiseen se vuorovaikutusaika
työkavereiden kanssa, potilaiden kanssa nyt välillä juttelee niitä näitä
H3: -- mä tuun aika semmosesta tiiviistä yhteisöstä, työyhteisössä myös tavallaan niinkun se
työporukka viihty myös vapaa-ajalla yhdessä niin -- kyllä mulla vähän tietenkin se että kuinka..
Koska mun mielestä se myös vähän leimaa sitä jos on semmonen yhteisö että se viihtyy myös
vapaa-ajalla yhessä niin sillonhan se tarkottaa sitä että kyllähän se, sen työnkin myös pitäis
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sujua hyvin että se ei oo vaan sitä mekaanista työn suorittamista ja sitten toisen kyttäämistä
että mä teen enemmän kun sää tai..

Perehdytettävien läheisimmät työtoverit olivat heidän perehdyttäjiensä ja
työpariensa lisäksi päivittäiset työtoverit sekä lähimpiin yhteistyötahoihin lukeutuvat
ammattiryhmät, kuten lääkärit ja sihteerit. Haastatteluissa mainittiin myös hoitotyön
ja vuorovaikutuksen toisistaan riippuvainen suhde. Hoitotyö edellyttää jo luonteensa
puolesta vuorovaikutusta paitsi potilaiden, myös henkilökunnan kesken, ja
hoitotyössä ollaankin jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten henkilöiden kanssa.
Kollegojen välisen vuorovaikutuksen lisäksi myös muun muassa hoitaja-lääkäri –
vuorovaikutussuhde koettiin positiivisena. Eri ammattikuntien välisten hyvien
vuorovaikutussuhteiden lisäksi perehdytettävät totesivat johtajan ja alaisen väliset
vuorovaikutussuhteet hyviksi:
H4: Ainakin ilmapiiri on sellanen että kaikilta uskaltaa kysyä ilman minkäänlaista niinkun
kainostelua ja aina saa vastauksen ja keneltä vaan voi kysyä ihan mitä vaan ja vaikka moneen
kertaan eli ilmapiiri on juuri sellainen
H4: Erittäin positiivinen, täällä mukavasti puhutaan ja esimies antaa niiku palautetta ja kehuu
että on hyvä työyksikkö ja siltä se myös tuntuu et kyl sen aistii siinä aika nopeastikin että mikä
on se ensivaikutelma -- musta täällä on alusta asti ollu kiva olla töissä ja ihania ihmisiä ja
esimies on hyvä ja näin, positiivinen

Tutkimushenkilöt kokivat työyksikkönsä ilmapiirin hyväksi ja avoimeksi.
Perehdyttäjien haastatteluissa mainittiinkin, että uuden työntekijän positiivinen
vastaanotto uudessa organisaatiossa lukeutuu jo yleisiin, hyviin
vuorovaikutustapoihin:
H6: -- mun mielestä se kuuluu ihan semmoseen perus ihmisen kohtaamiseen että niinkun
otetaan ihminen niinkun avosylin vastaan –

Kollegat olivat myös ottaneet perehdytettävän taustan tietoineen ja taitoineen
huomioon muun muassa työvuorosuunnittelussa. Uudelle työntekijälle pyrittiin
takaamaan niin sanottu pehmeä aloitus uudessa organisaatiossa esimerkiksi tulevia
potilaita etukäteen järjestelemällä:
H5: -- varmaan aina kun tulee uus työntekijä niin sitten seurataan kuitenkin aina että no että
minkälaisia potilaita laitetaan ettei tuu niitä kaikista vaikeampia et yritetään vähän helpottaa ja
sitten no aina tietysti seurataan sitä että että no, miten pärjäät ja tällasia et kyl sitä varmaan
seurataan –
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Myös työtovereiden keskinäinen vuorovaikutus koettiin hyväksi niin perehdyttäjien
kuin perehdytettävienkin mielestä, joskin työssä ilmenevä kiire, muut hektiset
tilanteet sekä tiheästi vaihtuvat työntekijät vaikuttivat myös työtovereiden
vuorovaikutukseen ja näin ollen työyhteisön ilmapiiriin. Tämä tuli esille erityisesti
perehdyttäjien haastatteluissa:
H6: -- ehkä se ikäjakauma niinkun tuo sellasen oman en mä tiedä voiko sanoa haasteen mutta -tässä on sitten niinkun lyhkäsen ajan sisällä niinkun alkanu vaihtumaan se porukka et nyt on
tullu niinkun sitten nuorempaa, et se on varmaan ollu aika tiivis porukka niinkun sillon ennen
että siinä on varmaan sellasta hakemista ehkä nyt --

Haastatteluissa tuli esille myös se, että jokainen henkilö on omanlaisensa persoona ja
jokainen toimii vuorovaikutustilanteissa omalla tavallaan, mikä saattaa poiketa
työyhteisön muiden jäsenten vuorovaikutuskäyttäytymisestä:
H6: No mun mielestä se toimii kyllä ihan hyvin ei siinä, ei siinä mitään suurempia ongelmia oo
mun mielestä ollu että tota et tietysti, me ollaan jokainen omia persoonia että tota.. Toiset on
vahvempia ja toiset sitten neutraalimpia -H4: -- ja sit mä uskon et se oma oma asennekin kuitenkin heijastuu siihen koko työyksikön niin
kun koko työyksikköön sopeutumisessa -- et ihan sellasella omalla asenteella ja ulosannilla niin
pystyy kyl antamaan sitä omalta osaltaan vaikutelmaa siitä koko työyhteisöstä

Perehdytettävän ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus näyttäytyi positiivisena.
Uudet työntekijät otettiin avosylin vastaan ja heidät toivotettiin tervetulleeksi uuteen
työyhteisöön muun muassa opiskelu- ja työhistoriasta sekä uudesta työsuhteesta
tiedustelemalla. Perehdytyksissä havainnoin, että perehdytettävät huomioitiin
myös nonverbaalisesti. Uusille työntekijöille hymyiltiin, ja heihin otettiin toistuvasti
katsekontaktia.
Vaikka vuorovaikutus näyttäytyi yleisesti ottaen hyvänä kaikkien työyhteisön jäsenien
välillä, erityisesti perehdyttäjän ja perehdytettävän välinen vuorovaikutussuhde
näyttäytyi hyvin positiivisena niin perehdyttäjien kuin perehdytettävienkin mielestä.
Perehdyttäjät olivat perehdytettävien kollegoja, jolloin vuorovaikutussuhteet olivat
tasavertaisia. Havainnoinneissa huomasin, kuinka perehdytettävät pystyivät
esittämään kysymyksiä avoimesti ja luontevasti. Tämä näkyi muun muassa siinä, että
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perehdytettävät kysyivät aktiivisesti tietoa heille vieraista asioista. Tiedon kysyminen
tuli esille kuitenkin myös haastatteluissa:
H1: Miten kaikki, mähän lähin ihan nollasta, sillä tavalla että jos sää osasit että miten tietyssä
paikassa on toimittu niin kysyy että miten täällä tämä sama asia niin mä silleen aika paljon oon
sitten kyselly kaikkee --

Perehdyttäjät myös kysyivät säännöllisesti, mitä uudelle työntekijälle kuuluu ja miten
hän on suoriutunut työtehtävistään:
H5: kyllä mä ainakin ajattelisin että mä olen helposti lähestyttävä, lähestyttävissä et multa
uskaltais kysyä ja myös se että oon tuonu hänelle niinku esille että aina voi kysyä ja oon
yrittäny sillai ainakin mielestäni pitää huolta että onko kaikki nyt kunnossa ja sillai

Perehdyttäjiä oli myös helppo lähestyä, minkä huomasi myös toisten työntekijöiden ja
erityisesti perehdytettävien vuorovaikutuksesta:
H2: Perehdyttäjä oli miellyttävä ja oli helppo hänen kanssaan työskennellä ja olla ja oli helppo
kysyä asioita ja sellai että tuli käytyä niinku tosi monipuolisesti kaikki niinku läpi

Perehdyttäjiltä kysyttiin toistuvasti neuvoa, ja perehdyttäjät auttoivatkin kollegoitaan
perehdyttämisen ja omien työtehtäviensä lomassa:
Tulokkaan ollessa potilaan luona, perehdyttäjä käy molemmissa kanslioissa, työstää listoja
sekä työskentelee tietokoneella ja auttaa kollegaansa, joka kysyy häneltä neuvoa lääkkeissä
(havainnointimuistiinpanot)

Paitsi että perehdytettävät esittivät runsaasti kysymyksiä perehdyttäjille, pyysivät siis
myös työyhteisön muut jäsenet perehdyttäjältä tietoa ja apua.

4.3 Organisaatiokulttuuriin tutustuminen ja sosiaalistuminen

Tämän luvun seuraavissa alaluvuissa tulen käsittelemään sitä, miten organisaatiolle
tyypilliset arvot ja tavat, aiemmat työpaikat sekä hektinen työympäristö vaikuttivat
organisaatiokulttuuriin tutustumiseen.

55

4.3.1 Organisaatiolle ominaiset arvot ja tavat
Perehdytettävät kokivat saaneensa tietoa paitsi niin sanotuista käytännön asioista,
myös organisaation yleisistä toimintatavoista sekä esimerkiksi vuorovaikutuksesta eri
ammattiryhmien välillä. Havainnointien ja haastattelujen perusteella
perehdytettäville ei kuitenkaan perehdytysten aikana kerrottu puhtaasti
organisaatiokulttuuriin lukeutuvista asioista, toisin sanoen organisaatiokulttuuria ei
käsitelty perehdytyksissä itsenäisenä teemana. Perehdytettävät olivat kuitenkin
toisinaan tutustuneet organisaatiokulttuuriin itsenäisesti jo ennen varsinaisen
työsuhteensa alkua esimerkiksi organisaation arvoista ja potilaslähtöisestä
toimintatavasta kertovia esitteitä lukemalla:
H1: -- postitse tuo rekry laitto semmosen ihan nivaskan papereita että mitä pitää, mitkä on niin
kun työpaikan arvot ja pitää ajatella potilas ensin ja kaikki tämmöset, tuli kyllä postissa
etukäteen ja ennen kun alotin työt niin luin niitä

Haastatteluissa organisaatiokulttuuria lähestyttiin erityisesti organisaatiosta
kertovien asioiden, esineiden ja käytänteiden kautta, ja organisaatiokulttuuri
hahmotettiin selvimmin erilaisina järjestelminä ja käytänteinä. Haastateltavat kokivat
kuitenkin käsitteen hankalaksi. Vaikka omat työtehtävät koettiin selkeinä,
organisaation ja sen toimintatapojen hahmottaminen oli ollut toistaiseksi
haasteellista:
H1: No on mulla silleen selkeä kuva mutta toivon ettei se oo hirveen väärä
H2: No vielä tuntuu vähän hankalalle kun oli vähän tottunu siihen X:n sisätaudeille ja sitten
kun täällä on taas ihan eri.. Tavallaan erilaista ja niinku tiettyjä jotain, välineitä ja, niin kyl se on
vähän semmonen harppaus tavallaan mutta kyllä tähänkin tottuu varmasti

Havainnoinneissa organisaatiokulttuuri ei tullut juurikaan esille. Perehdytyksessä
käytyjen aiheiden ansiosta organisaatiosta oli saatu tietynlainen käsitys, mutta uudet
työntekijät olivat olleet organisaatiossa toistaiseksi niin vähän aikaa, ettei selkeää
kuvaa organisaatiosta ollut vielä ehtinyt muodostumaan. Perehdytettävät kokivatkin
organisaatiokulttuurin omaksumisen vielä tässä vaiheessa vieraana. Organisaation

56
kokonaisuuden hahmottaminen ja organisaatiokulttuurin omaksuminen ovat asioita,
jotka ottavat oman aikansa ja jotka myös vahvistuvat ajan myötä:
H2: -- On sellai aika hyvin sillai käyty asiat läpi mut kyllähän se niinkun vahvistuu sit työtä
tehdessä

Toisaalta myös perehdyttäjien haastatteluissa tuli esille se, kuinka
organisaatiokulttuureja voi olla eri yksiköidenkin sisällä useampia, jolloin ei ole
olemassa vain yhtä tiettyä organisaatiokulttuuria:
H7: se organisaatiokulttuuri on semmonen niinku lonkeroinen ja sitten eri yksiköiden välissä
voi olla niinkun erilaisia kulttuureja kun taas sitten yksikön sisälläkin voi olla

Potilaslähtöisen toimintatavan (potilas ensin -ajattelutapa) sekä potilaan
kunnioittavan ja arvostavan kohtelun koettiin olevan organisaatiokulttuurista
kertovia asioita. Lisäksi perehdyttäjät ja perehdytettävät mielsivät
organisaatiokulttuuriin kuuluvan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erilaiset
järjestelmät ja kirjaamiskäytänteet. Myöskin tavat, joilla toisista työntekijöistä
puhutaan, vuorovaikutus sekä positiivinen ilmapiiri ja kannustaminen positiivisen
palautteen antoon koettiin organisaatiokulttuurin osa-alueiksi:
H1: täällä on sellanen ilonen ilmapiiri verrattuna siihen -- noillakin oli semmonen ne oli tehny
semmosen laatikon, mä just katsoin sitä että Posipro vai mikä se oli, niinku Haipro mutta
työkavereista laitettu mukavia asioita ja, kyllä se mun mielestä luo sellasta positiivista mieltä
siihen työhön
H6: -- miten me kohdellaan potilaita, meillähän on se strategia siinä että potilas aina ensin niin
varmaan se sitten sekin on osa sitä kulttuuria ja sitten -- sen takia me niinkun ollaan täällä että
se potilas tulee niinkun hyvin.. Että hän saa avun siihen vaivaan ja että hän kokee että hän on
tullut kuulluksi ja hänet on otettu hyvin vastaan ja näin et varmaan se potilaan niinku
inhimillinen kohtelu

Aivan kuten organisaatiokulttuuriakaan, ei artefaktejakaan mainittu erikseen nimeltä,
eikä artefakteista kerrottu perehdytettäville omana osa-alueenaan. Tulkitsen itse
artefakteiksi organisaation tavat ja käytänteet, jotka ilmenevät vuorovaikutuksessa
toisten kanssa. Haastateltavat totesivat artefaktien olevan organisaatiossa olevia
asioita, joita opitaan hahmottamaan ja sisäistämään vasta ajan kuluessa:
H7: Ne on varmaan semmosia sanattomia asioita mistä, mitkä on niinkun osa ympäristöä
mutta ne vähitellen sieltä ajan kanssa niinkun aukeaa
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Artefakteja lähestyttiin sairaalamaailman yleisien normien ja tapojen kautta, ja
yhdeksi keskeisimmistä artefakteista nostettiin tarkka hygienia. Lisäksi artefakteiksi
miellettiin organisaation tai oman työyksikön käytänteet esimerkiksi
lääkkeidenjaossa ja työaikaleimauksessa. Kenties selkeimpänä artefaktina KeskiSuomen sairaanhoitopiirissä näyttäytyi kuitenkin työntekijöiden pukukoodi.
Jokaisella työntekijällä on oma, tietyn värinen työasunsa, joka useimmiten paljastaa
myös työntekijän ammatin (esimerkiksi lähihoitaja, laboratoriotyöntekijä, lääkäri).
Työntekijöiden vaatetus ei kuitenkaan symboloi tiettyä ammattiryhmää enää niin
vahvasti, vaan työntekijät saavat valita melko vapaasti käytettävän työasunsa. Kuten
eräs perehdyttäjä toteaa, on sosiaali- ja terveydenhoitoalalla käytettävä pukukoodi
silti selkeä artefakti, joka tunnistetaan:
H6: No mä luulen että se on hoitoalalla varmaan aika semmoset yhteiset normit että kun joka
sairaalassa on vaatteet niinkun ne on sitten minkälaiset vaatteet ne onkin mutta yleensä ne on
yksväriset ja samantyyppiset ne vaatteet, se on varmaan aika helppo sen uuden mieltää et se
kuuluu niinkun tähän hoitoon et meillä on työvaatteet ettei tulla omissa vaatteissa et varmaan
se

Uusien työntekijöiden uskottiin pääsevän mutkattomasti osaksi työyhteisöä, ja
perehdytettävät jatkoivatkin työntekoa organisaatiossa mielellään, vaikkakin
uudenlaisten toimintatapojen ja käytänteiden omaksumisessa meneekin aikaa.
Perehdyttäjät totesivat haastatteluissa, että perehdytettävät saattavat kokea oman
roolinsa organisaatiossa vielä hieman epäselvänä, ja että heillä saattaa esiintyä
epävarmuutta työssä suoriutumiseen liittyen. Yksin ei kuitenkaan tarvitse pärjätä,
vaan työyhteisön jäsenet auttavat, neuvovat ja antavat tukea aina, kun sitä tarvitsee:
H7: No perehdytys on matka joka on nyt alkanu ja varmasti tulee niitä tunteita että hallitsee
asioita ja sitten on niitä epävarmuuden tunteita eli hän tarttis niinkun jatkossakin sitä tukea ja
apua ja se on ehkä se mihin pitäis niinku enemmän panostaa. Ettei jää sit sen alkuvaiheen
jälkeen niinku itekseen että kuka häntä tukee

Hiljainen tieto ja organisaation kirjoittamattomat säännöt ja tavat aiheuttivat
uusissa työntekijöissä ristiriitaisia tuntemuksia. Esimerkiksi käytänteet ylitöiden
suhteen aiheuttivat hämmennystä. Perehdytyksen aikana mainittiin, ettei yksikössä
mielellään tehdä ylitöitä, mutta käytäntö kuitenkin osoitti, että ylitöitä tehdään tästä
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“kirjoittamattomasta säännöstä” huolimatta runsaasti:
H1: Joo, kyllä jos vähän mitä täällä on nyt lyhyen aikaa nähny työntekijöitä täällä niin on vähän
erilainen se työ, sanotaanko vaikka näin että ylitöitten suhteen, täällä ihmiset jää ylitöihin
tekemään jos vaikka raportti venyy tai jotain kun ite oon ehkä siinä edellisessä paikassa että
monesti pääsi ennen kuin työt loppuu -- eihän sitä sanota missään että täälläkin on sanottu että
ei mielellään ylitöitä ja ei saa esimerkiks vaikka leimata jos tulee etuajassa töihin ja lähtee
sitten aikasemmin että tuun varttia aikasemmin niin lähen varttia aikasemmin

Haastatteluissa tuli myös ilmi, että uudet työntekijät olivat saaneet tiettyyn
toimenpiteeseen liittyen eri tahoilta erilaisia ohjeita:
H3: Mulle opetettiin ensin eri tavalla, tai mulle opetettiin ensin miten mä liitän vaikka,
esimerkkinä valokuvat potilaan sairaskertomustekstiin ja sit mä sain kahelta muultakin
taholta erilaista infoo et miten ne voi myöskin liittää

Toisaalta haastatteluissa todettiin myös, ettei tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseen
ole olemassa ainoastaan yhtä oikeaa tapaa, vaan käytäntöjä voi olla useampia.

4.3.2 Aiempien työpaikkojen merkitys organisaatiokulttuuriin sopeutumisessa
Kaikki perehdytettävät olivat työskennelleet ennen Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin
siirtymistään muissa organisaatioissa, joko varsinaisena työntekijänä tai
harjoittelijana. Perehdyttäjien ja perehdytettävien haastatteluissa tuli esille, että
mikäli työntekijällä on aiempaa kokemusta sairaalaympäristöstä, ovat tietyt
käytänteet samanlaiset organisaatiosta riippumatta. Hoitoalalla todettiinkin olevan
yleisesti melko samanlaiset normit, jolloin esimerkiksi aiemmin hoitoalalla
työskennelleen henkilön on helppo omaksua myös uuden organisaation käytänteitä ja
arvoja:

Perehdyttäjä kysyy, onko tulokkaalla kysyttävää ja toteaa, että hän voi aina kysyä, jos mieleen
tulee jotakin; tulokas vastaa tähän toteamalla, että mielessä on paljon kaikkea, mutta
aikaisempi kokemus KSSHP:ssa auttaa (havainnointimuistiinpanot)
H3: Se että miten pitää toimia et on et kyl kun sairaalamaailmassa ollu ja tulee
sairaalamaailmaan niin kyllä ne on ne samat ne käytänteet, tietyt tämmöset tietyt käytänteet --
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Erityisesti perehdytettävien haastatteluissa todettiinkin, että organisaation
artefakteja voi olla vaikea hahmottaa sen vuoksi, että hoitotyö on jokaiselle uudelle
työntekijälle jo tuttua ja että hoitotyöhön kuuluviin tapoihin ja käytänteisiin on jo
ehtinyt yleisesti tottua, eikä niitä tämän vuoksi pysty helposti erittelemään:
H2: Niin, no kyllä mun mielestä on niinku selkeet tavat niinku toimia mutta en mä osaa eritellä
niinku mitään ku ei ne oo niinku, sulle ne saattaa näyttäytyä esimerkiks niinku isompina mutta
ku mulle tavallaan ku mä oon niinku sellai, selkeitä ja tuttuja niin en mä osaa eritellä niinku
mitään

Toisaalta perehdytettävien haastatteluista tuli ilmi, että edellisissä työpaikoissa opitut
tavat ja käyttäytymismallit olivat edelleen vallitsevia. Jokainen uusi työntekijä oli
työskennellyt aiemmin toisessa organisaatiossa, jolloin he kaikki olivat oppineet
aiemmissa työpaikoissaan tietyt tavat toimia ja työskennellä. Näistä jo omaksutuista
toimintamalleista olikin vaikeaa irtaantua:
H1: No se on niin eri tyyppistä se osastotyö verrattuna siihen että täällä, täällä käytetään paljon
enemmän aikaa semmoseen niinku mun mielestä ei-hoitotieteelliseen semmoseen -- niinku
vaikka miten potilassiirrot tehdään, kun paikassa X sihteerit hoiti ne ja sitten sairaanhoitajat
tekivät hoitotyötä että täällä on niinku hirveen isompi skaala mitä se hoitaja tekee. Että
tavallaan se näkemys on myös laajentunu että -H7: -- et vaikka asiat mitä tehdään niin ois tuttuja mutta kun ollaan uudessa ympäristössä niin
se ei ookaan enää niin yksinkertasta

Perehdyttäjät uskoivat silti organisaatiokulttuurin omaksumisen tapahtuvan ajan
kuluessa ja myös melko helposti perehdytettävillä olevien hyvien
vuorovaikutustaitojen ansiosta:
H5: -- hän kuitenkin on semmonen ihan sosiaalisen olonen ja niinkun puhuu potilaitten kanssa
ja kuulostelee vähän että no miltä tänään nyt on tuntunu ja tämmösiä -H6: No kyllä mä luulen että sitten kun (täällä) viettää sitä aikaa tai niinkun että tulee sitä
kokemusta ja sitä -- et kyllähän sitä tarvii sen niinkun, riittävän kauan olemisen niinkun täällä
töissä et kyllä mä luulen et se muovaantuu kyllä sitten

Perehdyttäjien haastatteluissa todettiinkin, että organisaatiokulttuuria on omalla
tavallaan pakkokin omaksua, jotta työnteko luonnistuisi ja vuorovaikutus toisten
työntekijöiden kanssa olisi mielekästä:

60
H6: -- pakkohan siihen on periaatteessa sitten jos haluaa että niinku ite viihtyy ja niinku että
toimii niinku muutkin että, onhan siihen tavallaan pakko niinku muovautua sitten

Aiempien työpaikkojen vaikutus organisaatiokulttuuriin tutustumisessa näkyi myös
perehdytettävien käyttämissä sananvalinnoissa. Perehdytettävät vertasivat
puheessaan usein Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiettyjä käytänteitä tai esimerkiksi
välineistöä aiempiin työpaikkoihinsa, ja he käyttivät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
työntekijöistä (ja näin ollen myös kollegoistaan) pronominia te, kun taas entisistä
työpaikoista puhuttiin pronominilla me ja meillä:
Tulokas kysyy “onks teillä mitään sellasta listaa että näkee missä se potilas on”, toteaa perään
että “meillä oli paljon helpompi tää systeemi” (havainnointimuistiinpanot)
Tulokas varmistaa “miten teillä” ja “onks teillä silleen” johon toteaa “meil on ollu ihan sama”.
Perehdyttäjä toteaa “me tehdään näin” (havainnointimuistiinpanot)

Sananvalintojen voidaan tulkita kertovan siitä, että työntekijät ovat organisaatiossa
uusia, eivätkä he ole tällöin vielä identifioituneet uuteen organisaatioon ja sille
ominaisiin käytänteisiin ja arvoihin. Perehdytettävät totesivat kuitenkin
omaksuneensa vähitellen myös uuden organisaation tapoja:
H1: No kyllä mää pikkuhiljaa oon päässy pois niistä tehojutuista että kai se on sitten merkki
siitä, niinkun ei enää aattele tai puhu että me teholla (--) mä itse asiassa puhun ja pidän itseäni
vieläkin tehohoitajana, katotaan iskostuuko se joskus pois että mä sanon että me täällä -- Mutta
kyllä se on tullu sellanen erilainen tavallaan ote siihen että miten niitä töitä tekee ja että, kyllä
se pikkuhiljaa

Vaikka aiemmissa työpaikoissa omaksutut normit näkyvät työssä ja arjessa edelleen,
ovat perehdytettävät kuitenkin siis alkaneet omaksua vähitellen uuden organisaation
tapoja ja käytänteitä.
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4.3.3 Kiireen vaikutukset organisaatiokulttuuriin tutustumisessa
Kiire oli teema, joka tuli esille jokaisessa perehdytyksessä joko suorasti tai
epäsuorasti perehdyttäjän tai perehdytettävän toimesta. Kiire tuli perehdytyksissä
esiin erityisesti perehdyttäjien toimesta, kun taas perehdytettävät mainitsivat
kiireestä haastatteluissa. Perehdyttäjät totesivat aikataulun olleen tiukka ja että
heidän täytyi tehdä monta asiaa samaan aikaan, mikä vaikutti myös perehdyttämisen
toteuttamiseen:
Perehdyttäjä toteaa: “jos ei kauhea kiire niin kannattaa kirjata” -- ”tää on vähän tällästä
härdelliä” (havainnointimuistiinpanot)
Perehdyttäjä näyttää vielä asian loppuun tulokkaalle, tosin toteaa että “näytän sen uudelleen
kun ei oo kiire” (havainnointimuistiinpanot)

Vaikka perehdytettävät eivät perehdytyksen aikana reagoineet esimerkiksi omalla
vuorovaikutuskäyttäytymisellään kiireeseen, tulivat kiireen aiheuttamat negatiiviset
tuntemukset esiin haastatteluissa:
H1: -- tietysti tuntu pahalta kun oli semmonen kiireen tuntu että ite niinku että se ihminen ei
oo niinku perehdyttämistä varten minulle vaan hän tekee töitä, minä oon hirvee taakka ku ei
osaa tuota järjestelmää -H1: --siis onhan täälläki ollu hyvä perehdytys mutta ne oli ne pari ekaa päivää kun tulin tänne
niin oli silleen että mun perehdyttäjällä oli omia potilaita ja oli tosi kiireisiä vuoroja ja että se ei
ehkä minun mielestä toteutunu silleen että miten se toteutu tuolla (edellisessä työpaikassa)
että hän niinkun yritti tehä työnsä ja siinä samalla perehdyttää mua -- ne kaks ekaa päivää oli
kyllä ehkä vähän semmoset että kun oli osastolla niin kiire että se jäi semmoseksi pirstaleiseksi
se ja itellekin tuli vähän semmonen sekava olo --

Osa perehdytyksistä järjestettiin erityisesti jossakin tietyssä huoneessa (kuten
osastonhoitajan huone), jolloin keskityttiin lähinnä tietokoneen ja erilaisten
järjestelmien käyttöön sekä perehdytyskansion ja monisteiden läpikäymiseen. Osa
perehdytyksistä taas sijoittui koko työyksikköön, jolloin tietokonejärjestelmiin ja
kirjallisiin perehdytysmateriaaleihin tutustuttiin esimerkiksi kanslioissa ja eri
työhuoneissa. Perehdytyksen sijoittuessa erityisesti tiettyyn huoneeseen noteerasivat
jotkut työntekijät perehdytyksen hyvin, eivätkä he tulleet kysymään
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perehdyttäjältä neuvoa kesken perehdytyksen. Toiset työntekijät taas kävivät
jatkuvasti “perehdytyshuoneen” ovella kysymässä neuvoa perehdyttäjältä:
Klo 8.56 huoneeseen tulee jälleen uusi sh (sairaanhoitaja), joka kurkkaa sisään ovenraosta ja
sanoo, ettei kysykään asiasta perehdyttäjältä, koska perehdytys on menossa vaan kysyy asiasta
joltain toiselta henkilöltä: kyseinen sh ei reagoi minuun tai tulokkaaseen, mutta näkee meidät
molemmat. Sh poistuu paikalta ja perehdyttäjä toteaa, että tämän takia hän laittoi huoneen
oven kiinni ettei perehdytys keskeytyisi koko ajan, vaikka ovi ilmeisesti on yleensä auki
(havainnointimuistiinpanot)

Vaikka havainnoinneissa kiire oli selvästi havaittavissa ja se vaikutti osaltaan myös
perehdytykseen, ei kiire silti heijastunut perehdyttäjän ja perehdytettävän tai
työtovereiden väliseen vuorovaikutukseen. Kuitenkin perehdyttäjien haastatteluissa
nostettiin esille se, kuinka kiire vaikuttaa myös työyksikön ilmapiiriin:
H5: Kyl se menee välillä siihen et sä et kerkeä toisten kanssa puhua yhtään mitään tai et ois
kiva joskus puhua jostain muustakin ku vaan siitä että oletko jo kerennyt käymään syömässä
tai tarttetko nyt apua jossain että --

Kiireen syitä olivat muun muassa yllättävät, niin sanotut isotöiset potilastilanteet sekä
useiden uusien potilaiden tuleminen hoidettaviksi, jolloin perehdyttäjät joutuivat
toisinaan keskeyttämään perehdytyksen ja menemään hoitamaan joko omia tai
kollegan potilaita. Perehdyttäjät joutuivat myös viettämään runsaasti aikaa puhelimen
ääressä sekä neuvomaan työtovereitaan, jolloin perehdytykseen tuli katkoksia.
Hektisen työympäristön vaikutukset perehdytykseen harmittivat myös perehdyttäjiä:
H5: -- kiva oli perehdyttää ja se, mutta itelle jäi vaan välillä se et ois ehkä pystyny paremmin
panostamaan siihen perehdyttämiseen jos ei ois tarvinu huolehtia tästä kaikesta muusta, et ois
ollukin vaikka ihan niinku kentällä, ollu vaikka sen pari potilasta ja oltais katottu vaikka jo
eilen niitä asioita yhdessä niin siinä mielessä se ois ehkä ollu itsellekin mieluisampi tehtävä
mutta koska se meni nyt näin niin se meni nyt näin
Klo 10.51 lääkäri tulee huoneeseen ja pyytää apua koepalanoton kanssa: perehdyttäjä kysyy
huokaisten eikö kukaan muu pääsisi (kuulemma ei) ja sanoo sitten tulevansa tulokkaan kanssa
(havainnointimuistiinpanot)
H5: Siinä mielessä vähän sekavat fiilikset että just se puhelin soi varmaan sen 100 kertaa eilen
päivänä ja aina katkes se ajatus että mistä mä nyt olin jo kertonu ja jäiks tää asia nyt jotenkin
vielä kesken ja ja semmonen että tota..

Vaikka kiire ei siis näkynyt vuorovaikutuskäyttäytymisessä, tunnistettiin kiireen
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vaikutukset työyksikön ilmapiiriin. Havainnoinneissa kiirettä käsiteltiin sanallisesti
harvakseltaan, mutta haastatteluissa kiire toistui teemana useasti.
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5 Pohdinta

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaista uusien työntekijöiden
perehdyttäminen on vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimuksen kolmena
keskeisenä tarkastelukohteena oli tiedon rakentuminen, vuorovaikutussuhteiden
muodostuminen sekä organisaatiokulttuuriin tutustuminen, joiden avulla pyrittiin
hahmottamaan paremmin perehdytyksessä ilmenevää vuorovaikutusta.
Bauer (2010, 2) jakoi perehdytyksen neljään tasoon: sääntöjen noudattamiseen,
selventämiseen, kulttuuriin ja yhteyksiin. Oman opinnäytetyöni tuloksista on
mahdollista havaita kaikkia näitä tasoja. Perehdytettäville kerrottiin organisaation
käytänteistä, ja perehdyttäjät pyysivät jatkuvasti uusia työntekijöitä esittämään
kysymyksiä ja varmistamaan heille epäselviä asioita. Perehdyttäjät siis halusivat
varmistaa, että uudet työntekijät ovat selvillä uudesta työstään. Perehdytettävät
tutustuivat perehdytyksen aikana organisaatiokulttuuriin, eli organisaation virallisiin
ja epävirallisiin normeihin. Perehdytyksen aikana alettiin myös muodostamaan
vuorovaikutussuhteita, ja työntekijät toimivat lisäksi toisilleen tiedonlähteinä eli
yhteyksinä.
Tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että tietoa haettiin perehdytyksen aikana
kokonaisuudessaan hyvin aktiivisesti. Tiedon hakeminen voidaan jakaa kolmeen osaalueeseen: tiedon kysymiseen, kirjalliseen materiaaliin tutustumiseen ja tiedon
hakemiseen työnteon lomassa. Perehdytettävät esittivät usein kysymyksiä
työyhteisön muille jäsenille (niin perehdyttäjille, kollegoille kuin muille työyksikön
työntekijöille), ja kysymysten runsasta esittämistä myös toisinaan pahoiteltiin.
Perehdytettävät kysyivät tietoa organisaatioon yleisesti liittyvistä asioista, potilaiden
hoitoon ja toimenpiteisiin lukeutuvista asioista sekä käytänteitä koskevista seikoista.
Perehdytykseen kuului lisäksi kirjallista materiaalia, mutta pääpaino perehdytyksessä
oli vuorovaikutuksessa.
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Miller ja Jablin (1991) jaottelivat uuden työntekijän tavat hakea informaatiota
seitsemään luokkaan, jotka ovat suorat ja epäsuorat kysymykset, kolmannet
osapuolet, rajojen koetteleminen, keskustelujen kätkeminen, havainnoiminen sekä
tarkkaileminen. Omassa tutkimuksessani perehdytettävät hankkivat tietoa erityisesti
suoria kysymyksiä esittämällä sekä työtovereita ja työympäristöä havainnoimalla ja
tarkkailemalla. Epäsuorien kysymysten esittämistä, kolmansien osapuolien
käyttämistä, rajojen koettelemista tai keskustelujen kätkemistä ei omassa
tutkimuksessani ollut havaittavissa. Millerin ja Jablinin tekemää luokittelua
tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että heidän tutkimuksensa on
toteutettu vuonna 1991. Kyseisessä tutkimuksessa todetut seikat eivät siis välttämättä
pidä enää uudemman tutkimuksen valossa paikkaansa. Myös suomalaisen ja
amerikkalaisen tutkimuksen erot on huomioitava, sillä eri kulttuureissa tavat ja tyylit
toteuttaa tutkimuksia voivat erota radikaalistikin toisistaan. Tällöin myös tuloksista
sekä johtopäätöksistä raportoiminen voidaan toteuttaa eri tavalla. Miller ja Jablin
eivät myöskään ole sijoittaneet tutkimustaan sairaalakontekstiin, jolloin luokittelut
uuden työntekijän tavoista hakea informaatiota voisivat mahdollisesti olla
toisenlaiset.
Tiedon hakemiseen voi liittyä epävarmuutta ja sosiaalisia kustannuksia. Millerin ja
Jablinin (1991, 97) tutkimuksessa uudet työntekijät kokivat itsensä epävarmoiksi
esittäessään kysymyksiä esimiehilleen. Samoin ne työntekijät, jotka hakivat
informaatiota toistuvasti kollegoiltaan, saattoivat tuntea itsensä epävarmoiksi ja
vähemmän päteviksi työntekijöiksi. Omassa tutkimuksessani tällaista ei kuitenkaan
ollut havaittavissa, vaan uudet työntekijät esittivät kysymyksiä työyhteisön muille
jäsenille avoimesti ja huolettomasti. Myös perehdyttäjien haastatteluista kävi ilmi, että
myös jo pidemmän aikaa työsuhteessa olevat henkilöt kysyvät toisiltaan tietoa ja
varmistavat jatkuvasti erinäisiä työtehtäviin liittyviä asioita. Perehdyttäjät
halusivatkin korostaa, että tiedon kysymistä ei tarvitse koskaan epäröidä. Kysymysten
esittämisen ja tiedon jakamisen voidaan myös tulkita olevan tietynlaista jäsenyydestä
neuvottelemista uudessa organisaatiossa.
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Perehdyttäjät antoivat uusille työntekijöille sekä virallista että epävirallista tietoa.
Virallinen tieto koski organisaation käytänteitä, eri ammattiryhmien toimenkuvia,
paikkoja ja välineitä, hoitotoimenpiteitä sekä organisaation yleisiä asioita.
Epäviralliseen tietoon voidaan lukea muun muassa perehdyttäjien omat toimintatavat
sekä hiljaiseen tietoon lukeutuvat asiat.
Kuten Pearce (2009) toteaa, ei merkitysten muodostaminen tarkoita pelkkää
passiivista viestien vastaanottamista, vaan merkityksiä muodostetaan
vuorovaikutuksessa. Myös tässä työssä merkityksiä muodostettiin niin virallisessa
kuin epävirallisessa vuorovaikutuksessa muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Tiedon
rakentumisen koettiin olevan vuorovaikutteista ja vastavuoroista, sillä myös
perehdytettävät voivat jakaa muille työyhteisön jäsenille sitä tietoa ja osaamista, mitä
he ovat aiemmissa työpaikoissaan kerryttäneet. Tämä korostaa sitä, kuinka tietoa
rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytettävät olivatkin itse
aktiivisia tiedon rakentumisen suhteen, ja esimerkiksi tietoa kysymällä neuvoteltiin
samalla yhteisistä merkityksistä. Merkitysten yhteensovittamisen teoriassa tärkeää
ovatkin ne tavat, joilla olemme toistemme kanssa vuorovaikutuksessa.
Vuorovaikutussuhteiden muodostumista voidaan tarkastella tiedon rakentumisen,
työyhteisön vuorovaikutussuhteiden sekä työtovereiden vuorovaikutussuhteiden ja
työyksikön ilmapiirin kautta. Tietoa rakennettiin yhdessä vuorovaikutuksessa toisten
kanssa, ja tiedon hakeminen sekä sen antaminen oli työyksiköissä hyvin avointa.
Työyhteisöissä työntekijöiden koettiin - eri ammattiryhmistä huolimatta - olevan
“samaa porukkaa” eli samaa työyhteisöä, jossa erilaiset roolit eivät erotu niin
selkeästi, ja sekä perehdyttäjät että perehdytettävät kuvailivat niin työyhteisön kuin
työtovereidenkin välisiä vuorovaikutussuhteita hyviksi ja avoimiksi. Tuloksista käy
myös ilmi, ettei hoitotyötä ja vuorovaikutusta edes ole mahdollista erottaa toisistaan:
hoitotyötä tehdään pitkälti vuorovaikutuksessa toisten työntekijöiden kanssa - niin
omien kollegoiden, kuin muiden alojen ammattilaisten kanssa.
Kram ja Isabella (1985) jaottelivat tutkimuksessaan vertaisten väliset
vuorovaikutussuhteet tiedonvaihto-, kollegiaalisiin- ja erityisiin vertaissuhteisiin.
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Tutkielmassani voidaan havaita tiedonvaihto- ja kollegiaalisia suhteita. Työtovereiden
välistä vuorovaikutusta ilmentyi juurikin työtehtävien sekä tiedon rakentumisen
lomassa. Erityisiä vertaissuhteita ei näin lyhyen ajanjakson aikana vielä ehtinyt
muodostumaan.
Organisaatioon liityttäessä erilaiset epävarmuuden tunteet ovat tavallisia.
Työtovereiden vuorovaikutussuhteet sekä pääsy organisaation sosiaalisiin
verkostoihin aiheuttavat usein epävarmuutta uusille työntekijöille (Sias 2009, 64).
Opinnäytetyöni tuloksissa työtovereiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet koettiin
hyviksi. Perehdytettävät myös kokivat, että heidät on otettu työyhteisössä hyvin
vastaan. Epäviralliset, työn ulkopuoliset vuorovaikutussuhteet olivat kuitenkin olleet
toistaiseksi vähäisiä, ja perehdytettäviltä tulikin toiveita työtovereiden yhteisestä
vapaa-ajasta ja vuorovaikutuksesta työtehtävien ulkopuolella.
Myös Sias ja Wyers (2001) käsittelivät tutkimuksessaan työntekijöiden epävarmuutta.
Epävarmuutta koettiin erityisesti työtehtävissä suoriutumiseen sekä
vuorovaikutussuhteisiin liittyen. Aikaisempi työkokemus, organisaation kirjalliset
materiaalit sekä työyhteisön muut jäsenet vähensivät epävarmuutta erityisesti
tiedonhakuun liittyen. Tässä opinnäytetyössä aiempien työpaikkojen merkitys näkyi
lähinnä organisaation uusien käytänteiden omaksumisessa: vaikka edellisen
työpaikan toimintamalleista voi olla vaikea irtaantua, vallitsee sosiaali- ja
terveydenhoitoalalla silti yleisesti melko samanlaiset normit, joihin on helppo
sopeutua. Perehdytettävät myös vertasivat ahkerasti entisiä työpaikkojaan nykyisiin
työpaikkoihinsa, ja he uskoivat aiemman työkokemuksen auttavan työnteossa myös
nykyisessä organisaatiossa. Uusilla työntekijöillä oli perehdytyksissä mukanaan
kirjallista materiaalia (monisteita, muistiinpanoja), joihin he tutustuivat sekä
itsenäisesti että yhdessä perehdyttäjän kanssa. Muilta työyhteisön jäseniltä kysyttiin
puolestaan runsaasti kysymyksiä niin potilastoimenpiteitä kuin esimerkiksi tiettyjen
hoitohuoneiden sijaintia koskien.
Osalle perehdytettävistä organisaatio oli jo joltain osin tuttu muun muassa
työharjoitteluiden johdosta, ja myös työtovereita tunnettiin jo ennen työsuhteen
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alkua. Voidaankin pohtia, oliko aiemmalla työkokemuksella kohdeorganisaatiossa
vaikutusta siihen, että vuorovaikutus, vuorovaikutussuhteet sekä ilmapiiri
näyttäytyivät perehdytettäville niin hyvinä. Toisaalta myös he, joille Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri oli entuudestaan vieras, kokivat työyhteisön ilmapiirin ja
vuorovaikutussuhteet positiivisina. Pienehkö työyksikkö mahdollistanee toisiin
työntekijöihin tutustumisen ja vuorovaikutussuhteiden muodostumisen paremmin
kuin iso organisaatio, jossa ei välttämättä ennätetä tutustumaan toisiin työtovereihin
saati olemaan niin usein vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.
Organisaatiokulttuurin omaksuminen on yksilöllistä, ja myös organisaatiokulttuuria
tulkitaan yksilöllisesti. Se, mitä elementtejä organisaatiokulttuuriin nähdään
kuuluvan, on tällöin subjektiivista. Koska organisaatiokulttuurin voidaan nähdä
koostuvan hyvin erilaisista asioista, voi organisaatiokulttuuria olla haastavaa
määritellä. Perehdytyksissä organisaatiokulttuuria ei käyty lävitse omana, erillisenä
teemanaan, mutta esimerkiksi organisaation arvot saattoivat olla perehdytettäville jo
ennestään tuttuja omatoimisen opiskelun seurauksena. Organisaatiokulttuuri
todettiin käsitteenä hankalaksi, mutta organisaatiokulttuurin nähtiin koostuvan muun
muassa erilaisista järjestelmistä ja käytänteistä. Organisaatiokulttuuriin lukeutuvat
artefaktit koettiin niin ikään hankalaksi käsitteeksi, eikä artefaktejakaan käsitelty
perehdytyksissä omana osionaan. Tutkimushenkilöt lähestyivät artefakteja sosiaalija terveydenhoitoalan yleisien normien kautta, ja selkeimmäksi artefaktiksi miellettiin
työntekijöiden pukukoodi. Tuloksista käy kuitenkin ilmi, että artefaktit voivat olla
vaikeasti nimettävissä jo sen vuoksi, ettei tuttuja sosiaali- ja terveydenhoitoalaan
kuuluvia tapoja ja käytänteitä pysty helposti erittelemään. Artefaktit ovat ikään kuin
jo niin sisäistettyjä, että niiden nimeäminen ja eritteleminen on haastavaa.
Organisaatiokulttuuria tarkasteltaessa onkin huomioitava, että artefaktit voivat olla
helposti havaittavissa, mutta vaikeasti tulkittavissa ja selitettävissä (Schein 2004, 26).
Vaikka kävin haastateltavien kanssa läpi, mitä organisaatiokulttuurilla ja artefakteilla
tarkoitan, saattoivat tutkimushenkilöt silti tulkita nämä termit eri tavalla kuin itse
tulkitsen. Voidaankin pohtia, olimmeko muodostaneet yhdessä tutkimushenkilöiden
kanssa yhteiset merkitykset organisaatiokulttuurista ja artefakteista.
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Keytonin (2005, 142-143) mukaan uusien työntekijöiden ymmärrys
organisaatiokulttuurista lisääntyy sitä mukaa, mitä enemmän työntekijät sopeutuvat
organisaatioon. Tutkimukseni rajautui perehdyttämisen kahteen ensimmäiseen
päivään, jolloin organisaatiokulttuuriin ei ehditty vielä tutustua kunnolla. Myös
organisaatioon sosiaalistumista ei ollut vielä lyhyen tarkastelujakson aikana ehtinyt
kunnolla tapahtua. Organisaatioon sopeutumisen ja organisaatiokulttuurin
ymmärtämisen välillä voidaankin nähdä olevan yhteys. Mitä pidempään työsuhde
uudessa organisaatiossa jatkuu, sitä paremmin työntekijät sopeutuvat organisaatioon
ja näin ollen myös organisaatiokulttuuriin.
Kiire muodosti yhden oman alateemansa organisaatiokulttuurin tarkastelussa.
Työyksikön hektisyyden vuoksi perehdytykset koettiin osittain pirstaleisina. Kiire oli
läsnä jokaisessa perehdytyksessä, ja sen vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin
tiedostettiin. Havainnoinneissa kiire ei kuitenkaan heijastunut työntekijöiden
keskinäiseen vuorovaikutukseen negatiivisella tavalla.
Merkitysten yhteensovittamisen teorian mukaan sosiaalista todellisuutta, kuten
suhteita, rakennetaan vuorovaikutuksessa. Onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden ja
-suhteiden edellytyksenä on, että ymmärrämme myös toisten henkilöiden sosiaalisia
todellisuuksia. Oma sosiaalinen todellisuutemme vaikuttaa lisäksi siihen, millaista
vuorovaikutuksemme on. Eri ammattiryhmät tekevät havainnoimassani
kohdeorganisaatiossa aktiivisesti yhteistyötä, ja jokaisessa työyksikössä työyhteisön
ilmapiiri koettiin hyväksi. Tietoa on pystynyt kysymään jokaiselta työtoverilta, ja
myös työtovereiden välinen vuorovaikutus on ollut hyvää niin perehdytettävien kuin
perehdyttäjienkin mielestä. Kuitenkin esille tuotiin myös se, kuinka jokainen
työntekijä pystyy osaltaan vaikuttamaan työyhteisön ilmapiiriin ja siihen, millaisena
ilmapiiri näyttäytyy oman käytöksen kautta. Omalla vuorovaikutuskäyttäytymisellä
onkin siis vaikutusta siihen, millainen ilmapiiri koko työyhteisössä on. Työyhteisön
ilmapiiri voi lisäksi vaikuttaa joko positiivisella tai negatiivisella tavalla työtovereiden
vuorovaikutussuhteisiin. Tällöin ne tavat ja tyylit, joilla olemme toistemme kanssa
vuorovaikutuksessa, voivat vaikuttaa myös esimerkiksi työssä viihtyvyyteen.
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Merkitysten yhteensovittamisen teoria painottaa niitä tapoja, joilla olemme
toistemme kanssa vuorovaikutuksessa. Ne tavat, joilla olemme vuorovaikutuksessa
toistemme kanssa, vaikuttavat merkitysten muodostumiseen ja sosiaalisen
todellisuuden rakentumiseen. Yhteisten merkitysten muodostaminen onkin erityisen
tärkeää perehdytyksessä, jolloin uusi työntekijä saa tietynlaiset toimintamallit
esimerkiksi hoitaa potilaita. Niin tiedon rakentumisessa, vuorovaikutussuhteiden
muodostumisessa kuin organisaatiokulttuuriin tutustumisessa vuorovaikutustavoilla
on keskeinen rooli. Jotta työnteko olisi mielekästä ja työtovereiden väliset
vuorovaikutussuhteet toimivia, on asioille ensin luotava yhteiset merkitykset.
Tutkimushenkilöt kertoivatkin saaneensa muun muassa potilaskäyntien kirjaamiseen
liittyen erilaisia ohjeita. Yhteisten merkitysten muodostaminen onkin tärkeää, etteivät
esimerkiksi erilaiset ohjeet vaikuta negatiivisella tavalla potilaiden hoitoon tai työn
suorittamiseen.
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6 Päätäntö

6.1 Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksen tekoon kuuluu olennaisesti myös sen luotettavuuden arviointi. Tämän
opinnäytetyön luotettavuutta arvioidaan Lincolnin ja Guban (1985) kehittämän
laadullisen tutkimuksen neljän arviointikriteetin mukaan. Tutkimuksen
luotettavuutta arvioidaan uskottavuuden (truth value), siirrettävyyden (applicability),
varmuuden (consistency) ja vahvistettavuuden (neutrality) näkökulmista.
Lincoln ja Guba (1985, 301) tarkoittavat tutkimuksen uskottavuudella sitä, kuinka
todenmukaisia tutkimustulokset ovat. Uskottavuutta ja tutkimustuloksia voidaan
arvioida esimerkiksi käytettyjen tutkimusmetodien avulla. Tässä tutkimuksessa
tutkimusmetodeina käytettiin havainnointeja ja haastatteluita. Havainnoinneissa
halusin tarkastella konkreettisesti, millaista vuorovaikutus on perehdyttämisessä.
Halusin kuitenkin kuulla myös perehdyttäjien ja perehdytettävien omia kokemuksia
perehdytyksestä, jolloin teemahaastattelut olivat luonnollinen valinta toiseksi
aineistonkeruutavaksi. Omien tulkintojeni tueksi olen sisällyttänyt tuloksiin sekä
suoria haastatteluotteita että katkelmia havainnointimuistiinpanoistani. Näissä
aineistoesimerkeissä olen myös kiinnittänyt huomiota anonymiteettiin
tutkimushenkilöiden yksityisyyden turvaamiseksi.
Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka yleistettäviä tutkimustulokset ovat.
Kontekstin huomioiminen on tällöin tärkeää. (Lincoln & Guba 1985, 297.) Tämän
tutkimuksen fokuksena oli sosiaali- ja terveydenhoitoalalla aloittavien työntekijöiden
perehdytys ja perehdytyksessä ilmenevä vuorovaikutus. Tutkimusten tulosten
siirrettävyyttä voidaan pohtia jatkotutkimusaiheiden kautta. Perehdyttämistä voisi
vertailla esimerkiksi eri ammattiryhmien välillä - eroavatko vaikkapa sairaanhoitajien
ja lääkäreiden perehdytykset toisistaan suuresti, ja millaisia teemoja ne pitävät
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sisällään? Kuinka keskeinen osuus vuorovaikutuksella on eri ammattiryhmien
perehdytyksissä?
Varmuutta tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota niihin tekijöihin, jotka voivat
vaikuttaa jollain tapaa tutkimukseen ja tutkimustuloksiin. (Lincoln & Guba 1985, 299.)
Haastattelut toteutettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiloissa, joko työhuoneissa
tai niin sanotuissa yleisissä tiloissa. Haastatteluita keskeyttivät puhelinsoitot sekä
kollegoiden käynti haastatteluhuoneessa. Haastateltavat myös olivat toisinaan
menossa hoitamaan potilasta haastattelun jälkeen, mikä aiheutti haastatteluihin
kiireen tuntua, ja haastattelukysymyksissä jouduttiin etenemään tehokkaasti.
Havainnoinneissa haasteena oli tallentaa kaikki oleellinen tieto mahdollisimman
nopeasti ylös. On kuitenkin huomioitava, että hektisessä ympäristössä jotakin
oleellista saattoi silti jäädä puuttumaan. Pyrin vaikuttamaan läsnäolollani
mahdollisimman vähän perehdytyksiin, ja pysyttelinkin havainnoinneissa taka-alalla.
On kuitenkin mahdollista, että saatoin tiedostamatta ja tahtomattani vaikuttaa
perehdytyksiin omalla läsnäolollani. Läsnäoloni saattoi esimerkiksi vaikuttaa
perehdyttäjän vuorovaikutuskäyttäytymiseen, tai havainnointini saattoi luoda
perehdyttäjälle ylimääräisiä paineita perehdytyksen onnistumisen suhteen.
Juuri ennen ensimmäistä havainnointia selvisi, että alun perin suunniteltu
perehdyttäjä joutui työyksikön akuutin tilanteen vuoksi perumaan
perehdyttämisensä, ja perehdyttämisestä otti vastuun uuden työntekijän toinen
kollega. Tämä uusi perehdyttäjä sai tietää perehdyttämisestä ja omasta
havainnoinnistani oman työvuoronsa alkajaisiksi, jolloin hänellä oli vajavaiset tiedot
tutkimukseni tarkoituksesta. Kävin kuitenkin sekä perehdyttäjän että
perehdytettävän kanssa havainnointiin liittyvät keskeisimmät seikat läpi sekä pyrin
selostamaan omasta roolistani ja tutkimuksestani oleellisimmat asiat.
Tulosten vahvistettavuutta voidaan arvioida neutraalisuuden ja objektiivisuuden
kautta. Painopiste on tutkimusaineistossa ja siitä saaduissa tuloksissa. (Lincoln &
Guba 1985, 299-300.) Omassa tutkimuksessani tietyt käsitteet tuottivat hankaluuksia,
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ja tutkimushenkilöt ovat voineet ymmärtää nämä käsitteet eri tavalla kuin tutkija.
Eritoten organisaatiokulttuuri ja artefakti olivat tutkimushenkilöille entuudestaan
vieraita sekä vaikeasti hahmotettavia käsitteitä esittämistäni tarkennuksista ja
esimerkeistä huolimatta. Organisaatiokulttuuria ja artefakteja koskevia tuloksia
luettaessa on siis kiinnitettävä huomiota siihen, että kyseisten käsitteiden
ymmärtämisessä on saattanut olla puutteita.

6.2 Jatkotutkimusehdotukset

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin uusien työntekijöiden perehdyttämistä
vuorovaikutuksen näkökulmasta, fokuksen ollessa tiedon rakentumisessa,
vuorovaikutussuhteiden muodostumisessa sekä organisaatiokulttuuriin
tutustumisessa. Keskityin tutkimuksessani perehdytyksessä ilmenevään
vuorovaikutukseen kahden ensimmäisen perehdytyspäivän ajan. Perehdyttämisen
tarkasteluun voisi ottaa mukaan myös kirjallista materiaalia: omassa tutkimuksessani
en käsitellyt perehdytykseen kuuluneita kirjallisia dokumentteja, mutta niiden
mukaan ottaminen voisi valottaa, millaisia viestinnällisiä elementtejä perehdytykseen
kuuluu.
Samaan ammattiryhmään kuuluvien henkilöiden perehdytystä sosiaali- ja
terveydenhoitoalalla voisi myös vertailla eri organisaatioissa, jolloin perehdytyksessä
ilmeneviä mahdollisia eroja olisi mielenkiintoista tarkastella. Toisaalta myös samassa
organisaatiossa työyksikköä tai työnkuvaa vaihtavien henkilöiden perehdyttämistä
voisi tarkastella vuorovaikutuksen näkökulmasta. Millaista vuorovaikutus on
sellaisissa perehdytyksissä, joissa työntekijät ovat ehtineet esimerkiksi jo omaksua
organisaatiokulttuurin arvoja ja normeja?
Tässä työssä tutkimusaineisto kerättiin uusien työntekijöiden perehdytyksiä
havainnoimalla sekä perehdytettäviä ja perehdyttäjiä haastattelemalla. Tutkimuksen
toteuttaminen erilaisella tutkimusstrategialla toisi myös erilaisen näkökulman
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perehdyttämisen tarkasteluun. Tutkimuksen toteuttaminen pidemmällä aikavälillä
antaisi myös laajemmin kuvaa siitä, miten tietoa rakennetaan, miten
vuorovaikutussuhteet muodostuvat ja kuinka organisaatiokulttuuria aletaan
omaksua. Omassa tutkimuksessani havainnoin organisaatioon tulleita uusia
työntekijöitä kahden päivän ajan. Tässä ajassa työntekijöille ei kuitenkaan välttämättä
ehtinyt vielä muodostua selkeää kuvaa esimerkiksi organisaatiokulttuuriin
lukeutuvista elementeistä, eikä vertaisten välisten vuorovaikutussuhteiden
kehittymistä kollegiaalisiin ja erityisiin vertaissuhteisiin ehtinyt vielä tapahtua. Myös
tutkimushenkilöiden suurempi otanta antaisi kattavamman kuvan perehdytyksestä
vuorovaikutuksen näkökulmasta.
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Liitteet
Liite 1 Haastattelurunko perehdytettäville

Teemahaastattelut noudattavat haastattelurungon linjaa, mutta haastatteluissa tulen
esittämään lisäksi tarkentavia kysymyksiä havainnoinneissa esiin tulleisiin asioihin
liittyen.
Perehdytyksen kokemukset
• Millainen tunne sinulle jäi tästä perehdytyksestä?
• Mikä oli mielestäsi hyvää tässä perehdytyksessä?
• Mitä olisi mielestäsi voitu tehdä toisin/parantaa?
• Käytettiinkö perehdytykseen mielestäsi riittävästi aikaa?
• Koetko oppineesi tässä perehdytyksessä? Jos, niin kuinka paljon ja mitä?
Tiedon rakentuminen vuorovaikutuksessa
• Koetko, että sait riittävästi tietoa?
• Millaista saamasi tieto oli?
• Keneltä sait tietoa?
• Missä tilanteissa sinulle annettiin tietoa?
• Saitko tietoa varsinaisen perehdytyksen ulkopuolella? Jos, niin millaista tämä tieto
oli?
• Koetko, että sait tietoa muista kuin työtehtäviisi liittyvistä asioista?
Vuorovaikutussuhteiden muodostuminen
• Millaisena yhteistyö organisaatiossa/työyhteisössä/työyksikössä näyttäytyy?
• Miltä työyhteisö/työkaverit tuntuvat?
• Ketkä ovat lähimmät työtoverisi?
• Millaisena työtovereiden keskinäinen vuorovaikutus näyttäytyy sinulle
perehdytyksen jälkeen?
• Kuinka usein olet ollut vuorovaikutuksessa työkavereidesi kanssa?
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• Perehdytyksen pohjalta, onko henkilökunnan välillä mielestäsi riittävästi
vuorovaikutusta?
• Millaiseksi koet vuorovaikutuksen henkilökunnan välillä näin
ensimmäisten päivien jälkeen?
• Millaisia odotuksia koet kohdistuvan itseesi?
• Minkälaisena koet oman roolisi tässä organisaatiossa?
• Oletko selvillä omasta roolistasi tässä organisaatiossa?
Organisaatiokulttuuriin tutustuminen
• Kerrottiinko sinulle organisaation tavoista, tavoitteista, arvoista ja käytänteistä? Jos
kyllä, millä tavalla/missä tilanteissa niistä kerrottiin sinulle?
• Mitkä asiat/esineet tässä yksikössä/tällä osastolla kertovat mielestäsi
organisaatiokulttuurista? Onko organisaatiokulttuuri mielestäsi helposti
omaksuttavissa?
• Saitko selkeän kuvan organisaatiosta ja omista työtehtävistäsi? Jos kyllä,
millaisina koet ne?
• Millaisia artefakteja organisaatiossa on?
• Koetko, että sinut otettiin hyvin vastaan?
• Pystyitkö esittämään kysymyksiä avoimesti?
• Tunnetko kuuluvasi tähän työyhteisöön?
• Millä mielellä aloitat työt tässä organisaatiossa?
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Liite 2 Haastattelurunko perehdyttäjille

Perehdytyksen kokemukset
• Millainen tunne sinulle jäi tästä perehdytyksestä?
• Mikä oli mielestäsi hyvää tässä perehdytyksessä?
• Mitä olisi mielestäsi voitu tehdä toisin/parantaa?
• Käytettiinkö perehdytykseen mielestäsi riittävästi aikaa?
Tiedon rakentuminen vuorovaikutuksessa
• Millaista perehdytyksessä antamasi tieto oli?
• Koetko, että annoit riittävästi tietoa?
• Missä tilanteissa annoit tietoa?
• Saiko perehdytettävä tietoa varsinaisen perehdytyksen ulkopuolella? Jos, niin
millaista tämä tieto oli?
• Annoitko perehdytettävälle virallisen tiedon lisäksi myös epävirallista tietoa?
Vuorovaikutussuhteiden muodostuminen
• Miten ajattelet että perehdytys loi pohjaa perehdytettävän vuorovaikutussuhteiden
muodostumiselle?
• Miten kuvailisit vuorovaikutussuhdettasi uuteen työntekijään?
• Millaisena yhteistyö organisaatiossa/työyhteisössä/työyksikössä näyttäytyy?
• Millaisena työtovereiden keskinäinen vuorovaikutus näyttäytyy, millaiseksi
koet työyhteisön vuorovaikutuksen?
• Onko henkilökunnan välillä mielestäsi riittävästi vuorovaikutusta?
• Millaisia odotuksia koet kohdistuvan uuteen työntekijään?
• Minkälaisena koet uuden työntekijän roolin tässä organisaatiossa?
• Koetko, että perehdytettävä on selvillä omasta roolistaan tässä
organisaatiossa?
Organisaatiokulttuuriin tutustuminen
• Mikä on mielestäsi organisaatiokulttuuria?
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• Millä tavalla annoit tietoa organisaatiokulttuurista?
• Koetko, että perehdytettävä tulee omaksumaan organisaatiokulttuurin
tavoitteita?
• Mitkä asiat/esineet tässä yksikössä/tällä osastolla kertovat mielestäsi
organisaatiokulttuurista? Onko organisaatiokulttuuri mielestäsi helposti
omaksuttavissa?
• Millä tavalla organisaation artefaktit näyttäytyivät perehdytettävälle?
• Mitä miellät itse kuuluvan tämän organisaation artefakteihin?
• Saiko perehdytettävä mielestäsi selkeän kuvan organisaatiosta ja omista
työtehtävistään? Miksi/miksi ei?
• Koetko, että perehdytettävä on otettu hyvin vastaan?
• Pystyikö uusi työntekijä esittämään kysymyksiä avoimesti?
• Koetko, että perehdytettävä tuntee kuuluvansa tähän työyhteisöön?
• Millä mielellä uskot perehdytettävän aloittavan työt tässä organisaatiossa?
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Liite 3 Havainnointilomake

Tiedon rakentuminen
virallinen tieto (opukset, monisteet, kansiot, välineiden näyttäminen...)
epävirallinen tieto (käytänteet, tavat, “kirjoittamaton tieto”)
tiedon hakeminen: tiedon muodot, tavat, tilanteet, lähteet, osallisena olevat henkilöt
tiedon antaminen: tiedon muodot, tavat, tilanteet, lähteet, osallisena olevat henkilöt
Vuorovaikutussuhteiden muodostuminen
keitä perehdytettävä tapaa/kenen kanssa on vuorovaikutuksessa/mitä kyseisissä
tilanteissa jaetaan tai muodostetaan
työyhteisö, työkaverit
yleinen ilmapiiri
roolit=valta-asetelmat, odotukset rooleihin liittyen
Organisaatiokulttuuriin tutustuminen, sosiaalistuminen
artefaktit (pukukoodi/asiat/esineet, konkreettiset organisaatiokulttuurista kertovat
asiat, jotka voi näyttää)
organisaation arvot, normit, menettelytavat, säännöt, rutiinit, käytänteet
kysymysten esittäminen

Muita huomioita
esim. kielenkäyttö/tapa jolla puhutaan
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Liite 4 Havainnointi- ja haastattelukutsu

Havainnointi- ja haastattelukutsu
Arvoisa vastaanottaja,
teen maisterintutkielmaa Jyväskylän yliopiston viestinnän oppiaineeseen uusien
työntekijöiden perehdyttämisestä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Etsin
tutkimukseeni havainnointia ja haastattelua varten noin neljää (4) Keski-Suomen
sairaanhoitopiirissä uuden työsuhteen aloittavaa hoitotyön ammattihenkilöä,
tarkemmin ottaen sairaanhoitajaa, osastonhoitajaa tai ylihoitajaa. Tutkimuksessani
keskityn uusien työntekijöiden tiedon rakentumiseen vuorovaikutuksessa,
vuorovaikutussuhteiden muodostumiseen uudessa työpaikassa sekä
organisaatiokulttuuriin tutustumiseen. Tutkimuksessani tulen havainnoimaan ja
haastattelemaan uusia työntekijöitä, mutta tulen lisäksi haastattelemaan
perehdytyksen järjestäneitä henkilöitä.
Tutkimustani ohjaa Jyväskylän yliopiston viestinnän oppiaineen professori Anu
Sivunen. Yhteyshenkilönäni Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toimii
arviointiylihoitaja, terveystieteiden tohtori Jaana Peltokoski, jonka kautta tutkimukseen
osallistuvat henkilöt rekrytoidaan.
Aineistonkeruu tullaan suorittamaan 6.11.-21.11.2017 välisenä aikana. Havainnointi
toteutetaan uuden työntekijän työyksikössä. Tulen seuraamaan uuden työntekijän
perehdyttämistä kaksi päivää muistiinpanoja ja merkintöjä tehden, potilastyöhön
kuitenkaan osallistumatta. Haastattelut ovat puolestaan yksilöhaastatteluita, jotka
etenevät ennalta laaditun haastattelurungon pohjalta. Haastattelut kestävät noin
30min.-1h, ja ne järjestetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiloissa. Haastattelut
tullaan nauhoittamaan aineiston analyysia varten. Sekä havainnoinnissa kerätty
aineisto että haastattelumateriaali tullaan analysoimaan teema- ja sisällönanalyysia
soveltaen. Kaikki sekä havainnoinnissa että haastatteluissa saatu tieto käsitellään
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ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa
tulosten raportoinnista. Tutkimuksessa saatuja tietoja ei tulla myöskään käyttämään
muihin tarkoituksiin. Tulen säilyttämään havainnointiaineiston omassa asunnossani:
havainnointilomakkeita ja muistiinpanoja tulen säilyttämään niille varatussa kansiossa,
joka on ainoastaan minun käytössäni. Nauhoitetut haastattelut tulen säilyttämään
omalla tietokoneellani, johon ainoastaan minulla on pääsy. Missään tutkimuksen
vaiheessa ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä tutkimusaineistooni.
Haastatteluaineistoon ja havainnointiin liittyvä materiaali tuhotaan tutkimuksen
päätyttyä.
Tutkimukseen osallistuminen perustuu täyteen vapaaehtoisuuteen, ja tutkimukseen
osallistuvat henkilöt voivat keskeyttää osallistumisensa missä tahansa tutkimuksen
vaiheessa.
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, otathan yhteyttä
arviointiylihoitaja Jaana Peltokoskeen. Osallistumalla tutkimukseen annat arvokasta
tietoa uuden työntekijän perehdyttämisestä vuorovaikutuksen näkökulmasta.
Tutkimuksen tuloksia voidaan myös hyödyntää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Vastaan mielelläni kysymyksiin ja annan tarvittaessa lisätietoja tutkimuksestani.
Ystävällisin terveisin,
Katriina Lius, HuK, Viestintä, Jyväskylän yliopisto
katriina.e.lius@student.jyu.fi
+358407574991
Anu Sivunen, professori, FT, Viestintä, Jyväskylän yliopisto
anu.e.sivunen@jyu.fi
+358407354279
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Jaana Peltokoski, arviointiylihoitaja, TtT, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
jaana.peltokoski@ksshp.fi
+358400289107
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Liite 5 Tietoinen suostumus

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN
Sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöiden perehdyttäminen
vuorovaikutuksen näkökulmasta
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Katriina Lius
Minua (tutkittavan nimi) on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen
tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tarkastella uusien työntekijöiden
perehdyttämistä heitä havainnoiden ja haastatellen. Olen lukenut ja ymmärtänyt
saamani kirjallisen tutkimustiedotteen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen
tutkimuksesta ja sen yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja
luovuttamisesta. Tiedotteen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti, minulla on
ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin
tutkimusta koskeviin kysymyksiini.
Tiedot antoi ________________________

__ / __/ 20 ___. Minulla on ollut riittävästi aikaa

harkita osallistumistani tutkimukseen. Olen saanut riittävät tiedot oikeuksistani,
tutkimuksen tarkoituksesta ja sen toteutuksesta sekä tutkimuksen hyödyistä ja
riskeistä. Minua ei ole painostettu eikä houkuteltu osallistumaan tutkimukseen.
Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista. Olen selvillä siitä, että voin peruuttaa
tämän suostumukseni koska tahansa syytä ilmoittamatta eikä peruutukseni vaikuta
kohteluuni millään tavalla. Tiedän, että tietojani käsitellään luottamuksellisesti eikä
niitä luovuteta sivullisille. Olen tietoinen siitä, että mikäli keskeytän tutkimuksen tai
peruutan suostumuksen, minusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen
mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun
vapaaehtoisesti tutkimushenkilöksi.
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________________________________

_______________________

Tutkittavan nimi

Tutkittavan syntymäaika

______________________________________________________________
Tutkittavan osoite
______________

___________________________________________

Päivämäärä

Allekirjoitus

Suostumus vastaanotettu

___________________________________
Tutkijan nimi

______________________
Päivämäärä

_____________________________________________________________
Allekirjoitus
(Suostumuksen vastaanottaja)
Alkuperäinen allekirjoitettu tutkittavan suostumus sekä kopio tutkimustiedotteesta
jäävät tutkijan arkistoon. Tutkimustiedote ja kopio allekirjoitetusta suostumuksesta
annetaan tutkittavalle.

