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Puheenjohtajalta

Leikkaussalityön estetiikkaa 

”Yksi leikkaushoitajakonkari muistelee oppilasaikanaan 1950-lu-
vulla kuulemaansa kirurgin lausumaa: ’Kun valmistuu lääkäriksi, 
korkein tavoite on tulla kirurgiksi. Kun valmistuu sairaanhoita-
jaksi, korkein tavoite on tulla leikkaussalinhoitajaksi.’ Leikkaussa-
lityöhön hoitaja päätyi, vaikka sisätautiopin professori oli varoit-
tanut tulevasta työtaakasta: ’Hullu tyttö.’

Liian vähän on puhuttu leikkaussalin estetiikasta, vaikka Ka-
rin Neuman-Rahn hieman yllättäen luennoikin 1920-luvulla 
sairaanhoitajaksi koulutettaville tästä aineesta. Yleiskielessä ’es-
tetiikka’ tarkoittaa joko ’taiteisiin liittyvää’ tai ’silmää miellyttä-
vää, kauneutta koskevaa’.

Pitkän linjan hoitajien muisteluksissa tulevat varsin taajaankin 
esiin olennaisesti esteettiset muistot. Pintaan nousee esimerkiksi 
hoitajapukujen ulkonäkö: ’Päähineenä oli huntu, ja kieltämättä 
se oli esteettinen sekä yhtä suojaava. Kun me kumminkin naisia 
ollaan... Se ei painanu ja se oli pukeva. Ja sitten meillä oli tämä 
valkoinen huntu. Kuka tärkkäsi ja kuka ei tärkännyt… Oli erit-
täin tärkeää, mitenkä se laskeutui se huntu.

Ja toisilla kun oli semmoinen pitkä tukka ja nuttura, niin se 
laskeutui aivan ihanasti ja sitten niillä joilla ei ollut tukkaa paljon 
yhtään, niin sinnehän sitten hätätilanteessa työnnettiin yksi tai 
kaksi lankakerää, niin kyllähän se sitten laskeutui kauniisti.’”
(Ks. Jarkko S. Tuusvuori, Hyviin käsiin. Leikkaushoitajan tie van-
hasta uuteen perioperatiivisuuteen. Forna & SSH, Helsinki 2006, 
s. 145–146.)

Kevättä kohti mennään ja aurinkokin näyttäytyy aina välillä. Yh-
distysvuosi onkin päässyt jo hyvään alkuun lehden ilmestyessä. 
Hallitus on kokoontunut vuoden 2011 ensimmäiseen kokoukseen 
eli järjestäytymiskokoukseen. Hallituksen sihteerin tehtäviin siir-
tyi Heli Finnberg, Oulu, rahastonhoitajana jatkaa Pia Iven, Es-
poo, jäsensihteerinä Anna-Liisa Kallio, Kuopio.

Opinto- ja koulutussihteerinä jatkaa Brita Kuusela, Jyväsky-
lä, yhdysjäsensihteerin tehtävät otti vastaan Tarja Mäenpää, Jy-
väskylä, Minna Lassila jatkaa Pinsetti-lehden päätoimittajana 
ja Markku Yli-Siurua on uusi kotisivujen päivittäjä. Onnittelut 
luottamustehtäviin valituille!

Tämän vuoden opintopäivät pidetään Joensuussa ja siellä järjes-
telyt ovatkin jo täydessä vauhdisssa. Vuosikokouksessa, joka pi-
dettiin Jyväskylässä, teimme sääntömuutoksia kuten jäsen, joka 
on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 1 vuoden ajalta, katsotaan 
yhdistyksestä eronneeksi. Jäsenmaksua päätettiin myös korottaa 
20 euroon. Jäsenet jotka ovat eläkkeellä voivat osallistua opinto-
päiville ilmaiseksi ja heidän jäsenmaksunsa on 10 euroa vuosi. 
Halutessanne voitte hakea myös yhdistyksen omaa apurahaa.

Haluamme kannustaa sekä tukea jäsenistöä hakeutumaan erilai-
siin koulutuksiin niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. 

Hallitus päätti lisätä vielä omaa kevään 2011 apurahaansa 4000 
euroon ja painottaa sitä kevään NORNA -kongressiin Reykjavikis-
sa 25. – 27.5.2011. Lisäksi syksyn 2011 apurahaa korotettiin myös 
4000 euroon, sen painopiste on sittten 2012 Eorna -kongressi.

Nyt sitten apurahoja hakemaan. Ilmoitukset apurahoista löy-
dät tästä lehdestä. Apurahasäännöt ovat yhdistyksen kotisivuilla 
osoitteessa www.forna.org. On syytä lukea apurahasäännöt todella 
huolellisesti. Apurahaa voi hakea joko kotisivujen lomakkeella tai 
vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee näkyä kaikki apura-
hasäännöissä mainitut seikat, kuten matkan kohde ja kustannus-
arvio.

Lisäksi talousarvioon on budjetoitu erillinen tutkimus- ja ke-
hittämisraha. Tällä on tarkoitus tukea perioperatiivisen hoitotyön 
kehittämistä ja alan julkaisutoimintaa. Kyseisen tuen anomista ei 
ole sidottu erillisiin hakuaikoihin. Siispä reippaasti hakemaan. 

     Hyvää kevättä kaikille!

Marian sairaalan
leikkaussalissa 20-luvulla.
Kuva: Helsingin yliopistomuseo, 
kuvaaja tuntematon

 AnitA KenAKKAlA
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Anna palautetta Pinsetistä!
Talven pimeys vaihtuu keväiseen auringonpaisteeseen ja herättää 
mielet uusiin ajatuksiin. Tämän vuoden ensimmäinen Pinsetti 
on saanut myös talven aikana uuden ulkoasun lehden kehittä-
misprojektin ja uusien yhteistyökumppaneiden myötä. Olemme 
yhdessä työstäneet lehden ulkoasua uuden taittajamme Piia Vii-
karin kanssa. Muutokset koskevat lähinnä lehden ulkoasua, vä-
rejä, fontteja, palstoja jne. Sisältö pyörii samoilla metodeilla kuin 
aiemmin pohjautuen lehtikohtaisiin teemoihin. Nyt onkin hyvä 
tilaisuus antaa palautetta lehdestä joko suoraan sähköpostiini tai 
yhdistyksen kotisivujen kautta, mistä löytyy linkki vapaamuo-
toiseen palautekaavakkeeseen. Voimme sitä kautta kehittää leh-
teä oikeaan suuntaan.

       Vuoden 2011 teemat ovat seuraavanlaiset;
2 / 2011 Elinsiirrot
     -aineistopäivä 29.4., ilmestyy viikolla 22 
3 / 2011 Päiväkirurgia
     -aineistopäivä 19.8., ilmestyy viikolla 38
4 / 2011 Esteettinen kirurgia 
              & Joensuun opintopäivät
     -aineistopäivä 18.1., ilmestyy viikolla 51

Tämän lehden teemassa keskitymme palovammoihin. Yleisin 
palovammojen aiheuttaja on kuuma vesi, jota käytämme paljon 
niin saunassa kuin keittiössäkin. Se, miten kuumaa vesi on tai 
miten kauan se on kosketuksessa ihon kanssa vaikuttaa siihen, 
minkä asteinen palovamma iholle syntyy. Palovammat luoki-
tellaan niiden syvyyden ja laajuuden mukaan. On olemassa niin 
sanottu 9 % sääntö. Kämmenen kokoinen palovamma vastaa 1 % 
ihon pinta-alasta. 

Näin keväällä on hyvä muistaa, että palovamma voi syntyä myös 
UV-säteilystä, mutta se ei ole havaittavissa yhtä nopeasti kuin 
kuuman veden aiheuttama palovamma. Oli palovamma sitten 
pieni tai suuri, se on yleensä hyvin kivulias. Palovamman ensiapu 
on syytä aloittaa välittömästi vamman sattuessa esim. jäähdyttä-
mällä palovamma-aluetta viileän juoksevan veden alla. Se vähen-
tää sekä kipuja että palovamman syvyyttä. Palovamman laajuus 
ja se, missä palovamma sijaitsee, vaikuttaa siihen tuleeko lähteä 
lääkäriin vai ei. On hyvä hallita perusensiaputaidot myös palo-
vammoista, koska useammat meistä varmaan jossain vaiheessa 
elämää joutuu niiden kanssa tekemisiin tavalla tai toisella.

Tässä lehdessä käsitellään ihon anatomian perusasioita, palo-
vammojen hoitoa ja lasten palovammoja. Voit lukea myös ar-
tikkelin Lassesta, joka sai 40 % kolmannen asteen palovammat 
kaasuräjähdyksen seurauksena. Onnettomuudesta on pian jo 30 
vuotta. Lasse palasi palokuntaan kahden vuoden jälkeen onnet-
tomuudesta. Erilaisten kriisien jälkeen onkin tärkeää, että pystyy 
avoimesti käsittelemään omia tunteitaan ja tuntemuksiaan, että 
voi sitä kautta tiedostaa omat tunteensa ja hyväksyä ne, hyväksyä 
itsensä ja ne mahdollisuudet, joita elämä sinulle tarjoaa. Omat 
ajatuksesi ovat mahdollisuutesi ja ohjaavat sinua kohti unelmaa, 
jos niin vain tahdot. 

On aika lähteä auringon hohtamille keväthangille nauttimaan 
kauniista luonnosta ja luonnon rauhasta tai voit siivitellä meno-
asi The Doc- yhtyeen loistavalla uudella albumilla The First Cut. 
Näiden ajatusten myötä toivotan hyviä lukuhetkiä Pinsetin pa-
rissa.

Minna

minna.eliisa@kolumbus.fi

MinnA lAssilA
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MiKKo tuulirAntA
kirurgian erikoislääkäri,
Keski-Suomen keskussairaala
AnsA iivAnAinen
opettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Jos vastasit kysymykseen kieltävästi, niin 
nyt on oiva tilaisuus palauttaa mieleen pe-
rusasiat. Tässä artikkelissa kuvataan ihon 
rakennetta ja sen toimintaa.

Iho (cutis) on ihmisen suurin elin, keskipai-
no täysikasvuisella henkilöllä on noin 4,5 
kg. Ilman ihonalaiskudosta iho on noin 5 % 
ja yhdessä ihonalaiskudoksen kanssa 20 % 
ruumiin painosta. Iho on tärkein suojamuu-
rimme ympäröivää, usein vihamielistä ulko-
maailmaa vastaan. Vain muutama millimetri 
erottaa herkän elimistömme ulkoisen maail-
man vaaroista. Terve iho on lähes täydellinen 
yhdistelmä lujuutta, kestävyyttä, joustamis- ja 
puolustuskykyä. Terve iho uudistuu jatkuvasti 
tyvisolukerroksesta ja kykenee melko pitkäl-
le korjaamaan saamansa vauriot.  Pahin ihoa 
kohtaava vaurio on palovamma, joka voi tu-
hota suojamuurimme jopa 100 %:sti. 

Iho jaetaan kolmeen pääkerrokseen: pintaker-
rokseen eli epidermikseen (orvaskesi, stratum 
corneum), keskikerrokseen eli dermikseen 
(verinahka) ja syvimpään kerrokseen eli hy-
podermikseen (subcutis). Terveellä aikuisella 
ihon paksuus vaihtelee yli 10 mm:stä puoleen 
mm:iin. Paksuinta iho on jalkapohjissa ja 
kämmenissä, selässä keskipaksuus on noin 2 
mm ja silmäluomissa puoli millimetriä.

Epidermis

Epidermiksen paksuus on noin puolet elin-
tarvikefolion paksuudesta. Se ei sisällä ve-
risuonia. Epidermis muodostuu viidestä 
eri kerroksesta:pinnallisin on sarveiskerros 
(stratum corneum), sitten kirkassolukerros 
(stratum lucidum), jyväissolu- eli granulaari-
kerros (stratum granulosum) ja okasolukerros 
(stratum spinosum).  Epidermiksen pohjana 
on tyvikalvo ja elävistä soluista muodostuva 
tyvisolukerros (membrana basalis tai stratum 
germinativum), josta kasvaa jatkuvasti uusia 
ihosoluja, keratinosyyttejä. Nimensä kerati-
nosyytti on saanut sen sisältämästä sitkeästä 
proteiinista, keratiinista. Keratinosyytti on 
eräänlainen ihmesolu: Se syntyy tyvisolun 
jakaantuessa (mitoosi) ja vaeltaa pikkuhil-
jaa pintaan, jonka se saavuttaa noin neljässä 
viikossa. Matkalla keratinosyytti valmistaa 
keratiinia kypsyen ja kuivuen ohueksi, lähes 
ainoastaan keratiinia sisältäväksi levyksi, joka 

on lujasti liitetty yli sadalla ”niitillä” (desmo-
somi) naapurisoluihin. Ihoalueesta riippuen, 
keratinosyytit muodostavat noin 10-30 solu-
kerrosta. Vaikka pintasolukko on kestävää, 
sekin kuluu ja joka minuutti keskimäärin 30 
- 40.000 keratinosyyttiä hilseilee pois ja alla 
oleva solu ottaa sen tehtävät. Ihminen hilseilee 
joka vuosi noin 4 kg keratinosyyttejä.  

Epidermis suojaa ulkokuortamme paitsi kulu-
miselta ja kuivumiselta, myös ultraviolettisä-
teiltä, jotka saattavat aiheuttaa DNA-vaurioita 
ja ihosyöpää. Epidermiksen tyvisolukerrok-
sessa kasvavat melanosyytit tuottavat kerati-
nosyyteille uv-säteilyltä suojaavaa melaniinia, 
joka sijoitetaan kuin aurinkovarjoksi  tuman  
päälle. Albinismi on harvinainen, resessii-
visesti eli peittyvästi periytyvä ominaisuus, 
jossa geenivauriosta johtuen väripigmenttiä ei 
synny. Tällaisen henkilön iho palaa herkästi 
auringossa ja riski saada ihosyöpä on suuren-
tunut. Villieläinkunnassa se erittäin harvi-
nainen, koska albiinon selviytyminen lisään-
tymisikään saakka on vaikeaa. 

Psoriasis eli hilseilytauti-niminen ihosairaus 
johtuu siitä, että jostain syystä epidermiksen 
tyvisolut lisääntyvät liian nopeasti ja kerati-
nosyytit saavuttavat ihon pinnan jo noin 4-5 
päivässä ehtimättä kypsyä. Toinen sarveistu-
misprosessin häiriö on kalansuomutauti eli 
ikhtyosis, jossa solut ovat liian tiukasti kiinni 
toisissaan ja hilse ei irtoa ihon pinnalta.

Dermis

Pääosan ihostamme muodostaa dermis eli ve-
rinahka, joka on monimutkainen punos lujia, 
mutta taipuisia ja venyviä kollageeni- ja elas-
tiinisäikeitä,  kapillaarisuonia, imuteitä, tali- 
ja hikirauhasia, karvatuppia jne. Dermiksessä 
erotetaan papillaari- ja retikulaarikerrokset, 
joita on toisinaan vaikea erottaa toisistaan. 
Papillaarikerroksessa on hiussuonisilmukoita, 
lämpö- ja tuntoreseptoreita sekä kipua, läm-
pöä, kosketusta, painetta ja värinää tunnis-
tavia hermopäätteitä. Dermis on noin 15-40 
kertaa paksumpi kuin epidermis. Dermikses-
sä olevista verisuonista tihkuu ravintoaineita 
diffuntoitumalla  solujen soluvälitilaan. 

Dermis on suunniteltu kestämään erilaisia 
kitkavoimia ja penetroivia eli läpäiseviä voi-
mia, kuten pistoja ja viiltoja. Dermiksessä on 
runsaasti erilaisia valkosoluja (esim. makro-
fageja) valppaana torjumaan mahdollisista 
vauriokohdista sisään pyrkiviä mikrobeja. 
Dermis on tärkeä ruumiinlämmön säätelijä. 
Sian dermiksestä voidaan valmistaa ns. ”bio-
paikkoja” poistamalla siitä hylkimisreaktioita 
aiheuttavat solut. Sillä voidaan korjata esim. 
komplisoituneita tyriä tai käyttää välilihan 
seudun tukemisessa hankalissa prolapseissa.

Hypodermis

Hypodermis on varsinaisen ihokudoksen alla 
sijaitsevaa rasvakudosta, jonka paksuus voi 
vaihdella melkoisesti. Sen läpi risteilee kolla-
geeni- ja elastiinisäikeitä, jotka ankkuroivat 
dermiksen alla sijaitsevien lihasten peitin-
kalvoihin tai luihin. Rasvakerros toimii polt-
toainevarastona, lämmöneristeenä ja suojaa 
pehmeydellään sekä ihoa että allaan sijait-
sevia elimiä. Joissain paikoissa rasvakerros 
puuttuu lähes täysin ja tällaisen alueen, kuten 
sääriluun tai kehräsluun seudun iho vaurioi-
tuu kolhuista herkemmin ja saattaa  parantua 
huonosti. 

Osa hikirauhasista ja karvatupista ulottuu 
hypodermikseen saakka. Jos epidermis ja 
dermis tuhoutuvat esim. syöpymällä tai pa-
lamalla, karvatupista ja hikirauhasista voi 
kasvaa uutta ihoa. Kuitenkin, jos ihopuutos 
on suuri, se  jättää hankalan arven. Tällöin 
parempi vaihtoehto on  osaihosiirre, jolloin 
terveeltä ihoalueelta höylätään epidermis ja 
dermiksen pintakerros ja siirretään ihopuuto-
salueelle. Osaihonsiirteen paksuus on yleensä 
8-12 tuhannesosatuumaa eli noin neljännes-
millimetri.

Muistatko ihon rakenteen ja toiminnan?

D
er

m
is

Ep
id

er
m

is
Su

bc
ut

is

Hikirauhanen ihon 
pinnalla

Ekkriininen             
hikirauhanen

Apo-
kriininen             
hiki-    
rauhanen

TYVISOLUKERROS

Talirauhanen
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Keuhkopalovammat
JohAn löfgren
LT

Suomessa sattuu vuosittain noin 1200 
sairaalahoitoa vaativaa palovammaa 
joista tehohoitoa tarvitsevat 50-80. Puo-
let sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista 
on lapsia. Palovammoihin kuolee vuo-
sittain noin 100 ihmistä, lääkärin hoi-
toon hakeutuu arviolta 13000 potilasta. 
Vaikeiden palovammojen hoito on Suo-
messa keskitetty kahteen erikoissairaan-
hoidon  palovammayksikköön, jotka si-
jaitsevat yliopistosairaaloissa Kuopiossa 
ja Helsingissä.

Tulipaloissa lähes puolella potilaista on palo-
kaasu- ja häkämyrkytys välittömänä kuolin-
syynä, varsinaista ilmateiden palovammaa 
nähdään harvemmin. Ilmateiden palovam-
mat rajautuvat monesti ylähengitysteihin, 
äänihuulitason yläpuolelle. Ylähengitystiet 
pystyvät jäähdyttämään palokaasuja, jolloin 
alempiin hengitysteihin ei kohdistu yhtä voi-
makas lämpövaikutus. Kuuman kaasun, liekin 
tai höyryn aiheuttama palovamma voi syntyä 
kun hengittää palokaasuja tai esimerkiksi kun 
suljetussa tilassa tapahtuu räjähdys. Kuuma 

höyry omaa suuremman määrän lämpöener-
gian kuin kuuma ilma/palokaasu, tämän takia 
höyry voi aiheuttaa suuremmat vammat kuin 
kuuma kaasu. Kuumat palokaasut vahingoit-
tavat hengitsteiden limakalvoja ja aiheuttavat 
sitä kautta turvotusta ja ulseraatiota. Keuh-
kopalovamman oireina voi olla yskä, äänen 
käheys, silmien vuotaminen, hengenahdistus, 
hengityksen vinkuminen. Ulkoisia merkkejä 
voi olla konjunktiviitti muutokset silmissä, 
kasvojen palovammat, suunlimakalvon vau-
riot, tummat yskökset, kasvojen karvoituksen 
palaminen, voimakas keuhkojen limanmuo-
dostus. Muutokset eivät välttämättä näy heti 
vaan voivat tulla 12-18 tunnin viiveellä. Hen-
gitysteiden pinnan uusiutuminen voi kestää 
2-3 viikkoa.

Palokaasuissa on lukuisa määrä toksisia yhdis-
teitä, joista kaksi yleistä ovat hiilimonoksidi ja 
vetysyanidi. Uudet sisustusmateriaalit ovat 
lisänneet myrkyllisten palokaasujen tuottoa 
paloissa. Nämä myrkyt voivat aiheuttaa pysy-
viä vaurioita elimiin, varsinkin keuhkoihin ja 
aivoihin. Hiilimonoksidimyrkytys on yleisin 
välitön kuolinsyy tulipaloissa. Hiilimonoksidi 
sitoutuu veren hemoglobiiniin erittäin voi-
makkaasti ja sen puoliintumisaika on hidas. 
Hiilimonoksidimyrkytykset alkavat näkyä 
kun noin 20 % hemoglibiinista on sidottu hii-
limonoksidilla. Lyhytaikaisessa myrkkyaltis-
tuksessa hengitysteiden oireina on yskiminen 
ja keuhkoputkien supistelutaipumus. Altis-
tuksen pidentyessä keuhkoihin kehittyy vai-
keammat vauriot, keuhkopöhö ja systeeminen 

myrkytys. Vetysyanidi estää solujen toimintaa 
estämällä soluhengitystä ja sitä kautta solun 
energiantuotantoa. Yli 20 ppm vetysyanidi pi-
toisuudet ovat vaarallisia.
  
Tärkein ensiaputoimenpide on kaikissa keuh-
kopalovammoissa on poistaa potilas myrkky-
altistuksesta, tämän jälkeen varmistetaan pe-
ruselintoiminnot ja aloitetaan nesteytys sekä 
happihoito.  Hiilimonoksidimyrkytys poti-
laita hoidetaan 100 % hapella, vaikeissa ta-
pauksissa tarvittaessa ylipainehappihoidolla. 
Hiilimonoksidin puoliintumisaika hemoglo-
biinista on 250 min, kun taas hapella puoliin-
tumisaika nopeutuu 40-60 minuuttiin. Yli-
painehappihoidolla puoliintumisaika on noin 
25 minuutta. Vetysyanidi myrkytyksen hoito-
na on happi (ei ylipainehappihoito) ja lääke-
hoitona tarvittaessa hydroksikobalamiinilla. 
Sairaalahoidossa voidaan käyttä inhaloitavia 
tai suonensisäisiä kortikosteroideja taudin 
vaikeusasteesta riippuen, lisäksi voidaan 
käyttä adrenaliinia aerosolina vähentämään 
hengitysteiden turvotusta. Mikäli hengitys-
teissä todetaan tähystyksessä palovammat tai 
potilaan oireet viittaavat palovammaan ,pyri-
tään aikaiseen potilaan intubointiin turvotus-
vaaran takia. 

Keuhkojen palovammoihin liittyy usein myös 
ihon palovammoja, nestehoidossa on huomioi-
tava keuhkojen ja hengitysteiden suuri pinta-
ala nestemääriä laskiessa. Lisäksi potilaiden 
infektiot on hoidettava ja mahdollinen vam-
man aiheuttama katabolinen tila korjattava. n

Ihon apuelimet

Hiki- ja talirauhasten erite on hapanta, mikä 
yleensä estää patogeenisten mikro-organismi-
en kasvua. Hikeen erittyy mm. elektrolyyttejä, 
aineenvaihdunnan tuottamia kuona-aineita ja 
lysotsyymi-nimistä entsyymiä, joka hajottaa 
monien bakteerien soluseinää. Karvatuppeen 
avautuva talirauhanen voitelee ihon pinta-
kerrosta estäen sen  kuivumisen. Ihon eritteet 
suosivatkin yleensä vain ns. ystävällisten bak-
teerien kasvua. Samalla nämä ihon normaa-
liflooraan kuuluvat mikrobit estävät tautia 
aiheuttavien bakteerien kasvua. Nivuksissa, 
kainaloissa, perineumissa ja nännipihassa on 
apokriinisia hikirauhasia. Runsas tupakointi 
voi joillain henkilöillä nostaa niiden pH:ta, 
jolloin patogeeniset bakteerit pääsevät lisään-
tymään niissä aiheuttaen märkiviä ja krooni-
sia tulehduksia.

Ihokarvat kasvavat karvatupen pohjasta sa-
malla tavoin kuin kynnet kynsijuurista. Kynsi 
on pitkälle erikoistunutta keratinosyyttisoluk-
koa. Se on kiinni sidekudoksen välityksellä 

viimeisen sormiluun tai varvasluun kärkilaa-
jentuman päällä. Kynsi ei siis ole luukudosta, 
eikä kalkin syönti auta kynsien halkeiluun. 

Jokaisessa neliösentissä kyynärvartemme ihoa 
on kymmenkunta karvaa, sata hikirauhasta, 
15 talirauhasta, kolme isompaa verisuonta (1 
metri), noin 200 hermopäätettä, joiden jou-
kossa on mm. 12 kuumuutta, kaksi kylmyyttä 
ja noin 25 painetta aistivaa päätettä ja miljoo-
na bakteeria (ihon apuelimissä ). 

Loppusanat

Iho toimii aistinelimenä ja osallistuu kom-
munikointiin. Nonverbaalisessa viestinnässä 
ovat mukana kasvojen ilmeet ja ihon värin 
muutokset. Jokaisen ihmisen erittämällä 
ominaishajulla on myös kommunikatiivinen 
merkitys. Terve iho on hapan, joka hillitsee 
yhdessä ihon mikrobiflooran kanssa sienien ja 
bakteerien kasvua. Tiivis sarveiskerros yhdes-
sä talirauhasten erittämän talivaipan kanssa 
muodostaa nesteiden haihtumista estävän 
kalvon.

Palovamman synnyssä tärkeää on se, mihin 
ihon kerrokseen palovamma ulottuu. Palo-
vamma syvenee 2-3 päivän ajan, jolloin ihon 
verenkierto heikkenee. Palovamman lopulli-
nen syvyyden arviointi tehdään vasta kahden 
- kolmen vuorokauden kuluttua vammasta. 
Ensimmäisen ja toisen asteen palovammassa 
tyvisolukerros on ehjä, minkä vuoksi palo-
vamma paranee jälkiä jättämättä. Toisen as-
teen syvässä ja kolmannen asteen palovam-
massa tyvisolukerros on tuhoutunut. Tällöin 
ihoa voi uudistua ainoastaan palamatta jää-
neistä apuelimistä lähtien ja useimmiten  tar-
vitaan ihonsiirtoja.  n
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heidi elAMo
Lastenkirurgian erikoislääkäri
TYKS/ Lastenklinikka

Turun Yliopistollisessa Keskussairaa-
lassa hoidetaan lapsille sattuneita pa-
lovammoja lähes viikottain. Suurin osa 
näistä palovammoista ei tarvitse ope-
ratiivista hoitoa ja konservatiivisella 
hoidolla saavutetaan hyvä lopputulos 
sekä toiminnallisesti, että kosmeettisesti. 
Pienemmillä lapsilla yleisin vammame-
kanismi on salamannopeasti ja oma-
toimisesti syliin vedetty kuuma neste. 
Hieman vanhemmilla lapsilla palovam-
mat tulevat joko samalla tavalla tai kuu-
mista pinnoista kuten takan luukuista 
tai kiukaista. Teini-ikäisillä vammojen 
taustalla ovat tulen kanssa leikkiminen, 
sähköpalovammat, räjähteet ja mopota-
paturmat.

Suomessa arvioidaan n. 600 lapsen tarvitsevan 
sairaalahoitoa vuosittain palovamman takia. 
Suurin osa palovammoista on lieviä ja hoidok-
si riittää palovamman viilennys,palovamman 
puhdistus ja sidostus imukykyisin materiaa-
lein, sekä kivunhoito. Lapsipotilaat otetaan 
herkästi alkuun vuodeosasto seurantaan 
jo pelkästään kipulääkityksen riittävyyden 
arvioinnin  takia. Palovamman laajuudes-
ta riippuen lapsen sidostukset avataan joko 
vuodeosastolla kipulääkityksen turvin tai 
leikkausosastolla anestesiassa. Sidostuksia ei 
ole tarpeen avata päivittäin. Lopullinen pa-
lovamman laajuus selviää vasta parin vuoro-
kauden kuluttua tehdyssä palovammasiteiden 
vaihdossa.

Lasten palovammojen hoito 
TYKS:ssa

Lapsen saadessa palovamman virka-aikaan 
tuodaan hänet lastenklinikalle TYKS:n U-
sairaalaan lastenkirurgin arvioitavaksi. Pin-
ta-alaltaan laajat ja syvät palovammat, hen-
gitystiepalovammat ja usein kasvojen alueen 
palovammat siirtyvät suoraan teho-osasto 
seurantaan. Haavojen viilentävä suihkutus 
tehdään heti poliklinikalla, mikäli sitä ei 
lähettävässä yksikössä ole pystytty toteut-
tamaan. Pahimmat haavat arvioidaan anes-

tesiassa lasten leikkausosastolla. Mikäli teho-
hoitoa ei katsota tarpeelliseksi hoidetaan lapsi 
lastenkirurgisella vuodeosastolla (os 411).
Virka-ajan jälkeen arvion palovamman jat-
kohoidosta tekee päivystävä kirurgi TYKS:n 
A-sairaalan ea:ssa. Mikäli kyseessä on laajat 
vammat ja kriteerit palovammakeskuksen 
hoitotarpeesta täyttyvät, lähetetään lapsi Hel-
singin palovammakeskukseen hoidettavaksi.
Jatkohoito arven parantumisen suhteen ta-
pahtuu lasten palovammapoliklinikalla.

Palovamman akuutti hoito

Lapsen palovamman hoito eroaa jonkin ver-
ran aikuisen palovamman hoidosta. Jo pel-
kästään palovamman laajuuden arviointi 
tapahtuu eri tavalla kuin aikuisella. Lapsille 
on kehitetty aivan oma prosentti kaavionsa 
palovamman laajuuden arviointiin. Mitä pie-
nemmästä lapsesta on kyse, sitä suuremman 
osan pään pinta-ala vie kokonaispinta-alasta. 
Lapsen kivunhoito eroaa aikuisen kivunhoi-
dosta, nestehoito ja onneksemme myös paran-
tumistaipumus eroavat.

Akuutissa vaiheessa palovamman viilentä-
minen on tärkeää. Paitsi, että sillä pystytään 
rajoittamaan palovamman laajenemista sillä 
myös hoidetaan kipua. Riippuen lähteistä pa-
lovamman viilennystä suositellaan tehtävän 
10-30 min ajan. Suihkuttaminen toimii myös 
haavan puhdistajana. Mikäli rakkuloiden 
jäljiltä haavassa on kuollutta ihoa riekaleina 

haavojen reunoilla poistetaan nämä saksilla 
leikaten. Mikäli haava on selkeästi likainen 
suosittelen lapsipotilaiden kohdalla kunnollis-
ta haavan harjapesua leikkaussaliolosuhteissa 
ja lapsen nukkuessa. Pienet rakkulat saavat 1. 
sidosten laitossa jäädä ehjiksi. Hopeaa sisältä-
vä voide toimii antibakteerisena kivunlievit-
täjänä ja toimii edelleen tänä päivänä hyvin 
palovammojen hoidossa. Hopeaa löytyy myös 
suoraan haavataitoksiin ympättynä. Vain mie-
likuvitus on rajana palovammasidostuksen 
teossa (toki myös sairaalan hankintatoimiston 
päätökset). Sitä yleensä käytetään mitä kaapis-
ta löytyy. Ideana kuitenkin on se, että haavalle 
pyritään alimmaiseksi laittamaan haavasidos, 
joka on tarttumaton raakapinnalle ja vaihdet-
taessa ei kisko paranemassa olevan haavan 
pintakerrosta mukanaan. Lisäksi sidoksen on 
oltava imukykyinen ja päästettävä erite lävit-
seen päällä oleviin sidoskerroksiin imukyvyn 
alimmaisista sidoksista loppuessa.  Sidoksia ei 
tarvitse vaihtaa päivittäin. Mikäli läpivuotoa 
tapahtuu, voi imeviä haavataitoksia lisätä van-
hojen päälle.

Palovammojen luokitus

Palovammat luokitellaan lapsilla vastaavasti 
kuin aikuisillakin. Syvyysasteeltaan puhu-
taan ensimmäisen, toisen ja kolmannen as-
teen palovammoista. Vamman syvyysasteen 
arvioinnissa auttaa kunnon anamneesin tar-
kistaminen ei ole sama onko päälle kaatunut 
teevesi, vaiko öljyllä liukastettu makaronin 
keitinvesi. Ensimmäisen asteen palovammoja 
ei juuri näy yliopistollisessa keskussairaalas-
sa. Käytännössä tämän tason palovammoja 
tulee liiallisen auringossa olon seurauksena. 
Iho on punoittava ja kivulias. Viilentämällä 
ja rasvaamalla tilanne korjaantuu muutamas-
sa päivässä jälkiä jättämättä. Toisen asteen 
palovammat jaetaan pinnallisiin ja syviin. 
Tyypillisimmin toisen asteen pinnallinen 
vamma tulee kuumasta nesteestä. Usein täl-
laisessa vammassa on sekä pinnallista, että 
syvää komponenttia mukana. Kalpea ja vaalea 
kohta rakkuloiden keskellä kertoo syvemmäs-
tä komponentista. Mikäli syvä alue on pieni 
tulee se lapsilla useasti korjaantumaaan ajan 
kanssa konservatiivisella hoidolla. Laajem-
missa toisen asteen syvissä vammoissa jou-

Tuoksuupa meillä hyvältä. Äiti on 

tehnyt jälleen lempiruokaani ja keitto jo porisee hellal-

la. Haluaisin auttaa äitiä sopan teossa, mutta en yletä katti-

laan asti. Eilen pääsin jo kiipeämään itse syöttötuoliini ja tänään 

ajattelin opetella jotakin uutta. Ei äiti varmastikaan pahastu 

jos vähän autan. Hänellä menee vielä tovi pyykinpesukonetta 

tyhjentäessä.  Kun tästä vedän alas tämän uunin luukun niin 

siinähän on oiva taso nousta keittoa keittelemään...

Kun lasten leikkaussalissa 
tuoksui minestrone

Lasten palovammojen jatkohoidosta Turun yliopis-
tollisessa keskussairaalassa vastaavat toimintatera-
peutti Pirjo Isotalo-Rantamaa, lastenkirurgi Heidi 
Elamo ja sairaanhoitoka Karoliina Sutinen
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N. 2 vkoa palovamman synnystä kämmenen iho on 
kokonaisuudessaan epitelisoitunut, eikä suojaavia 
sidostuksia enää tarvita. Lapsen kontrollit siirtyvät 
arvenhoitopoliklinikalle, jossa aloitetaan arven pai-
kallishoidot kontraktuurien estämiseksi.

Sähköpalovammoihin suhtaudutaan aina vakavuu-
della. Kudostuho ja vamman vakavuus ei aina näy 
päällepäin

Yleisimmin pienten lasten palovammat tulevat kuu-
mista nesteistä.

dutaan usein turvautumaan ihonsiirtoihin tai 
keinoihon käyttöön. Syvemmästä kohtaa jää 
kuitenkin lapselle jonkinasteinen arpi jäljel-
le. Pinnalliset palovammat parantuvat usein 
jälkiä jättämättä 2-3 viikossa. Kolmannen as-
teen palovamma on täysin kuollutta kudosta 
ja tällainen vamma tarvitsee aina puhdistavan 
kirurgisen toimenpiteen ja ihonsiirron. Näistä 
jää aina arpi jäljelle.

Palovammat luokitellaan myös pinta-alansa 
mukaan. Pinta-alan arvio antaa tärkeää infor-
maatiota jatkohoitopaikan valinnan suhteen. 
Varsin useasti yli lapsen kämmenen kokoiset 
vammat kannattaa lähettää lastenkirurgin 
arvioon. Sairaalahoitoa vaativat alkuun kas-
vojen-, käsien-, sukupuolielinten-, hengitys-
teiden- ja jalkaterien palovammat, sähköpa-
lovammat, sekä alle vuoden ikäisten vauvojen 
vammat. Kun pinta-ala –arvio palovamman 
laajuudessa kohoaa pienellä lapsella yli 5 - 10 
%:n otetaan lapsi herkästi alkuun teho-osasto 
seurantaan. Tuolloin lapselle aloitetaan suo-
nensisäinen nesteytys ja kipulääkitys. Var-
sin useasti alkutilanteen arvio palovamman 
laajuudesta osoittautuukin onneksi yliarvi-
oiduksi ja hoitoa voidaan keventää 1. sidos-

tenvaihdon yhteydessä. Toki joskus käy myös 
toisinpäin ja tuolloin herkästi konsultoimme 
Helsingin palovammayksikköä.

Akuuttihoidon jälkeen

Kun haava on epitelisoitunut, eikä enää eritä 
voidaan aloittaa arpialueen paikallishoidot 
arven liikakasvun ja kiristyksen estämiseksi. 
Palovammapoliklinikalla lasta hoitaa ammat-
titaitoinen tiimi, jossa on mukana lastenkirur-
gin lisäksi sairaanhoitaja, toimintaterapeutti 
ja tarvittaessa myös fysioterapeutti. 

Arven paikallishoidoilla pystytään vaikutta-
maan arven lopulliseen ulkonäköön ja funkti-
oon. Teini-ikäiset pojat harvemmin suostuvat 
arpiaan hoitamaan, mutta nuoret naiset ovat 
otollinen kandidaattiryhmä arvenhoitotuot-
teita käyttämään. Ensiarvoisen tärkeää arven 
kypsymisprosessin aikana on pitää iho hyväs-
sä kunnossa ja muistaa rasvata ja hieroa ar-
pialuetta päivittäin. Näin pystytään pitämään 
iho joustavana ja estämään arven kiinnitty-
minen syvempiin kudoksiin. Astetta pidem-
mälle mennään arvenhoitolevyillä ja teipeillä. 
Näillä pyritään saamaan painetta arven alu-
eelle ja pystytään tällä tavoin vaikuttamaan 
muodostuvan uuden kudoksen ”järjestäyty-
miseen” otolliseksi arven parantumisen kan-
nalta. Ideaalisinta olisi päästä näitä tuotteita 
käyttämään varsin nopeasti haavan paran-
nuttua. Arpi kypsyy, vaalenee ja muotoutuu 
vielä useamman kuukauden jälkeen haavan 
paranemisesta ja lopullinen arven ulkonäkö 
saavutetaan n. 1 - 1.5 v:n kuluttua palovam-
masta.

Varsin yleinen palovamma taaperoikäisillä on 
kämmenten alueen toisen asteen pinnalliset 
ja syvät vammat. Näiden vammojen jälkeen 
on tärkeää aloittaa varsin intensiivinen hoito 
arpikontraktuurien estämiseksi. Tyypillisim-
millään em:jen hoitojen lisäksi lapselle hanki-
taan hänen omien mittojensa mukaan teetetyt 
painetekstiilit (=painehansikkaat) käyttöön. 
Yleensä painetekstiilejä käytetään 6 - 12 kk:n 
ajan.  Mikäli arpimuodostusta kämmenen/ 
sormien alueelle muodostuu teetetään usein 
vielä ns. ”yölastat” pakottamaan sormet, käsi 
ja ranne suoraksi tai jopa yliojennukseen.

Ihonsiire ja sen ottokohta aistivat jatkossa kyl-
mää ja kuumaa eri tavoin kuin terve iho. Esim 
saunassakäyntiä suositellaan alkuun kokeile-
maan vasta viiveen jälkeen ja silloinkin varsin 
varovaisin löylyin. Auringossaoloa kannattaa 
välttää ensimmäisen vuoden ajan. Senkin jäl-
keen on tärkeää huolehtia lapsen suojakertoi-
mesta aina auringossa ollessa ja ensisijaisesti 
suosittelisinkin vaatetusta lapsen aurinkosuo-
jaksi hellesäällä.

No miten kävi minestronen? 

Päivystävällä lastenkirurgilla oli kiirettä pu-
kannut, eikä syömään oltu keritty. Nälkä oli 
melkoinen. Ei edelleenkään ruokataukoa. Seu-
raava potilas jo odotti salissa. 2 vuotias lapsi 
oli kuulemma vetänyt kiehuvat sopat liedeltä 
päällensä. Siteitä siis vaihtamaan. Leikkaussa-
lin oven avauduttua tunki lastenkirurgin sie-
raimiin mitä ihanimman ja herkullisimman 
ruoan tuoksu. Selkeästi minestronekeittoa. 
Mmmm. Lapsen kiharainen paksu tukka oli 
minestronen valtaama, kasvot olivat kuoriu-
tuneet ja veresnahalla, rintakehällä ja olkavar-
sissa oli osittain rikkoutuneita vesikelloja. 

Herkullisen tuoksuinen soppa pestiin pois, 
keho peiteltiin palohaavojen osalta hopea-
sulfadiatsiinivoiteella ja kasvoihin laitettiin 
valmiista hopeasidostuksesta leikelty naa-
mio. Lapsi pidettiin intuboituna lasten teho-
osastolla seuraavaan siteiden vaihtoon, näin 
varmistaen sidosten paikoillaan pysyvyys. 
Sidosten vaihdot tapahtuivat n. 3-4 vrk:n vä-
lein ja n. kahden viikon kohdalla kaikki pa-
lohaavat olivat epitelisoituneet. Vanhemmat 
rasvailivat lapsen ihoa aktiivisesti  ja nyt 2 
vuotta tapaturmasta lapsen kasvoissa ja pää-
nahassa ei näy jälkeäkään kyseisestä vammas-
ta. Kainalossa on pieni arpi näkyvissä, joka ei 
kuitenkaan kiristä millään tavoin, eikä rajoita 
yläraajan liikelaajuutta.n

Taaperoikäisen käsipalovamma 1. sidostenvaihdossa. 

Saman lapsen käsipalovamma kun kuollut kudos 
on revidoitu osittain jo epitelisoituneen ihon päältä 
pois.
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Palovammojen hoito on kehittynyt pal-
jon viime vuosikymmenten ja vuosien-
kin aikana.  Laaja-alaisten palovammo-
jen, yli 20 % kehon pinta-alasta, hoito on 
Suomessa keskitetty palovammakeskuk-
siin, joita on Suomessa kaksi, Helsingissä 
ja Kuopiossa.

Palovammapotilaalla infektiot ja sen komp-
likaatiot aiheuttavat paljon jopa kuolemaan 
johtavia ongelmia potilaan hoidossa. Pa-
lovammassa ihon antama luonnollinen ja 
välttämätön suojakerros ulkoapäin tulevaa 
uhkaa vastaan rikkoontuu. Haavasta erittyy 
kudosnestettä ja haavapinta tulehtuu herkästi. 
Haavan hoitojen tarkoituksena on edesauttaa 
paranemisprosessia ja estää tulehdusten syn-
tyminen. Heti palovamman jälkeen haava on 
käytännöllisesti steriili. Palovammassa on 
kuitenkin aina mukana kuollutta kudosta, 
joka toimii elatusaineena bakteereille ja alue 
tulehtuu herkästi.

Palovammapotilaan                      
kirurginen hoito

Pinnalliset palovammat paranevat usein pel-
killä paikallishoidoilla, mutta syvät ja laajat 
palovammat edellyttävät leikkaushoitoa, jopa 
useita leikkauksia. Palovamman kirurgisen 
hoidon päämääränä on poistaa kuollut kudos 
palaneilta alueilta ja sulkea haavapinta iho-
siirteillä, ennen kuin se kolonisoituu baktee-
reilla. 

Mikäli palovammat ovat laajat ja syvät hoi-
don ensivaiheessa puhdistetaan palanut ku-
dos pois. Tarvittaessa tehdään ekskiisioita tai 
faskiotomioita esim. raajoihin estämään tur-
votuksen aiheuttamaa lihas iskemiaa. Kaik-
ki puhdistetut alueet peitetään joko potilaan 
omalla, toisen potilaan elävällä iholla tai syn-
tettisellä ihon korvikkeella. 

Paras ratkaisu aina on käyttää potilaan 
omaa ihoa eli autografia. Ihoa otetaan ohuina 
liuskoina potilaasta itsestään, joka reijitetään 
siihen tarkoitetulla laitteella.  Ihoa otetaan 
yleisimmin reisistä, pakaroista, mahalta, mut-
ta käytännössä voidaan joutua ottamaan mis-
tä tahansa missä on ehyttä ihoa.   Reijitetty iho 
muotoutuu parhaiten epätasaiselle alustalle, se 
myös läpäisee hyvin verta ja tulehdusnestettä.
Laajoissa palovammoissa voidaan käyttää 

rikkinäisen ihon väliaikaisena peittona toisen 
potilaan ihoa tai synteettistä materiaalia.

Toimenpiteeseen                          
valmistautuminen

Leikkaussalissa palovammapotilasta hoide-
taan suojaeristyksessä. Leikkaus pyritään 
tekemään päivän ensimmäisenä salissa. Ta-
vanomaisia varotoimia noudatetaan erittäin 
huolellisesti. Leikkaussalin oveen laitetaan 
kyltti suojaeristys, tai osoitetaan jollakin 
muulla tavalla, ettei saliin voi mennä siellä 
olevan toimenpiteen aikana. Puhelinta käy-
tetään salin ulkopuolisten asioiden hoitoon ja 
mikäli mahdollista käytetään ulkopassaria.

Leikkaussalista viedään kaikki liika vä-
lineistö pois ja pyritään varaamaan kaikki 
tarvittava. On erittäin hyvä mikäli leikkausil-
moituksesta voi lukea mitä erikoisvälineistöä 
toimenpiteessä tullaan tarvitsemaan, jotta ne 
voidaan varata saliin valmiiksi. Tällä voidaan 
nopeuttaa toimenpiteen sujumista ja välttää 
turhaa salista ulos ja sisään liikennettä.
 Potilaan hoidossa tarvitaan runsaasti nesteitä 
(mm. keittosuolaa, adrenaliinia ja parafiinia) 
ja erilaisia haavasidoksia, joita tuleekin vara-
ta riittävästi. Saliin varataan myös tarvittava 
määrä steriilejä leikkaustakkeja ja leikkauskä-
sineitä niiden vaihtoa varten.  

Leikkaustasolle varataan potilasta hyvin 
lämmittävä lämpöpatja, lämmitettyjä peitteitä 
ja leikkaussalin lämpötila nostetaan mahdolli-
simman korkeaksi, jotta potilaan jäähtyminen 
voidaan estää mahdollisimman tehokkaasti. 

Toiminta toimenpiteen aikana

Potilaan leikkausasento laitetaan mahdolli-
simman optimaaliseksi. Painaumien muo-
dostusta tulee ehkäistä mahdollisimman 
tehokkaasti. Neutraalieltrodi kiinnitetään 
ehjälle iholle, ei kuitenkaan toimenpide – tai 
desinfektioalueelle.

Potilaan ihon desinfektio suoritetaan ede-
ten puhtaasta likaisempaan päin. Palovam-
mapotilaan kohdalla se ei ole aina mahdollis-
ta.  Silloin kun joudutaan etenemään aseptisen 
järjestyksen vastaisesti, vaihdetaan tehdas-
puhtaat suojakäsineet ja otetaan käyttöön uusi 
pesusetti aina siirryttäessä likaisesta puhtaalle 
alueelle. Kädet desinfioidaan suojakäsineiden 
vaihdon yhteydessä. Ehjän ihon desinfekti-
oon käytetään 80% denaturoitua alkoholia 
tai klooriheksidiinispriitä. Rikkinäisen ihon 
puhdistukseen käytetään keittosuolaa tai ste-
riiliä vettä. Desinfektio ja puhdistusnesteet 
voidaan lämmittää ennen käyttöön ottoa. 

Mikäli potilaalla on laaja-alaisesti palo-

vammoja ympäri kehoa, potilaan suojaami-
nen steriilein liinoin on haastava tehtävä. 
Potilaan suojaamiseen voidaan tarvita usei-
ta henkilöitä. Luovuus on hyväksi avuksi. 
Lisäliinoja käytetään suojaamaan potilaan 
kudosten kuivumista toimenpiteen aikana, 
puhtaiden ja likaisten alueiden suojana sekä 
estämään potilasta jäähtymiseltä. Palovam-
mojen revidoinnissa potilas vuotaa herkästi 
verta ja kudosnestettä. Leikkausliinojen on 
oltava riittävän imukyisiä imemään nestei-
tä, mutta ne eivät saa läpäistä niitä. Nykyisin 
suojaamisessa käytetään joko kertakäyttöisiä, 
eri materiaaleista valmistettuja tai mikrokui-
tuisia leikkausliinoja. Leikkausliinojen valin-
nassa voi tulla ongelmaksi liinojen liimareu-
nat, joita ei voi kiinnittää rikkinäiseen ihoon. 
Peittelymateriaali valitaan potilaan kannalta 
tarkoituksenmukaisesti.

Mikäli potilaalla on laaja-alaisia palovam-
moja, voidaan toimenpiteen aikana joutua 
vaihtamaan potilaan leikkausasentoa. Hoi-
detut alueet tulee peitellä huolellisesti kon-
taminaation ehkäisemiseksi ennen asennon 
purkua. Uuden asennon laiton jälkeen toi-
menpidealueet desinfioidaan ja potilas peitel-
lään steriileillä suojaliinoilla. Leikkaustiimi 
vaihtaa tarvittaessa leikkauskäsineet ja leik-
kaustakin. Instrumenttipöydät on hyvä suo-
jata potilaan leikkausasennon vaihdon ajaksi 
steriilein suojaliinoin.   

Istrumenttipöytiä joudutaan varaamaan 
useita. Osa on ns. puhtaita toimenpiteitä 
varten ja osa likaisia toimenpiteitä varten. 
Potilasta hoidetaan aseptisten sääntöjen mu-
kaisesti edeten puhtaasta likaisempaan päin. 
Tämä voi vaatia lisäpöytien käyttöä. Usein 
potilaan hoitoon osallistuu useita kirurgeja 
ja välineistöä lasketaan herkästi lähimpään 
sopivaan paikkaan. Hoitajan tehtävä on pitää 
kurinalaisesti järjestystä yllä. 

Mikäli toimenpiteessä joudutaan etene-
mään aseptisen työjärjestyksen vastaises-
ti leikkaustiimi vaihtaa leikkauskäsineet ja 
tarvittaessa leikkaustakin aina siirryttäessä 
likaiselta puhtaalle alueelle.. Potilaan hoito 
voi olla pitkä useita tunteja kestävä, silloin on 
suositeltavaa leikkaustiimin jäsenten vaihtaa 
leikkauskäsineet kahden tunnin välein. Kä-
sien desinfektio on muistettava leikkauskäsi-
neiden vaihdon yhteydessä

Potilaan haavasidokset ja haavojen puh-
tausluokat tulee merkitä huolellisesti ylös 
potilaan hoitosuunnitelmalomakkeeseen tai 
atk:lle potilaan hoidon toteutukseen varatulle 
tilaan. Haavat tulisi sitoa myös niin, että po-
tilaan jatkohoitopaikassa niiden avaamisen 
oikea aseptinen järjestys on mahdollista. Haa-
vasidoksista tehdään hengittävät, kosteutta ja 
lämpöä pitävät. Sidokset tehdään niin, että ne 
ovat puhtaat ja siistit, kun potilas siirretään 
leikkaustasolta takaisin omaan vuoteeseen.
Potilas peitellään lämmitetyillä peitoilla ja 
siirretään jatkohoitopaikkaan. n

Palovammapotilaan hoito leikkausosastolla
eiJA siMilä

Leikkaussairaanhoitaja/hygieniahoitaja
Oys, keskusleikkausosasto, eija.simila@ppshp.fi
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Takaisin elämään palovammaonnettomuuden jälkeen

Suuri tulimeri kooltaan kuin Globenin 
areena ympäröi meitä. 20 000 tonnia pro-
paania oli räjähtänyt ja paloi nyt ympä-
rillämme 1000 asteen lämmöllä. Tunsin 
kuinka hiukset ja parta paloivat. Sormeni 
hiiltyivät, eikä se enää edes tuntunut. Olim-
me tulimeren keskellä. Minä seisoin liekeis-
sä, mutta se ei tuntunut enää edes kipeältä. 
Tuntui vain niin kummalliselta. ”Juokse 
Lasse, juokse” huusi kollegani liekkimeren 
keskeltä. 
 
Olin 24-vuotias vastavalmistunut palomies. 
Tämä oli ensimmäinen viikkoni töissä oikea-
na palomiehenä ja tunsin suurta ylpeyttä siitä, 
että olin päässyt töihin ammattiin, jota halu-
sin sydämestäni tehdä. Tuntui siltä, että olin 
oikeassa paikassa. Tämä oli neljäs työpäiväni 
ja olin mukana täysillä.

Onnettomuus

Hälytys tuli yöllä. Öljysatamassa oli kaasu-
vuoto. Heräsin ja hyppäsin suojavaatteisiin. 
Ehdin ensimmäiseen autoon kollegani Leifin 
kanssa, joka jo istui auton ratin takana. Moot-
tori kehräsi ja häivyimme yöhön. Koko kau-
punki nukkui. Meillä oli noin puolen tunnin 
matka kaupungilta öljysatamaan. Olin työs-
kennellyt neljä vuoroa, enkä edes muistanut 
vielä kaikkien työkavereiden nimiä. En tunte-
nut Leifiä, mutta olimme työskennelleet ker-
ran yhdessä ambulanssissa. Tuntui mukavalta 
ajaa yhdessä hänen kanssaan. Ympärillämme 
oli vain musta yö ja hiljaisuus… kuin tyyntä 
myrskyn edellä.

Päästyämme perille öljysatamaan, ajauduim-
me huomaamattamme kaasupilveen, johon 
automme myös pysähtyi. Ajauduimme siis 
suoraan pommiin. Elämänintoni pakeni mi-
nusta ja istuimme lamaantuneina paikoillam-
me. Meitä ympäröi 20 000 tonnia propaania. 
Hetken kuluttua kuului hirvittävä räjähdys ja 
tulimeri levisi ympärillemme. Leif avasi oven 
ja juoksi ulos tulimereen. ”Juokse Lasse juok-
se”, hän huusi minulle. Hyppäsin ulos autosta 
ja laskeuduin maahan. Kaatuessani kadotin 
kypäräni. Hiukset vain ritisivät palaessaan. 
Kaikki oli tulessa monen sadan metrin alu-
eella ja me olimme sen kaiken keskellä. Sain 
lamaantuneen kroppani liikkeelle ja lähdin 
juoksemaan eteenpäin päästäkseni pois tuli-
merestä. Se tarkoitti noin 300 metrin matkaa. 

”Minä kuolen nyt ”- ajattelin ja hengitin niin 
syvään kuin pystyin, että se tapahtuisi mah-
dollisimman nopeasti. Räjähdyksenomainen 
kipu tuntui keuhkoissani ja se pakotti minut 
keventämään hengitystäni. Suljin silmäni ja 
juoksin. Pitääkseni jonkinlaisen kurssin jou-
duin välillä aukaisemaan silmäni, mutta yritin 
suojata niitä käsilläni, joiden huomasin jo sa-
vuavan. Jalat tuntuivat palavan ja katsoessani 
alas, huomasin, että saappaat olivat liekeissä. 
Kipu rinnassani lamaannutti minut ja kuulin 
siinä samassa jonkun sanovan ”Se on ohi Las-
se”. En nähnyt mitään, mutta tunsin kuinka 

MinnA lAssilA & lAsse gustAvson,  

joku sammutti tulen selästäni ja puhui minul-
le koko ajan pitääkseen minut hereillä.
 
Huone 19  

Ennuste ei ollut hyvä. Vauriot olivat niin suu-
ria. Jos en kuole heti varmasti, niin kuolen 
nestehukkaan. Olimme saaneet pahoja palo-
vammoja keuhkoihin. Olimme juosseet pitkän 
matkan 1000 asteen lämmössä ja hengittäneet 
sitä ilmaa syvälle keuhkoihin. Leifillä oli 60 % 
palovammat ja minä olin selviytynyt 40 % pa-
lovammoilla. Vaikka keuhkoni paloivat  uu

Lasse Gustavson
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uupahoin ja veisi vuosia saada ne taas kun-
toon, paloivat myös pää, kädet sekä jalkani. 
Jos selviytyisin, keuhkot palautuisivat pikku-
hiljaa, mutta kasvojani en voisi enää saada ta-
kaisin tai käsiäni, jotka olivat muuttuneet py-
syvästi laajojen palovammojen aiheuttamien 
vaurioiden seurauksena. Meidät lennätettiin 
yliopistolliseen sairaalaan, jossa tulin makaa-
maan seuraavat kaksi kuukautta tajuttomana. 
Kun myöhemmin heräsin, oli edessäni uusi 
maailma.

Siitä päivästä lähtien, kun makasin sairaalan 
huoneessa 19, luonani kävi aina joku. Aina 
joku, joka päivä. Perhe, suku, tyttöystävä, van-
hat ja uudet kollegat tai vain joku palomies, 
joka halusi tulla tervehtimään sairaalassa ma-
kaavaa kollegaa. He jaksoivat, vaikka eiväthän 
he voineet olla edes varmoja, että se olin minä, 
joka siinä makasi. Palovammojen seuraukse-
na vartaloni kuivui kuivumistaan. Suoneeni 
tiputettiin jatkuvasti iv-nesteitä. Olin jo me-
nettänyt painoa noin 30 kg. Silmäni olivat 
yhteen ommeltu. Keuhkot olivat vakavasti 
vaurioituneet ja en välttynyt myöskään useilta 
infektioilta. Päivät kuluivat, eikä tilanteeseen 
näyttänyt tulevan muutosta. Elimistöni kävi 
jatkuvaa eloonjäämistaistelua infektioiden ja 
sydänpysähdyksen välillä.

Akuutti vaara meni ohi hitain askelin. Tilan-
teeni muuttui hieman, kun sain vähemmän 
sedatiiveja kuin aiemmin. Minun annettiin 
herätä… kuinka, koska ja millä tuloksin. 
Sitä ei tiedetty, eikä osattu ennustaa. Mitään 
lupauksia ei ollut annettu ja oli varauduttu 
kuulemaan jo huonoja uutisia. Toivo ei ollut 
suuri. Kamppailu elämästä oli vielä äskettäin 
itsestään selvää, mutta nyt… kamppailu mitä 
varten? Sitä uutta jäljellä olevaa elämää var-
tenko?

Herääminen uuteen maailmaan

Kun olin ollut tajuttomana kaksi kuukaut-
ta, isä oli luonani katsomassa minua. Minua, 
puoliksi palanutta vanhinta poikaansa. Pai-
noin enää vain 40 kg, enkä näyttänyt herää-
vän tajuttomuudestani. Isäni istui vierelläni ja 
jutteli minulle. Hän ei saanut vastausta, mutta 
puhui silti. ”Lasse, jos kuulet minua, heilauta 
käsivarttasi”. Hän katsoi sidottuja käsiä ja ne 
olivat liikkumattomina, kuten tähän asti ai-
emminkin. Kun hän palasi takaisin vierelleni, 
hän huomasi käden nostavan hieman lakanaa. 
Se hetki ei tuntunut todelta vaan enemmän-
kin toiveelta, mutta lakana nousi uudelleen. 
Olin tullut takaisin tähän maailmaan.

Herääminen väritti hiljaisuuden. Äänet 
kulkeutuivat luokseni ja tuntui siltä kuin 
kuuleminen olisi ollut jotain aivan uutta elä-
mässäni. Kuulin todella hyvin, kaikki ny-
anssit ja huomasin, että jokainen sana kantoi 
omaa melodiaansa. Se oli jotain niin kaunista. 

den tajuttomuuden jälkeen. Kummallista, 
mutta jotenkin tiesin sen jo.

Uusi iho oli niin kireä, mutta fysikaalinen hoi-
to auttoi ja vahvisti minua. Lihakseni olivat 
vielä kuitenkin heikot. Eräänä aamuna ompe-
leet olivat lähteneet silmistäni ja pystyin näke-
mään ympärilläni olevan maailman. Kolmen 
kuukauden kuluttua onnettomuudesta laskin 
ensimmäistä kertaa jalan maahan toisen jalan 
viereen ja lastasin painoni polvieni varaan. 
Se painautui syvästi mieleeni. Tavoitteena oli 
kävellä sänkyni ympäri. Verenmaku suussa ja 
hikipäin avustajien tukemana olin kierroksen 
jälkeen aivan väsynyt. Pikkuhiljaa voimani 
palautuivat ja kävelyretket pitenivät ja pääsin 
jo ulos. Kesän värit olivat vaihtuneet syksyn 
väreihin. Yllättävät tunnekuohut valtasivat 
mieleni ja iholla tuntuva tuuli sai minut me-
nettämään tasapainoni.

Ystävät ja kollegat vierailivat luonani sään-
nöllisesti. Sain kertoa tarinaani yhä uudelleen 
ja uudelleen. Räjähdys, pelko ja kipu maala-
sivat kokonaisuutta kuin osana paranemis-
prosessiani. Sain kuulla myös muiden kerto-
mukset yön tapahtumista. Oli erittäin tärkeää 
ymmärtää, mitä todella tapahtui onnettomuu-
den aikana ja työstäessäni mielessäni asioita 
tarvitsin useamman tahon yhteistyötä sel-
viytyäkseni ja käsitelläkseni omia tunteita ja 
tuntemuksia tavalla, joka vei paranemistani 
eteenpäin.
 
Huone 19 

Ystävät eivät tunteneet minua silmillään. 
Edessään he näkivät miehen, jollaista he ei-
vät olleet koskaan tavanneet. Tuttu ulkokuori 
oli kadonnut ja liikkuminen oli rajoittunutta, 
mutta jutellessaan he tiesivät, että sama vanha 
Lassehan se siinä on. Itse en ollut nähnyt uutta 
ulkomuotoani peilistä. Sairaalassa huoneesta-
ni ei löytynyt peilejä, eikä myöskään kotoa, 
jossa pääsin käymään puolen vuoden sai-
raalassa olon jälkeen. Ollessani ensimmäistä 
kertaa huonekalukaupassa, törmäsin peiliin. 
Uteliaisuuteni heräsi ja halusin nähdä, mil-
tä näytän. Näin päälakeni, otsani, sitten tuli 
maski, lommoinen iho, eikä se muistuttanut 
laisinkaan minua. Ihon sisältä löytyi kaksi 
silmää, jotka näyttivät pelottavilta. Pysäh-
dyin. Laskin katseeni käsiin. ”Ei hyvä Lasse, 
ei hyvä” sanoin itselleni. Jatkoin kuitenkin. 
Nenäni paikalla oli kaksi mustaa aukkoa… 
Sitten en enää jaksanut enempää. Sisälläni 
myrskysi. Kuinka kaikki tästä jatkuisikaan? 
Leikkauksia ja ihonsiirtoja oli paljon viikosta 
toiseen. Tulipalossa myös kumisaappaani oli 
palanut syvälle sääreen. Lääkärit ehdottivat 
amputaatiota, mutta leikkauksien ja fascioto-
mioiden avulla verenkierto jalassa parani ja 
jalka pystyttiin onneksi säästämään.

Kun räjähdys tapahtui ja istuin autossa 
paikallani, tunsin ennenkuulumatonta pet-

Herääminen väritti hiljaisuuden. 
Äänet kulkeutuivat luokseni 

ja tuntui siltä kuin kuuleminen olisi 
ollut jotain aivan uutta elämässäni. 

Kuulin todella hyvin, kaikki nyanssit ja 
huomasin, että jokainen sana
 kantoi omaa melodiaansa. 
Se oli jotain niin kaunista. 

Muistini ei ollut vielä palautunut, enkä voinut 
myöskään liikuttaa itseäni. Minä vain maka-
sin ja kuuntelin äänten luomaa kauneutta ym-
pärilläni. Muistin pikkuhiljaa pieniä palasia 
onnettomuudesta. Tulipalo. Leif tulen saar-
tamana auton ulkopuolella. Kypäräni, joka 
tippui. Kaatumiseni, kun heittäydyin autosta 
ulos. En voinut puhua, enkä halunnutkaan 
puhua. Lisää muistikuvia – kunnes filmi taas 
katkesi.

Hoitaja tuli huoneeseeni ja ensimmäistä ker-
taa sidokset aukaistiin niin, että olin hereillä. 
Olin ensimmäistä kertaa kiinnostunut, miltä 
näytin. Silmäni olivat edelleen suljettu om-
pelein. Sidokset olivat valmiit ja ihmettelin 
sitä, miksi en voi liikuttaa sormiani. Hoitaja 
kertoi, että sormeni olivat amputoidut. Se 
sana oli kuin vasaranisku suoraan sydämee-
ni. Oli vaikea hengittää. ”Ei” huusin ja yritin 
heiluttaa sormiani, rikkoa sidoksen ja päästää 
sormet ulos vapauteen. ”Ei” huusin ja paikalle 
kutsuttiin lääkäri. ”Kaikki ovat sanoneet, että 
kaikki tulee olemaan hyvin… Eikö minulla 
todellakaan ole sormia?” Lääkäri selitti tilan-
netta. Totuutta onnettomuuden aiheuttamista 
vaurioista ja tajuttomuudestani.  Herääminen 
oli tapahtunut ilman vanhaa tuttua vartaloa-
ni. Kaksi kuukautta elämästäni oli kadonnut. 
Painoin nyt 40 kg ja olin myös sormeton. Olin 
tämän kaiken edessä voimaton. Elimistöni eli 
päivästä toiseen tilassa, jossa kaikki oli mak-
simaalisessa rasituksessa. Enkä voinut mieles-
säni välttyä ajatuksilta, että tämä oli minun 
tavallista epäonnea tai miksi juuri minä..?

Heräsin kipuun. Olin hereillä kivussa. Nukuin 
kivuliaana. Siteitä vaihdettiin joka päivä… 
pestiin ja porstattiin, revidoitiin eli kuollutta 
ihoa otettiin pois, leikattiin ja tehtiin ihonsiir-
toja. En tiennyt, miksi silmäni olivat ommeltu 
kiinni ja aloin tietysti pelkäämään pahinta. 
Minulla ei ollut myöskään hiuksia, ei partaa, 
ei kulmakarvoja, noin puolet nenästä oli jäljel-
lä, korvat olivat melkein kokonaan poissa, ei 
huulia, iho palanut ja arpinen. Olin luopunut 
toivosta. Tulevaisuutta ei ollut. Menneisyy-
destä löytyi filmi, joka keskittyi räjähdykseen. 
Sain tietää, että kollegani oli kuollut kuukau-
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tymystä. Lamaannuttavaa tyhjyyttä. Epä-
toivoista luopumista. En ollut tehnyt mitään 
ansaitakseni sitä. Olin työskennellyt vasta va-
jaan viikon! Olin syvästi pettynyt. Olin elänyt 
nuoruuteni voimalla siinä käsityksessä, että 
maailma on oikeudenmukainen. Nyt kohtasin 
totuuden. Pettymyksen kohtaaminen elämäs-
sä on kivuliasta, mutta se voi antaa myös uusia 
mahdollisuuksia.

Unelma nimeltään Sarek

Olin aiemmin käynyt Sarekissa – luonnon-
puistossa Pohjois-Ruotsissa. Halusin mennä 
sinne uudelleen – yksin. Se oli haave, joka täyt-
ti mieleni ja sydämeni, haave, jota en kertonut 
muille. Ajatus Sarekista oli kuin valo pimey-
dessä maatessani sairaalassa kuukaudesta toi-
seen. Se auttoi minua motivoitumaan ja har-
joitin ahkerasti lihaksiani, että saisin voimaa, 
mitä tarvitsisin tulevalla matkallani. Tämä 
unelma sai aikaan sen, että en vain istunut ja 
odottanut ilman kovaa taistelua. Kestin kipu-
jakin paremmin, kun olin löytänyt unelman, 

Keep your dream alive 
– mikään ei voisi olla todellisempaa. 

Pidä unelmasi elossa. 
Se odottaa sinua 

jossain tulevaisuudessa.

jota kohti tavoitella. Harjoittelu sairaalassa toi 
tuloksia. Kirjauduin ulos sairaalasta melkein 
tarkalleen vuosi onnettomuuden jälkeen.

pauden tunne oli yksi parantava voima, jonka 
tajusin vasta myöhemmin. Sarek oli minun 
motivoijani, unelmani, joka herätti minut ja 
minun elinvoimani. Onnettomuudesta oli ku-
lunut vajaa kaksi vuotta ja olin matkalla. Olin 
pakannut reppuni, ostanut junalipun poh-
joiseen. Olin valmistautunut niin henkisesti 
kuin fyysisesti. Olin yksin. Tavoitteena tulla 
takaisin omin voimin ja kokonaisena. Valo, 
vuoret, vesi ja hiljaisuus ympäröivät minut. 
Aloitin matkani ja heitin selkääni 25 kg:n sel-
kärepun. 

Keep your dream alive – mikään ei voisi olla 
todellisempaa. Pidä unelmasi elossa. Se odot-
taa sinua jossain tulevaisuudessa. n

Lasse Gustavson 
on luennoitsija/kurssivetäjä, mm. aiheista 
ihmisen sisäiset voimavarat ja elämänhallinta.
www.

Minun haaveeni päästä uudelleen vaeltamaan 
Sarekin luonnonpuistoon kantoi minua eteen-
päin. Se oli kuin eräänlainen kahva takaisin 
elämään. Huomasin, että mieleni ja kehoni 
reagoi ajatuksiini ja se oli tavallaan osa pa-
ranemisprosessiani. Unelma nimeltään Sarek 
antoi minulle voimaa. Koin sen eräänlaisena 
henkisenä harjoitteluna. Se kaipuun ja va-
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Mies reiskoineen
AnsA iivAnAinen 
Esh, TtL, Mikkelin ammattikorkeakoulu
helenA AsiKAinen
Esh, auktorisoitu haavahoitaja, 
Kuopion kaupungin terveys- ja sos.virasto, 
Harjulan sairaalan diabetespkl

Palovamma on lämmön, syövyttävän 
aineen tai sähkön aiheuttama paikalli-
nen kudosvaurio, jonka syvyys riippuu 
altistusajasta ja kosketuslämpötilasta. 
Palovammojen vuosittaista määrää ei 
Suomessa tiedetä tarkasti mutta niitä ar-
vioidaan syntyvän kymmeniä tuhansia, 
joista noin 50 vaatii tehohoitoa, 900 sai-
raalahoitoa ja loput hoidetaan kotona. 

Hoitopaikan valinta

Palovammapotilaan hoitopaikan valintaan 
vaikuttaa vamman laajuus ja syvyys, sijain-
ti, ja potilaan ikä. Palovamman laajuuden 
arvioinnissa käytetään 9 %:n sääntöä, jossa 
kämmenen pinta-ala on 1 % koko ihon pinta-
alasta (Taulukko 1.). Palovammapotilaiden 
hoidon porrastuksen mukaisesti ensimmäi-
sen asteen palovammat (palanut alue ≤ 10 
%) hoidetaan avohoidossa. Terveyskeskuksen 
vuodeosastolla hoidetaan pinnalliset toisen 
asteen palovammat (palanut alue ≤ 20 %), kes-
kussairaalassa alle 10 % syvät palovammat ja 
yliopistosairaalassa alle 20 % (10 % lapsilla) 
syvät palovammat. Hoito tapahtuu palovam-
makeskuksessa, jos palanut alue on syvä ja se 
käsittää aikuisilla yli 20 % ja lapsilla yli 10 % 
kehonpinta-alasta, syvät sukuelinten, kasvo-
jen, käsien tai isojen nivelten alueella olevat 
vammat, koska ne ovat toiminnalliselta ja so-
siaaliselta merkitykseltään huomattavia. Palo-
vamman hoitolinjaan vaikuttaa palovamman 
syvyys, palaneen alueen pinta-ala ja vamma-
mekanismi. (Papp 2009, Vuola 2011.) 

Palovamman luokittelusta 

Palovammat luokitellaan anatomisesti kol-
meen asteeseen (Kuvio 1.). Asteluokituksen 
tarkoituksena on selkiyttää hoitolinjojen va-
lintaa. Palovamman asteluokittelun rinnalla 
käytetään syvyysluokittelua. 

Ensimmäisen asteen palovamma rajoittuu 
orvasketeen, jolloin iho on kuiva, punoittava, 
kosketusarka ja lievästi turvonnut.  Toisen 
asteen pinnallinen palovamma rajoittuu der-
miksen yläosaan. Sille on tyypillistä, että iho 
punoittaa ja iholle nousee nesteen täyttämiä 
ohutseinäisiä rakkuloita. Vammasta erittyy 
kudosnestettä. Orvaskesi voi irrota suurina 
palasina. Potilas on kovin kivulias. 

Syvän palovamman aiheuttaa 52 asteen läm-
pötila noin 20 minuutissa ja pinnallisen pa-
lovamman aiheuttaa 60-70 asteen lämpötila 
muutamassa sekunnissa. Yli sadan asteen 
lämpötila aiheuttaa alle sekunnin kosketuk-
sella syvän palovamman. Keskisyvä toisen 
asteen palovamma ulottuu dermiksen keski-
osaan. Iho on tällöin kostea ja punoittava ja 
myöhemmin se voi muuttua kuivaksi. Syvä 
toisen asteen dermaalinen palovamma ulot-
tuu dermiksen alaosaan. Kolmannen asteen 
palovammassa kaikki ihon kerrokset ovat pa-
laneet. Vamma on tunnoton, nahkamainen ja 
kuiva. Iho on väriltään vaaleanharmaa, viher-
tävän kellertävä tai musta. Pahoin palanut iho 
on tunnoton ja pinnaltaan kova. Palovamma 
syvenee kahden kolmen vuorokauden aikana 
turvotuksen ja verisuonten trombosoitumisen 
seurauksena. Tämän vuoksi palovamman lo-

Kehon osa
Aikuinen Lapsi 1-vuotias 

Palovammaprosentti

Kämmen 1 1 1

Pää 9 9 19

Yläraaja 9 9 9.5

Alaraaja 18 13 15

Ylävartalo 36 36 32

pullinen arvio tehdään kolmantena päivänä 
vammautumisen jälkeen. Ensimmäisen ja 
kolmannen asteen palovamman tunnistami-
nen on yksinkertaista mutta toisen asteen pa-
lovamman tunnistaminen on ongelmallista. 
(Berg 2011, Iivanainen 2010, Papp 2009, Vuola 
2005.)

Palovamman hoidosta

Ihon ylimmän kerroksen (epidermis) ensim-
mäisen asteen palovamma paranee arpea jät-
tämättä viikossa. Vamma-alueelle voi levittää 
hajustamatonta perusvoidetta, jos se tuntuu 
hyvältä. Pinnallinen dermaalinen palovamma 
paranee noin kahdessa viikossa paikallishoi-
dolla. Pieniä rakkuloita ei kannata puhkaista, 
koska ne toimivat biologisena haavasidokse-
na. Isot rakkulat poistetaan pikkusaksilla ja 
atuloilla. Rakkulan poistamisen jälkeen voi-
daan todeta painettaessa vitaalireaktio. Kes-
kisyvä toisen asteen palovamman paranemi-
nen voi konservatiivisella hoidolla kestää jopa 
6 viikkoa. Konservatiivisessa hoidossa kuollut 
dermis irtoaa ja sen tilalle kasvaa uusi epiteeli 
tyvisolukerroksesta, joka sijaitsee dermiksen 
ja epidermiksen rajalla. Kun ihon apuelimiä 
(karvatupet, hiki- ja talirauhaset) on palanut, 
on epitelisoituminen hidasta, jos tyvisolu-
kerroksen soluja ei ole säilynyt. Epiteeli kas-
vaa tällöin palovamman reunoilta terveestä 
kudoksesta. (Berg 2011, Koskelo 2006, Vuola 
2005.) 

Syvä kolmannen asteen palovamma hoidetaan 
leikkauksella, jossa palanut alue leikataan 
pois. Sen tilalle laitetaan ihonsiirre, joka ote-
taan palamattomalta alueelta. Jos ihonsiirre 
verkotetaan eli meshataan, niin sen pinta-ala 
suurenee, jolloin saadaan laajempi alue peitet-
tyä. Verkotetun ihonsiirteen etuna on se, että 
tihkuvuoto pääsee verkossa olevien reikien 
kautta sidoksiin mutta haittana on se, että 
verkkokuvio jättää pysyvän kosmeettisen hai-
tan siirrealueelle. Kehon osien näkyvissä pai-
koissa kuten kasvoissa ja käsissä sekä lapsilla 
käytetään verkottamatonta eli meshaamaton-
ta ihonsiirrettä, jolloin saadaan kosmeettises-
ti parempi lopputulos. Jos potilaalta ei voida 
ottaa omaa tervettä ihonsiirrettä (autografti), 
käytetään apuna toiselta ihmiseltä, yleensä 
kuolleelta otettua ihonsiirrettä (allografti). 

Taulukko 1. Palovamman laajuuden arviointi 9 %:n säännöllä

I aste 
 
 
 
II aste 
  
 

III aste

pinnallinen

keskisyvä dermaalinen
syvä dermaalinen

syvä subdermaalinen

konservatiivinen hoito

leikkaushoito

Kuvio 1. Palovammojen aste- ja syvyysluokittelu.
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Lisäksi käytetään viljeltyä ihoa tai keinoihoa 
esim. Suprathel®. 

Max Danielsson

Herra Max Danielsson, 60-vuotta, vietti mu-
kavaa marraskuista lauantai-iltaa kavereiden 
kanssa omakotitalon pihalla. Tarjoilun yhtenä 
osana oli grilliruuan valmistaminen. Tiiliski-
vistä muurattu grilli sijaitsee keskellä Daniels-
sonin pihaa, jonne käynti sisältä kävi kätevästi 
kumipohjaisten Reino-tossujen kanssa. Dani-
elssonin ulkogrillin toimintaperiaatteena on 
nuotion tekeminen tiiliskivien päälle. Max 
Danielsson on sytyttänyt nuotion kymmeniä 
ellei satoja kertoja ja aina hän on siinä onnistu-
nut. Mutta tänä kohtalokkaana lauantai-iltana 
nuotio ei syttynytkään kuten aiemmin, vaan 
Danielssonin piti tehostaa nuotion sytyttä-
mistä bensalla, kun nuotiopuut olivat hieman 
päässeet kostumaan. Bensaa oli Danielsson 
ennenkin käyttänyt onnistuneesti – miksei 
siis nytkin - mutta nuotio ei vaan syttynyt. 
Niinpä Danielsson yritti tehostaa puiden pa-
lamista potkaisemalla nuotiossa olevia klape-
ja. Ja siinä samassa klapit syttyivät palamaan 
niin kuin myös Danielssonin oikeassa jalassa 
ollut Reino-tossu, joka paloi ihoon kiinni.  

Juhlat jatkuivat iloisesti. Herra Danielsson ei 
vielä lauantai-iltana hakeutunut hoitoon – ei 
myöskään sunnuntaina. Mutta kun maanan-
tai koitti, niin herra Danielssonille valkeni 
lauantai-illan tapahtumat ja eritoten oikean 
jalan palovamma, joka oli toden totta kipeä. 
Herra Danielsson tuli taksilla paikalliseen 
terveyskeskukseen. 

Terveyskeskuslääkärin arvion mukaan jalassa 
oli havaittavissa toisen asteen syvä ja pinnalli-
nen palovamma (Kuva 1 ja 2.). Liekkivammat 
ovat yleensä aina syviä, vaikka iho näyttää-
kin normaalilta (Papp 2009). Palovamman 
pinta-ala oli yksi prosentti kehon pinta-alasta. 
Pinta-alan arvioinnissa käytettiin yhdeksän 
prosentin sääntöä (Taulukko 1.). 

Haavahoitaja ja terveyskeskuslääkäri yhdessä 
miettivät ja tulivat siihen tulokseen, että pa-
lovamma paranee konservatiivisella hoidolla. 
Paikallishoitotuotteen valintaan vaikuttavat 
taloudelliset resurssit, omatoimisuuden ja toi-
minnallisuuden mahdollistava sidos, paikoil-
laan pysyvyys, hoitopaikan tuotevalikoima, 
haavaeritteen määrä ja sidoksen vaihtotiheys. 
Sidoksen kiinnityssidokseksi valitaan sidos, 
joka ei ärsytä haavaympäristöä. (Hietanen 
ym. 2005.) Potilaalla ei ole todettu hopea- eikä 
kumiallergiaa, mikä vaikutti tuotteiden valin-
taan. Herra Danielssonin palovamman hoito-
na aloitettiin haavainfektion ennaltaehkäise-
miseksi nanokristallihopeaa sisältävä sidos ja 
sen päälle laitettiin eritettä hallitsevat sidok-
set, koska palovamma eritti runsaasti. Peit-

tosidokseksi laitettiin haavaeritettävä imevä 
haavatyyny ja kiinnityssidoksena käytettiin 
itseensä tarttuvaa kierresidosta.   

peittäminen pehmeällä haavatyynyllä, koska 
ihonsiirre on hankaukselle alttiissa kohdassa. 
Kirjallisuuden mukaan ihon siirre kestää han-
kausta vasta noin 2-3 kuukauden kuluttua. Jos 
herra Danielssonin ihonsiirre alkaa kiristää, 
niin silloin arvioidaan arpihoidon tarpeelli-
suus. Arpihoidossa käytetään painevaatetta 
(sukka), jolla ehkäistään arven liikakasvu. 

   
Kuva 1. 
3.11.2010 Palovamman keskellä oleva vaalea kate 
muuttui nahkaisemmaksi ja suureni parissa päiväs-
sä. Erittäminen on jo lakannut. Haava oli kuiva.

Max Danielsson tuli parin päivän päästä 
näyttämään palovammaansa (Kuva 2.). Haa-
vahoitaja havaitsi heti, että palovamma oli 
suurentunut. Syvyysarvio tuleekin toistaa 
48-72 tunnin kuluttua lopullisen palovam-
man syvyyden määritystä varten (Papp 2009). 
Terveyskeskuslääkäri lähetti potilaan erikois-
sairaanhoitoon, jossa hänelle tehtiin ihonsiir-
to. Potilaan reidestä otettiin siirrettävää ihoa, 
joka verkotettiin. Ihonsiirron vuoksi potilas 
vietti sairaalassa parisen viikkoa. Ihonotto-
kohdan päälle laitettiin hydrofibersidos ja po-
lyuretaanikalvo. 

  
Kuva 2.
5.11.2010 Herra Danielssonin haava toisella käynti-
kerralla haavahoitajan vastaanotolla.

Noin kolmen viikon kuluttua sairaalaan lähet-
tämisestä herra Danielsson tuli jatkohoitoon 
paikallisen terveyskeskuksen haavahoitajan 
vastaanotolle, jossa todettiin ihonsiirteen 
tarttuneen hyvin kiinni (Kuva 3.) ja ihonotto-
kohdan parantuneen hyvin. 

Herra Danielssonille kotihoito-ohjeeksi an-
nettiin säännöllinen ihonsiirteen ja ihonot-
tokohdan rasvaus perusvoiteella tai ihoöljyllä, 
mikä pitää ihonsiirteen ja -ottokohdan jous-
tavana, ehkäisee kuivumista ja lieventää kuti-
naa. Hänelle ohjattiin myös raajan pitäminen 
makuulla ja istuessa kohoasennossa niin kau-
an, kun siinä on turvotusta sekä ihonsiirteen 

Kuva 3.
26.11.2010 Ihonsiirre on tarttunut hyvin ja parane-
minen edistyy. 

Loppusanat

Herra Danielssonin palovamma parani hyvin, 
kun hän sai riittävän nopeasti oikeanlaisen 
hoidon palovammaansa. Tässä tapauksessa 
hoitotiimi oli pieni mutta tehokas. Toisinaan 
palovamman hoito on haastavaa ja sen hoi-
dossa korostuu saumaton tiimityöskentely, 
johon kuuluvat plastiikkakirurgi, sairaanhoi-
taja, haavahoitaja, fysioterapeutti, toimintate-
rapeutti, psykiatri, sosiaalityöntekijä ja muut 
lääketieteen erityisalojen asiantuntijat riippu-
en potilaan tilasta. n
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Keho on ihmisen                          
seksuaalisuuden ydin 

Ihmisen seksuaalisuus muodostuu kehon ja 
mielen vuorovaikutuksena: naiseuden ja mie-
heyden ydin on kehon sukupuolisuudessa, jo-
hon jokainen mielessään rakentaa oman suh-
teensa. (ks. Kuva 1) Kulttuuriympäristössä on 
seksuaalisuuteen liittyviä normeja, tapoja ja 
käsityksiä. Pyrimme sopeuttamaan omaa sek-
suaalisuuttamme ympäristön vaateisiin. Käsi-
tystä seksuaalisesti kelpaavasta kehosta ohjaa 
esimerkiksi mediassa muu kuin inhimillinen 
todellisuus. Tavallinen ihminen kokee itsensä 
helposti kelpaamattomaksi, puhumattakaan 
jos kehossa on jotakin merkkejä sairaudesta 
tai vammasta. (vrt. Murto 2001, Halttunen 
2007, Kallio ja Jussila 2010.)

Kun palovamma muuttaa kehoa ja erityisesti 
ulkonäköä, ihminen on tilanteessa, jossa oman 
kehon kelpaavuus kyseenalaistuu. Mieli jou-
tuu tuolloin rakentamaan uutta kuvaa itsestä 
naisena tai miehenä. Ympäristöstä sisäistetyt 
todelliset tai itse luodut odotukset tutkitaan 
uudessa valossa. Kehon seksuaalisuuden uu-
delleen haltuunotto mielen tasolla vie aikaa. 
Murrosiässä kehon muutosta läpikäyvä nuori 
usein peittää muutokset muilta ihmisiltä esi-
merkiksi pukeutumisellaan. Samoin saattaa 
tapahtua ihmiselle, jonka keho on muuttunut 
vamman tai sen hoidon seurauksena. Tilan-
teeseen voi olla helpompi asettua ensin yksin. 
Merkittävän pohjan muutoksiin sopeutumi-
selle muodostaa lapsuuden aikana syntynyt 
käsitys omasta arvosta ja sen ehdoista. Riittä-
västi turvaa ja hyväksyntää kokeneen on mah-
dollista uskoa edelleen olevansa riittävä myös 
muuttuneessa kehossa.

Oman merkityksen palovammalle voi antaa 
tilanne tai olosuhteet, joissa se on syntynyt. 
Jos vammaan tai sen aiheuttaneisiin olosuh-
teisiin liittyy vaikeasti käsiteltäviä tunteita, 
ne vaikuttavat myös seksuaalisuuden alueella. 
Kuoleman uhka tai muut vakavasti elämän 
turvallisuutta vaurioittavat elementit saavat 
aikaan tapahtumien tallentumisen segmen-
toituneina muistiin. Traumamuistot saatta-
vat tunkeutua mieleen odottamattomasti ja 
vaikuttaa kokemukseen itsestä seksuaalisena 
naisena tai miehenä. (vrt. Odgen ym. 2009.)

PALOVAMMA JA SEKSUAALISUUS

Seksi tarjoaa                                  
voimaannuttavia kokemuksia

Seksi on osa aikuisen seksuaalisuutta. Se tarjo-
aa paitsi fyysistä mielihyvää myös henkisellä ja 
hengellisellä ulottuvuudellaan kantavia koke-
muksia. Esimerkiksi parisuhteen seksissä to-
teutuvat hyväksytyksi tulemisen, arvostuksen 
ja läheisyyden jakamisen tarpeet. Niitä luon-
nollisesti voidaan tyydyttää monin eri tavoin, 
mutta seksi tuottaa tyydytystä näihin tarpei-
siin intiimillä ja herkällä alueella. Seksuaali-
sessa tyydytyksessä päästään syvimmillään 
osalliseksi jostakin, minkä saavuttamiseksi 
pitää luopua omista rajoista ja suorittamisesta. 
Rajattomuuteen antautumisen kautta syntyy 
hetkellisesti kosketus johonkin itseä isompaan 
elämän voimaan. Kaipaus seksiin voidaan siis 
ymmärtää samalla kaipauksena tähän elämän 
voimaa antavaan lähteeseen. (Moore 2003, Hi-
manen 2006.) 

Jos mielessä on rajoitteita seksin toteutta-
miselle yhdessä toisen kanssa, ihminen voi 
joutua tarkkailemaan omaa arvostetuksi ja 
hyväksytyksi tuloaan tai kehonsa toimintaa. 
Noita rajoitteita saattavat olla paisi näkyvät 
kehon vammat, arvet tai kipu myös palovam-
man syntyyn liittyvät tunnetakaumat, jopa 
posttraumaattiset stressireaktiot. Tuolloin ei 
saata olla mahdollista antautua kokemukseen, 
jossa voi tavoittaa eheyden, jonka edellä ku-
vattu spirituaalisen ulottuvuuden löytäminen 
tarjoaa. 

Parisuhteessa puolisot mahdollistavat toisil-
leen voimaannuttavia seksuaalisia kokemuk-
sia. Kumppani saattaa tulkita palovamman 
saaneen rajoitteet syvään tyydytyksen koke-
miseen omaksi kyvyttömyydekseen tarjota 
riittävää tai oikeaa tyydytystä. Tilanne tur-
hauttaa puolisoa ja turhautuminen puoles-

taan tuottaa suhteessa muita hankalasti kä-
siteltäviä tunteita. Seksuaalisen läheisyyden 
väheneminen on tavanomainen seuraus tästä, 
mikä puolestaan vaikuttaa parisuhteeseen 
laajemmin. Kumppanin antama hyväksyntä 
kehon muutoksille voi jäädä tuolloin saamat-
ta. (Samelson, D. ja Hannon, R, 1999.)

Palovamman hoidon ja kuntou-
tuksen aikana hoidetaan myös 
seksuaalisuutta

Seksuaalisuuden vammasta on tarpeen huo-
lehtia samoilla periaatteilla kuin palovam-
mastakin: pyritään estämään prosessi, joka 
pahentaa tilannetta ja huolehtimaan toipu-
misen ja eheytymisen alkamisesta. Hoito-
menetelmänä on seksuaalisuuden puheeksi 
ottaminen ja keskusteluyhteyden edistäminen 
potilaan ja hänen kumppaninsa välillä sekä 
tarvittava rohkaisu ja ohjaus hakeutua psyyk-
kisen trauman tai seksuaalisten kysymysten 
hoitoon erikoistuneen henkilön pakeille.

Rauha ja aika oman kehon uudelleen haltuun-
otolle sekä mielen vakaantumiselle ovat mo-
nille merkittäviä muutoksia kokeneille tärkei-
tä. Tämä ei kuitenkaan merkitse esimerkiksi 
sitä, ettei kumppanin pidä osoittaa hellyyttä, 
läheisyyttä ja eroottista arvostusta vaikean 
palovamman saaneelle. Terveen kumppanin 
kaipuu seksuaaliseen läheisyyteen saa olla 
olemassa, vaikkei toinen sitä itsessään tavoit-
taisikaan. Se muistuttaa siitä, ettei kehonsa 
muutokseen sopeutuva ole menettänyt seksu-
aalista arvokkuuttaan. Koskettamisen avulla 
on mahdollista viestiä hyväksyntää ja arvos-
tusta. Oleellista on läheisyyden jatkuminen 
niin, ettei se synnytä paineita muutosproses-
sissa olevalle. Kummankin on tärkeää sanoit-
taa ajatuksiaan ja tunteitaan siinä määrin, että 
toinen tietää niistä. Jos puhetta on liian vähän, 
kumpikin joutuu etsimään omassa mielessään 
selitystä toisen käyttäytymiselle. Itse tuotetut 
selitykset eivät vastaa toisen todellisuutta. 
Seksihalun vähäisyyden takia usein vältetään 
kosketusta, koska se tulkitaan aloitteeksi sek-
siin. Kosketuksen puuttuminen johtaa jatku-
essaan etäisyyteen myös henkisesti, ellei siitä 
puhuta. Eri maailmoissa eläminen on väistä-
mätöntä, mutta toisen sulkeminen kokonaan 
oman mielenmaailman ulkopuolelle etään-
nyttää tärkeässä ihmissuhteessa. (Samelson, 
D. ja Hannon, R, 1999, Kumpula 2007.)

Potilaan ja hänen mahdollisen kumppaninsa 
välistä puhumista on hyvä tukea erityisesti 
vakavien palovammojen hoidon ja kuntou-
tuksen aikana. Seksuaalisuuden ja seksin 
puheeksi ottaminen on asia, jonka avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset voivat tätä 
toteuttaa. Tieto reaktioiden normaaliudesta 
ja ajan tarpeesta saattavat jo helpottaa oman 

eiJA hiMAnen
THM, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, 
työnohjaaja
Puhumisen paikka (www.puhumisenpaikka.fi)
eija.himanen@puhumisenpaikka.fi

Ympäristö

SEKSI
Keho

Mieli

Kuva 1. Seksuaalisuus mielen, kehon ja ympäristön 
vuorovaikutuksena.
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seksuaalisuutensa kanssa kriisiin joutunutta. 
Myös kumppani hyötyy näistä tiedoista. Tä-
män vuoksi seksuaalisuutta on tarkoituksen-
mukaista käsitellä tilanteissa, joissa molem-
mat ovat läsnä. Puheeksi ottaminen tarjoaa 
välineitä keskusteluun kumppaneiden kesken 
sekä luvan kysyä hoitajalta tai lääkäriltä ne ky-
symykset, joita omaan tilanteeseen liittyy.  

Seksuaalinen keho on vuorovaikutuksessa 
ihmisen muiden minän osa-alueiden kanssa. 
Kokemus omasta vajavaisuudesta tai erilai-
suudesta tuntuu elämän eri alueilla. Sopeu-
tumisvalmennus ja vertaistapaamiset ovat 
osoittautuneet itsearvostuksen näkökulmasta 
merkityksellisiksi vaikeita palovammoja saa-
neille. Toisten samanlaisuus helpottaa tar-
vetta vertailla. Lisäksi yhteisen kokemuksen 
jakaminen lievittää yksinäisyyttä. Samalla 
myytti täydellisestä elämästä purkautuu, mikä 
tukee luottamusta omaan rakastettavuuteen. 
Vertaisryhmissä on mahdollisuus nähdä huu-
morin valossa asioita, joille nauraminen ei 
muutoin ole mahdollista. Vertaisryhmistä on 
apua myös kumppaneille, joilla on keskenään 
jaettavana omat kokemuksensa. Ohjaaminen 
sopeutumisvalmennukseen ja itseohjautuviin 
tai ammatillisesti ohjattuihin vertaisryhmiin 
on osa terveydenhuollon ammattilaisten teh-
tävää. Traumaterapeuttisen hoidon tarve on 

hyvä huomioida myös seksuaalisen hyvin-
voinnin näkökulmasta.

Suuri osa ihmisistä selviytyy muutoksista 
kumppaninsa, sosiaalisen verkostonsa ja ter-
veydenhuollosta saamansa tuen turvin. Pa-
risuhde ja oma seksuaalisuus voivat vahvis-
tua kriisien kautta. Näin tapahtuu erityisesti 
silloin, kun kumppanit pystyvät keskenään 
puhumaan tunteistaan ja ajatuksistaan. Sek-
suaaliterapia tai parisuhdeneuvonta tulee 
tarpeellisiksi, jos muutoksen haltuunotto tai 
traumasta toipuminen pysähtyy aiheuttaen 
haittaa omaan elämään ja parisuhteeseen. 
Seksuaaliterapiassa on mahdollista tarkastella 
sopeutumiseen vaikuttavaa elämänhistoriaa, 
ajattelua ja tunteita sekä löytää helpottavia nä-
kökulmia. Parisuhdeneuvonnassa keskustelu 
vaikeista asioista ulkopuolisen kanssa usein 
mahdollistaa omien ja kumppanin ajatusten 
kuulemisen uudessa valossa. Vuorovaikutuk-
sen avautumisen kautta ongelmat selkeytyvät 
ja niiden kanssa työskentely mahdollistuu. 

Loppusanat

Vaikeuksien keskellä elävät ihmiset ovat usein 
epävarmoja siitä, mistä voivat saada apua ja 
milloin sitä kannattaa etsiä. He tarvitsevat 

terveydenhuollon ammattilaisilta tietoa au-
tetuksi tulemisen mahdollisuuksista sekä 
rohkaisua selvittää hankalaksi käynyttä tilan-
nettaan. Seksuaaliterapian ja parisuhdeneu-
vonnan palveluita tarjoavat perhe- tai kasva-
tusneuvolat, perheasiain neuvottelukeskukset, 
erikoissairaanhoidon yksiköt sekä yksityiset 
terapeutit. Traumasta toipumista edistävää 
kriisihoitoa on tarjolla monissa sairaaloissa. 
Lisäksi kriisiin voi saada apua järjestöjen tai 
yksityisiltä traumaterapeuteilta. Palovamman 
saaneen oman traumaterapeuttisen hoidon 
lisäksi joskus on hyödyllistä tarjota pari- tai 
perheterapiaa. n
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Rasvansiirtoa voidaan käyttää korjaa-
maan erilaisia kudospuutoksia, joissa 
tarvitaan täyttöä ihon alle. Se on suo-
sittu varsinkin erilaisissa rinnan alueen 
kudospuutoksissa sekä kasvojen alueel-
la. Se on yleistynyt niin julkisen sektorin 
rekonstruktiivisissa korjauksissa kuin 
esteettisissäkin toimenpiteissä.

Taustaa

Rasvan siirtäminen, lipoinjektio, on nopeasti 
yleistynyt tekniikka korjata näkyviä kudos-
puutoksia omalla kudoksella. Viime vuosina 
siitä on kehittynyt suosittu toimenpide, jon-
ka käyttömahdollisuudet näyttävät kasvavan 
koko ajan.

Idea rasvan siirtämisestä ei todellakaan ole 
mitenkään uusi. Ensimmäisenä ajatuksen 
esitteli saksalainen Franz Neuber, joka tekin 
ensimmäisen toimenpiteen jo vuonna 1893. 
Kun rasvaimutekniikka vakiintui 1980 luvul-
la, tuli myös mahdolliseksi injektoida kerättyä 
rasvaa. Viimeisen 30 vuoden aikana onkin 
kehitetty monia toisistaan hieman eroavia 
tekniikoita, mutta perusperiaatteet pysyvät 
samoina.

Rasvakudoksen tehtävänä on säilöä energiaa 
ja suojata elimistöä ulkoisia tekijöitä vastaan 
eräänlaisena pehmusteena. Rasvassa on ai-
kuisillakin runsaasti kantasoluja, joilla on 
potentiaalia muuttua esimerkiksi uusiksi ras-
vasoluiksi. Tästä syystä rasvan imeminen ei 
vähennä pysyvästi rasvakerroksen määrää. Jos 
yksilö saa energiaa enemmän kuin kuluttaa, 
kantasolut erilaistuvat uusiksi rasvasoluiksi ja 
rasvakerros kasvaa jälleen.

Tekniikka

Tärkeintä rasvaimutekniikassa on mahdol-
lisimman hellävarainen, atraumaattinen, 
rasvan käsittely. Rikkoutuneet rasvasolut ni-
mittäin absorboituvat injektion jälkeen ku-
doksista pois.

Ottokohta sovitaan potilaan kanssa yhdessä. 
Yleensä rasvaa kerätään vatsalta, reisistä tai 
pakaroista.

Rasvaimukohtaan injisoidaan toimenpiteen 
alussa ”tumescent”-liuosta, joka sisältää lido-
kaiinia, adrenaliinia ja natriumbikarbonaattia 
keittosuolaliuksessa. Tämä vähentää alueen 
verenvuotoa, puuduttaa ja saa rasvan parem-
min irtoavaksi. Rasva imetään joko rasvaimu-
laitteella tai sitten käsikäyttöisesti ruiskulla, 
johon on tehty tyhjiö siihen erityisesti tar-
koitetulla kiilalla. Rasvaa voidaan tilanteesta 
riippuen kerätä kymmenestä millistä aina sa-
toihin millilitroihin asti.

Rasvasta suodatetaan pois rikkoutuneet rasva-
solut ja veri sekä muut kudosnesteet. Nykyään 
ei enää suosita sentrifuugia eli linkoamista, 
koska uskotaan, että tämä rikkoo entisestään 
rasvaa. 

Tämän jälkeen rasva ruiskutetaan kudos-
puutosalueelle. Injisoitaessa luodaan pieniä 
tunneleita, joihin rasva ruiskutetaan. Yleensä 
pyritään pieneen ylikorjaukseen, eli rasvaa 
laitetaan hieman ylimäärin, koska rasvaa ab-
sorboituu aina hieman pois.

Rasvansiirrot
KAtAriinA KilpivAArA
El

Kenelle ja mihin?

Rasvansiirrolla voidaan korjata erinäisiä ku-
dospuutoksia rinnan alueelta. Rintasyövän 
jälkeen voidaan esimerkiksi lipoinjektiolla 
korjata rinnan osapoiston aiheuttama ku-
dospuutos. Voidaanpa nykyään rakentaa ko-
konainen uusi rinta pelkillä lipoinjektioilla, 
mutta tällöin tarvitaan suuria rasvamääriä ja 
useita toimenpiteitä. On myös yleistä, että esi-
merkiksi lipoinjektion avulla tehdään pieniä 
lisäkorjauksia muiden rinnankorjausleikka-
usten jälkeen. 

Kasvojen alueella rasvatäyttö tuo apua moni-
en eri syiden aiheuttamiin kudospuutoksiin. 
Esimerkiksi erilaiset lipoatrofiat eli rasvaku-
doksen paikalliset puutokset, jotka johtuvat 
erilaisista sairauksista tai lääkityksistä (esi-
merkiksi scleroderma tai HIV-lääkitys), on 
korjattavissa lipoinjektiolla. 

Myös erilaiset arpikiristykset voidaan hoi-
taa ainakin osittain rasvan siirrolla. Yleensä 
rasvasiirto parantaa myös arven laatua ja tuo 

Imettyä rasvaa ruiskutetaan suodatettavaksi
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monille potilaille helpotuksen kiristävän tun-
teen hellittäessä. Tämän uskotaan selittyvän 
rasvan mukana siirtyvillä kantasoluilla.

Rasvansiirtoa voidaan käyttää myös ulkonä-
köä kohentavana toimenpiteenä. Sillä voidaan 
suurentaa rintoja, muotoilla yhdessä rasvai-
mun kanssa pakaroita ja korjata kasvojen alu-
een ikääntymismuutoksia. Sillä voidaan myös 
korjata rasvaimun aiheuttamia jälkitiloja eli 
uudelleen ruiskuttaa rasvaa sellaisille alueille, 
joihin on jäänyt näkyvät jäljet rasvan imemi-
sestä.

Vasta-aiheet

Rasvan siirtoa ei suositella jos iho on rikki tai 
huonokuntoinen, koska tämä lisää tulehdus-
riskiä. Erilaiset tautitilat ja lääkitykset, jotka 
heikentävät paranemista tulee huomioida. Sa-
moin vuoto-ongelmien suhteen veren hyyty-
mistä estävät lääkitykset tulee selvittää. Myös 
epäselvät tuumorit ja kuvantamislöydökset 
varsinkin rintojen alueella tulee selvittää en-
nen toimenpidettä. 

Lopputulos

Monesti rasvansiirtoja tarvitaan enemmän 
kuin yhden kerran, pari kolme kertaa yleensä. 
Kasvojen alueella injisoitu rasva häviää eniten. 
Karkeasti noin puolet rasvasta häviää, ja hä-
viäminen tapahtuu ensimmäisten kuukausien 
aikana.

Komplikaatioita on monia. Yleisin niistä on 
verenpurkauma ihon pinnassa eli ecchymoo-
si. Tulehdukset ovat kohtalaisen harvinaisia, 
samoin seroomat eli kudosnestekertymät. Pa-
himmillaam rasvansiirto voi aiheuttaa embo-
lioita jos injisoitu rasva pääsee verenkiertoon 
ja tukkii sitten verisuonen esim. keuhkoissa 
aiheuttaen keuhkoembolian. Myös sokeutu-
minen on kuvattu silmän lähistölle annetun 
lipoinjektion jälkeen.

Tulevaisuuden näkymiä

Lisätutkimuksia tarvitaan sen suhteen onko 
lipoinjektio täysin turvallista vai voiko se esi-
merkiksi edesauttaa syövän syntymistä, koska 
siirretyn rasvan mukana siirtyy myös kanta-
soluja. 

Rasvan farmakologisesta manipulaatiosta 
keskustellaan myös, eli siitä, että rasvan jouk-
koon lisättäisiin esimerkiksi kasvutekijöitä, 
joiden avulla rasva saataisiin paremmin säily-
mään kohteessaan.

Tutkimuksen alla on myös se, että rasvasoluja 
voitaisiin kasvattaa soluviljelmissä, joten niitä 
ei tarvitsisi kerätä niin paljoa rasvaimulla.

Lopuksi

Rasvansiirto tarjoaa varsinkin pieniin iho-
nalaisiin kudospuutoksiin oivallisen kor-
jausmahdollisuuden, kunhan muistaa sen 
rajoitukset. Ehdottomana etuna muihin täy-
teaineisiin verrattuna on se, että se on yksilön 
omaa kudosta, joten hylkimistä ei tapahdu. 
Ongelmana ei yleensä myöskään ole se, että 
rasvakudoksen määrä olisi niin vähäinen, että 
sitä olisi vaikea kerätä. Potilaat pääsevät koh-
tuullisen nopeasti takaisin arkeensa, ilman 
pitkiä sairaslomia, ja onnistuessaan rasvan-
siirtosta muistuttavat ainoastaan minimaali-
sen pienet arvet.n
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OneMed-leikkaustekstiili uuteen aikaan
 
1. Isokokoiset, erittäin imukykyiset imupalat, uusi rakenne
2. Uusi siniharmaa kuitukangas, erittäin alhainen irtopartikkelimäärä
3. Nestesuojana elastinen ja luja monikomponentti pe-kalvo
4. Valkoinen taustakangas, erittäin alhainen irtopartikkelimäärä - lisää lujuutta 
 ja mukavuutta
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Leikkaus- ja anestesiahoitajat työsken-
televät leikkausyksikössä potilaan intra-
operatiivisen hoitotyön asiantuntijoina. 
Sekä leikkaus- että anestesiahoitajien 
ammatillisen pätevyyden täsmällisem-
mälle määrittelylle on nyt selkeä ja ajan-
kohtainen tarve. Spesifejä leikkaus- ja 
anestesiahoitajan ammatillisen pätevyy-
den sisältöjä ja hoitotyön toimintoja sel-
vitettiin väitöstutkimuksen avulla.

Johdanto

Tutkimus oli osa Itä-Suomen yliopiston hoito-
tieteen laitoksen johtamaa kansainvälistä ter-
veysalan koulutuksen ja työelämän ”Evaluati-
on and development of theoretical and clinical 
nursing education and working life actions: 
cultural comparison” -tutkimushanketta. 
Tutkimuksessa kuvattiin viiden yliopistollisen 
sairaalan viidellä eri erikoisalalla (neuroki-
rurgia, sydän- ja verisuonikirurgia, ortopedia 
ja traumatologia, gastroenterologia ja plas-
tiikkakirurgia) työskentelevältä leikkaus- ja 
anestesiahoitajalta edellytettyä ammatillista 
pätevyyttä ja vaaditun ammatillisen pätevyy-
den toteutumista. Ammatillisen pätevyyden 
arvioijina olivat leikkaus- ja anestesiahoitajat, 
anestesiologit ja kirurgit (n=589). Lisäksi selvi-
tettiin vastaajien näkemyksiä tehtäväsiirroista 
lääkäreiltä leikkaus- ja anestesiahoitajille sekä 
siirtojen edellytyksiä. Tutkimuksen tulosten 
perusteella luotiin leikkaus- ja anestesiahoita-
jan ammattipätevyysmalli intraoperatiivises-
sa hoitotyössä.

Mitä leikkaushoitajalta              
edellytetään?

Tutkimukseen vastanneiden leikkaus- ja anes-
tesiahoitajien, anestesiologien ja kirurgien 
mukaan hoitotyön toiminnoista (93 toimin-
toa) muodostettu leikkaushoitajien ammatil-
linen pätevyys on erittäin vaativaa. Vaatimus-
tasot nimettiin seuraavasti:

A-taso: Leikkaushoitajan ehdottomasti hal-
littavat hoitotyön toiminnot (37 % hoitotyön 
toiminnoista) 
B-taso: Leikkaushoitajan hallittavat hoitotyön 
toiminnot (34 % hoitotyön toiminnoista) 
C-taso: Leikkaushoitajan osattavat hoitotyön 
toiminnot (29 % hoitotyön toiminnoista) 

Vaatimustasojen lisäksi muodostettiin leikka-
ushoitajan ammatillista pätevyyttä kuvaavat 
osa-alueet fakrotianalyysin avulla. Nämä osa-
alueet poikkeavat sisällöltään sairaanhoitajan 
yleisistä osaamisalueista ja antavat siis täsmäl-
lisemmän kuvan leikkaushoitajan toteutta-
masta hoitotyöstä. 

Leikkaushoitajan ammatillisen     
pätevyyden osa-alueiksi muodostui:

1) Aseptiikka ja turvallisuus 
2) Dokumentointi ja kommunikointi 
3) Leikkaushoidon tekniikka 
4) Lääke- ja anestesiahoito 
5) Hoitovalmistelut 
6) Hoidon yksilöllisyys 
7) Äkilliset erityistoiminnot 
8) Leikkausasennot 

Aseptiikka- ja turvallisuusosa-alueeseen sisäl-
tyi 25 leikkaushoitajan hoitotyön toimintoa, 
joista 20 kuului leikkaushoitajan ehdottomasti 
hallittaviin ja 5 hallittaviin hoitotyön toimin-
toihin. Näistä toiminnoista yli puolet toteutui 
yli 90 prosenttisesti joko aina tai usein. Puut-
teita esiintyi kuitenkin toiminnoissa, joissa 
leikkaushoitaja tiesi ja toimi itse uusimman 
aseptisen tiedon mukaisesti, tiesi steriiliyden 
vaatimukset, korjasi virheellisen aseptisen 
menettelyn, desinfioi potilaan ihon aseptiikan 
sääntöjen mukaisesti sekä valvoi aseptiikan 
toteutumista kaikessa toiminnassa. Kuviossa 
1 on esitetty näiden hoitotyön toimintojen to-
teutuminen aina.

Leikkaushoitajan ammatillinen 
pätevyys

Aseptiikka- ja turvallisuusosa-alueen hoitotyön toiminnot (toteutuminen aina %):
1. Käsien kirurgisen desinfektion hallinta (91 %)
2. Steriilin pukeutumisen leikkausvaatteisiin hallinta (93 %)
3. Steriilien käsineiden pukemisen ja käytön hallinta (93%)
4. Potilaan toimenpidealueen steriilisti peittäminen (86 %)
5. Potilaan toimenpidealueen varmistaminen (puolisuus, paikka) (74 %)
6. Käsidesinfektion hallinta (75 %)
7. Eri puhtausluokkien toimenpiteissä ohjeiden mukainen toiminta (68 %)
8. Virheellisen aseptisen menettelyn korjaaminen (43 %)
9. Toimenpiteessä tarvittavien instrumenttien ym. tietäminen (40 %)
10. Steriiliyden vaatimusten tietäminen (57 %)
11. Toimenpiteessä tarvittavien sidetarvikkeiden, neulojen ym. laskeminen (86 %)
12. Instrumenttien ym. varaaminen ennen toimenpidettä (74 %)
13. Aseptiikan toteutumisen valvominen kaikessa toiminnassa (46 %)
14. Kirurgisen toimenpiteen ja sen kulun tietäminen (31 %)
15. Potilaan ihon desinfioiminen aseptiikan sääntöjä noudattaen (58 %)
16. Instrumenttien ym. toiminnan tarkistaminen ennen toimenpidettä (57 %)
17. Potilaalle optimaalisen leikkausasennon laittaminen yhteistyössä muun tiimin kanssa (66 %)
18. Uusimman aseptisen tiedon tietäminen ja toiminta (44 %)
19. Välineellisestä toimintavalmiudesta huolehtiminen (38 %)
20. Leikkausasennosta johtuvien komplikaatioiden ehkäisy (23 %)
21. Peittelymateriaaleista ym. aiheutuvien ihokomplikaatioiden ehkäisy (25 %)
22. Potilaan lämpötasapainosta huolehtiminen (15 %)
23. Leikkausyksikössä käytössä olevien sterilointimenetelmien hallinta (27 %)
24. Eristyskäytäntöjen hallinta (24 %)
25. Leikkaussalissa toimenpiteen loputtua aseptisesti oikein toimiminen (40 %)

Kuvio 1. Aseptiikka- ja turvallisuusosa-alueen 
hoitotyön toimintojen toteutuminen aina (%)
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Dokumentointi- ja kommunikointiosa-alu-
eeseen sisältyi 17 leikkaushoitajan hoitotyön 
toimintoa (3 ehdottomasti hallittavaa, 14 hal-
littavaa). Osa-alue sisälsi viestintään, ohjaa-
miseen, palautteen antoon sekä kirjaamiseen 
eri menetelmillä liittyviä leikkaushoitajan 
toimintoja. Leikkaushoitaja hallitsi useimmi-
ten vuorovaikutustaidot, joskin palautteen 
antamisessa oli kehitettävää. Kommunikoin-
tiin kuului muun muassa, että leikkaushoitaja 
puuttuu toimintaan, jos hän havaitsee leik-
kaus- tai anestesiahoitajan, anestesiologin tai 
kirurgin tekemän virheen. Vastaajista vain 
viidesosan (20 %) mielestä leikkaushoitaja 
puuttui aina virheelliseen toimintaan. Leikka-
ushoitajista lähes kolmannes (30 %) ja aneste-
siahoitajista vajaa viidennes (16 %), mutta ki-
rurgeista ja anestesiologeista ainoastaan joka 
kymmenes oli sitä mieltä, että leikkaushoitaja 
puuttui aina toimintaan, jos havaitsee leik-
kaus- tai anestesiahoitajan tekemän virheen. 
Anestesiahoitajista jopa viidesosan (20 %) 
mielestä tämä toiminto toteutui harvoin tai ei 
koskaan. Yli puolet anestesiologeista (58 %) ja 
kirurgeista (53 %) oli sitä mieltä, että leikkaus-
hoitaja puuttui virheelliseen toimintaan vain 
joskus. Kuviossa 2 on esitetty dokumentaa-
tio- ja kommunikaatio-osa-alueen hoitotyön 
toimintojen toteutuminen aina.

Leikkaushoidon tekniseen osa-alueeseen sisäl-
tyi 17 leikkaushoitajan hoitotyön toimintoa (7 
ehdottomasti hallittavaa, 6 hallittavaa, 4 osat-
tavaa). Näitä toimintoja olivat mm. välineel-
liseen valmiuteen, kuten instrumentaatioon, 
laitteisiin, välineisiin ja hoitotarvikkeisiin 
sekä kontrollointiin liittyvät leikkaushoitajan 
toiminnot. Näistä toiminnoista vajaa puolet 
toteutui yli 90 prosenttisesti lähes aina. Leik-
kaushoidon teknisen osa-alueen hoitotyön 
toimintojen toteutuminen aina on esitetty 
kuviossa 3.

Lääke- ja anestesiahoidon osa-alueeseen sisäl-
tyi 16 leikkaushoitajan hoitotyön toimintoa 
(2 ehdottomasti hallittavaa, 2 hallittavaa, 12 
osattavaa), joita olivat mm. potilaan anestesia-
muotoon ja -hoitoon sekä potilastarkkailuun 
liittyvät hoitotyön toiminnot. Elvytys oli eh-
dottomasti hallittava hoitotyön toiminto. Vas-
taajista neljänneksen mielestä leikkaushoitaja 
ei hallinnut elvytystä ollenkaan tai hallitsi sen 
harvoin. Leikkaushoitajista lähes neljännek-
sen (23 %) ja kirurgeista vajaan viidenneksen 
(16 %), mutta anestesiologeista ainoastaan 5 
%:n mielestä leikkaushoitaja hallitsi aina elvy-
tyksen. Anestesiologeista jopa yli puolen (51 %) 
ja kirurgeistakin lähes puolen (48 %) mielestä 
leikkaushoitaja hallitsi elvytyksen harvoin tai 
ei koskaan.      	 	 				uu

Dokumentointi- ja kommunikointiosa-alueen hoitotyön toiminnot (toteutuminen aina %) :
1. Luottamusta herättävän non-verbaalisen (sanattoman) kommunikaation osaaminen (8 %)
2. Leikkaustiimin jäsenten ohjaaminen tarvittaessa (11 %)
3. Ohjaustaitojen hallinta (10 %)
4. Toimintaan puuttuminen, jos havaitsee leikkaus/anestesiahoitajan tekevän virheen (20 %)
5. Eettisten lähtökohtien ja hoitotyön periaatteiden näkyminen toiminnassa (20 %)
6. Toimintaan puuttuminen, jos havaitsee anestesiologin/kirurgin tekevän virheen (11 %)
7. Vuorovaikutustaitojen ja sujuvan yhteistyön hallinta (13 %)
8. Muun henkilöstön tiedottaminen ja ohjaaminen salitilanteesta (17 %)
9. Potilaan leikkausasennon purkaminen yhteistyössä muun tiimin kanssa (62 %)
10. Palautteen antaminen leikkaustiimin jäsenille (7 %)
11. Lainsäädännön, asetuksien ja viranomaisten ohjeistuksien mukainen toiminta (40 %)
12. Tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön hallinta (22 %)
13. Potilaan hoitoprosessin kirjaaminen niin, että siitä pystyy toteamaan potilaan saaman hoidon sekä
päätöksiin johtaneet tapahtumat (35 %)
14. Moniammatillisen työryhmän jäsenenä aktiivinen toiminta (38 %)
15. Hoitotyön sähköisen kirjaamisen osaaminen (28 %)
16. Hoitotietojen ja -tapahtumien totuudenmukainen kirjaaminen/dokumentointi (50 %)
17. Tarkka ja johdonmukainen kirjaaminen ja raportointi (23 %)

Kuvio 2. Dokumentointi- ja kommunikointiosa-alueen hoitotyön toimintojen toteutuminen aina (%)
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Leikkaushoidon teknisen osa-alueen hoitotyön toiminnot (toteutuminen aina %) :
1. Instrumenttipöydän steriiliydestä ja järjestyksestä huolehtiminen (57 %)
2. Tarvittaessa assistenttina toimiminen toimenpiteen aikana (32 %)
3. Toimenpiteen aikaisen kudoskäsittelyn ja instrumenttien oikean käyttökohteen hallinta (29 %)
4. Implanttien, proteesien, siirteiden ym. oikean käsittelyn hallinta (36 %)
5. Toimenpiteen instrumentaation hallinta (22 %)
6. Ommelaineiden ominaisuuksien ja käyttöindikaatioiden hallinta (26 %)
7. Haavanpeittäminen aseptisten sääntöjen mukaisesti (56 %)
8. Erilaisten dreenien käytön ja merkitsemisen hallinta (36 %)
9. Sidetarvikkeiden tarkistuslaskennan tekeminen ontelon sulkemisen yhteydessä (77 %)
10.Instrumenttien, välineiden ja laitteiden oikean käsittelyn hallinta toimenpiteen jälkeen (39 %)
11. Toimenpiteessä käytettyjen tarvikkeiden ja instrumenttien kontrolloiminen (65 %)
12. Leikkaussalin (lämpö, kosteus, ilmanvaihto) valmisteleminen toimenpidettä varten (26 %)
13. Toimenpiteen aikana tapahtuvien muutosten itsenäinen ennakoiminen ja tilanteen mukainen toi-
miminen (19 %)
14. Potilasnäytteiden oikein käsitteleminen (41 %)
15. Toimenpiteen aikaisen vuodon seuraaminen ja sen määrästä informoiminen (43 %)
16. Kirurgin kutsuminen saliin (31 %)
17. Ihohaavan sulkeminen ommelaineita (synteettinen, orgaaninen, metalli) käyttäen (3 %)

Kuvio 3. Leikkaushoidon teknisen osa-alueen hoito-
työn toimintojen toteutuminen aina (%)
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LEIKKAUS- JA ANESTESIAHOITAJAN 
AMMATILLINEN PÄTEVYYS

INTRAOPERATIIVISESSA HOITOTYÖSSÄ

AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN TASOT A, B ja C:
A = Ehdottomasti hallittavat hoitotyön toiminnot     
B = Hallittavat hoitotyön toiminnot       
C = Osattavat hoitotyön toiminnot

Leikkaushoitajan hoitotyön toiminnot (93):                     Anestesiahoitajan hoitotyön toiminnot (89):
A-taso: 37 % hoitotyön toiminnoista                      A-taso: 32 % hoitotyön toiminnoista
B-taso: 34 % hoitotyön toiminnoista                      B-taso: 46 % hoitotyön toiminnoista
C-taso: 29 % hoitotyön toiminnoista                      C-taso: 22 % hoitotyön toiminnoista

      
1. ASEPTIIKKA JA TURVALLISUUS 
2. DOKUMENTOINTI JA 
    KOMMUNIKOINTI
3. LEIKKAUSHOIDON TEKNIIKKA
4. LÄÄKE- JA ANESTESIAHOITO
5. HOITOVALMISTELUT
6. HOIDON YKSILÖLLISYYS
7. ÄKILLISET ERITYISTOIMINNOT
8. LEIKKAUSASENNOT

 LEIKKAUSHOITAJAN
AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN 

OSA-ALUEET:

1. ANESTESIA- JA LÄÄKEHOITO
2. KOMMUNIKOINTI JA 
    TURVALLISUUS
3. HOITOVALMISTELUT
4. ANESTESIAHOIDON ALOITUS
5. YHTEISTEHTÄVÄT
6. TIIMI- JA OHJEISTUSTAIDOT
7.  YHTEISVASTUUTAIDOT
8. ERITYISTOIMINNOT 

ANESTESIAHOITAJAN
AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN 

OSA-ALUEET:

Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatilliseen pätevyyteen yhteydessä olevat tekijät:
  - ikä, sukupuoli, leikkausyksikkötyökokemuksen pituus
  - organisaatio/leikkausyksikkö/erikoisala, leikkaustiimi

uu	 Leikkausasennot -osa-alueeseen si-
sältyi kolme leikkaushoitajan, lähinnä valvo-
van hoitajan, hoitotyön toimintoa. Potilaalle 
leikkausasennon laittaminen yhteistyössä ki-
rurgin kanssa oli leikkaushoitajan hallittava 
toiminto. Kuitenkin vastaajista yli kolman-
neksen mielestä kirurgi oli harvoin tai ei kos-
kaan laittamassa potilaan leikkausasentoa yh-
dessä leikkaushoitajan kanssa. Lähes kahden 
kolmasosan (62 %) mielestä kirurgi ei ollut 
myöskään purkamassa potilaan leikkausasen-
toa yhdessä leikkaushoitajan kanssa.

Tarkemmin leikkaushoitajan ammatillisen 
pätevyyden osa-alueiden toteutumiseen voi 
tutustua osoitteessa http://epublications.uef.
fi/pub/urn isbn 978-952-61-0226-9.pdf .

Tehtäväsiirrot lääkäreiltä           
leikkaushoitajille

Tutkimuksessa kartoitettiin 29 tehtävän osal-
ta niiden siirtomahdollisuutta joko leikkaus- 
tai anestesiahoitajalle. Vastaajien (n = 589) 
mielestä suurinta osaa tehtävistä (21) ei voida 
siirtää leikkaushoitajalle. Viidennes vastaajis-
ta ehdotti perifeerisen laskimon kanylointia 
leikkaushoitajan tehtäväksi. Veren tarkista-
minen ja verensiirron aloittaminen olisi yli 
neljänneksen mielestä leikkaushoitajalle mah-
dollinen tehtävä. Kolmanneksen mielestä ihon 
sulku metallihakasilla voisi kuulua leikkaus-

hoitajan toimiin ja ihon sulku synteettisellä 
tai orgaanisella ommelaineella olisi neljän-
neksen mielestä leikkaushoitajalle siirrettävä 
tehtävä. Joka kymmenes esitti luomen pois-
toa paikallispuudutuksessa leikkaushoitajan 
mahdolliseksi tehtäväksi. Tietojärjestelmään 
diagnoosin kirjaamisen siirtäisi leikkaushoi-
tajalle neljännes vastaajista. Vajaan puolen 
(48 %) mielestä tehtävä ei kuulu leikkaushoi-
tajille. Lisäksi ehdotettiin leikkaushoitajalle 
mahdollisesti siirrettävinä tehtävinä mm. 
gadaver-ihon kiinnittämisen, pad-näytteiden 
pyyntöjen tekemisen tietojärjestelmään sekä 
ihopuudutukset leikkaushaavan ympärille 
leikkauksen lopussa. 

Ammattipätevyysmalli 

Tutkimustulosten pohjalta luotiin leikkaus- ja 
anestesiahoitajan ammattipätevyysmalli int-
raoperatiivisessa hoitotyössä (kuvio 4 ). Malli 
sisältää ne hoitotyön toiminnot, jotka koske-
vat tietojen, taitojen ja asenteiden kokonai-
suutta, ammatillisten tavoitteiden mukaista 
hoitotyön toimintojen hallintaa ja ammatil-
lista käyttäytymistä. Ammatilliseen pätevyy-
teen vaikuttavia tekijöitä ovat leikkaus- ja 
anestesiahoitajan ikä, leikkausyksikkötyöko-
kemuksen pituus, organisaatio ja erikoisala 
sekä leikkaustiimi.

Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillisen 
pätevyyden osa-alueet täydentävät toisiaan, 
jolloin potilaan hoidon osista muodostuu 
hyvän, yksilöllisen ja laadukkaan intraope-
ratiivisen hoitotyön kokonaisuus. Mallissa on 
esitetty leikkaus- ja anestesiahoitajille yhteisiä 
hoitotyön toimintoja. Suurin osa leikkaus- ja 
anestesiahoitajan ammatillisen pätevyyden 
osa-alueista ja hoitotyön toiminnoista on kui-
tenkin sisällöltään eriytyneitä johtuen siitä, 
että leikkaus- ja anestesiahoitajat toimivat 
pääasiassa omissa työtehtävissään. 

Johtopäätökset 

Leikkaus- ja anestesiahoitajat, anestesiologit ja 
kirurgit määrittelivät leikkaushoitajilta edellytet-
tävät ammatillisen pätevyyden osa-alueet erittäin 
vaativiksi. Ammattiryhmien näkemykset hoito-
työn toimintojen tärkeydestä olivat yhtenevät. 

Leikkaus- ja anestesiahoitajilta vaadittaviksi 
yhteisiksi ammatillisen pätevyyden sisällöiksi 
muodostuivat potilaan hoidon valmisteluun sekä 
hoidon dokumentointiin, kommunikointiin ja 
tiimityöskentelyyn kuuluvat hoitotyön toimin-
not. 

Leikkaushoitajalta edellytetyssä ammatillisessa 
pätevyydessä korostui aseptinen, turvallisuus-, 
kommunikointi-, dokumentointi- ja tekninen 
toiminta. 

Leikkaushoitajan ammatillinen pätevyys toteu-
tui erittäin hyvin aseptiikan, turvallisuuden ja 
teknisen toiminnan osalta, mutta anestesia- ja 
lääkehoito, erityisesti hätätilanteisiin liittyvät 
hoitotyön toiminnot ja yhteistyö toteutuvat huo-
nosti. 

Tehtäväsiirtoja lääkäreiltä leikkaushoitajille ei 
juuri esitetty. Siirtojen edellytyksenä on leikka-
us- ja anestesiahoitajien valtakunnalliset kriteerit 
täyttävä ja sisällöltään riittävän täsmällinen kou-
lutus sekä vastuu- ja lupakäytänteiden selkiyttä-
minen ja työn vaativuutta vastaava palkkaus. 

Leikkaus- ja anestesiahoitajien ammattipätevyys-
malli intraoperatiivisessa hoitotyössä selkiyttää 
leikkaus- ja anestesiahoitajien hoitotyön sisältöä 
sekä siihen liittyviä hoitotyön toimintoja, ja siinä 
korostuu ammatillisen pätevyyden osa-alueiden 
keskinäinen järjestys. n

Erja Tengvallin väitöskirja ”Leikkaus- ja anestesiahoi-
tajan ammatillinen pätevyys. Kyselytutkimus leikka-
us- ja anestesiahoitajille, anestesiologeille ja kirurgeille”  
(Professional competence of perioperative and anesthetist 
nurse. A questionnaire research to perioperative and 
anesthetist nurses, anesthesiologists and surgeons) 
on julkaistu sähköisessä muodossa Itä-Suomen yliopiston 
UEF electronic-publications  -sivustolla Terveystieteiden
tiedekunnan kohdalla osoitteessa:
http://epublications.uef.fi/pub/urn isbn 978-952-61-0226-
9.pdf

erja.tengvall@savonia.fi

Kuvio 4.
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MArJA silén-lipponen
FT, lehtori
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Lähimmän kymmenen vuoden aikana 
eläköityy suuri joukko pitkän työkoke-
muksen omaavia perioperatiivisia hoi-
tajia. Samanaikaisesti perioperatiivisia 
hoitajia siirtyy jatkuvasti muualle työ-
hön. Heidän mukanaan organisaatiois-
ta saattaa kadota arvokasta kokemus-
peräistä tietoa. Mentorointi on keino 
perehdyttää työpaikalle tullut uusi hen-
kilö työhönsä tai varmistaa kokemus-
tiedon jääminen organisaatioon silloin, 
kun henkilöstöä jää eläkkeelle. 

Johdanto

Kuvaan tässä artikkelissa mentorointia pe-
rioperatiivisen hoitotyön oppisopimustyyppi-
sen koulutuksen työpaikalla oppimisen ohja-
usmenetelmänä. Käytän mentoroijasta termiä 
mentori ja oppijasta tai ohjattavasta termiä 
aktori. Tällä tavoin termien käyttö tulee aiem-
paa tutummaksi myös työyhteisöissä, joissa 
mentorointia ei ole vielä käytetty. 

Mentorointi                                  
työyhteisön kehittäjänä

Perioperatiivisten hoitajien tulee kehittää tie-
tojaan ja hankkia taitoja, jotta he kykenevät 
toimimaan tehokkaasti erilaisissa työtilan-
teissa. Työpaikoilla pitää myös osata työsken-
nellä erilaisten ihmisten kanssa moninaisissa 
verkostoissa ja tiimeissä. Voisikin sanoa, että 
muuttuvassa perioperatiivisessa hoitotyössä 
täytyy elannon ansaitsemisen sijaan oppia 
elantonsa kenties useita kertoja työuransa ai-
kana. 

Perioperatiivisen hoitotyön oppisopimus-
tyyppisen koulutuksen tavoitteena oli kan-
nustaa työikäisiä ylläpitämään osaamistaan 
ja hankkimaan lisäkoulutusta. Muodollisen 
koulutuksen rinnalle tuotiin myös työpai-
kalla oppiminen, jolloin oppiminen tapahtui 
pääasiallisesti työtä tehden. Työpaikalla ta-

MENTOROINTI
työhön perehdyttämisessä ja rekrytoinnissa 
perioperatiiviseen hoitotyöhön

pahtuvan oppimisen toteuttamiseksi tarvit-
tiin tehokasta ja käytännössä toimivaa ohja-
usmenetelmää. Mentorointi valittiin vuoden 
kestävään koulutukseen, koska sen arveltiin 
helpottavan intensiivistä työhön oppimista ja 
turvaavan henkisen hyvinvoinnin nopeatem-
poisessa perioperatiivisessa työympäristössä.

Mentorointi on alasta riippumaton ja luonteva 
työpaikoilla toteutettava ohjauksen ja työyh-
teisön kehittämisen menetelmä. Se on helpos-
ti kaikkien saatavissa ja saavutettavissa, sillä 
se ei vaadi valtavia resursseja. Mentorointi 
edellyttää kuitenkin työnantajalta myönteistä 
suhtautumista, koska siihen tarvitaan muun 
muassa työaikaa ohjaukseen ja ohjauskeskus-
teluihin. 

Mentoroinnin avulla työhön perehtyminen 
on pitkäjänteistä ja työntekijöiden vaihtuvuus 
vähenee. Mentoroinnin hyöty on myös se, että 
mentoreina toimivat kokeneet työntekijät mo-
tivoituvat työhönsä. Työntekijöiden kehityk-
sen tukeminen merkitsee työnantajan näkö-
kulmasta sitä, että työntekijöiden osaamista 
kehitetään aktiivisesti ja siten työpaikalla on 
käytettävissä sellaista osaamista, jota tulevai-
suudessa tarvitaan. Tämä luo myönteistä il-
mapiiriä, sillä työntekijät sitoutuvat todennä-
köisemmin sellaiseen organisaatioon, joka on 
kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista. 

Mentorointi käytännön               
ohjausmuotona perioperatiivisissa 
työyhteisöissä

Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaiku-
tussuhde, jossa alansa asiantuntija (mentori) 
ja työuraansa aloittava tai uuteen työpaikkaan 
siirtynyt työntekijä (aktori) vaihtavat koke-
muksiaan ja tietojaan ammattiin liittyvistä 
asioista. Mentori on myös luotettava neuvon-
antaja, joka tukee ja auttaa työyhteisöön tul-
lutta kollegaansa sopeutumaan uuteen työym-
päristöön. 

Mentorilta edellytetään ammatin sisältöosaa-
mista, mutta myös vuorovaikutustaitoja ja 
ohjausosaamista. Mentoroinnissa on tärkeää 
saada syntymään luottamussuhde, jossa on 
tilaa kysyä ja kyseenalaistaa olemassa ole-
vaa. Ohjauksen tarkoituksena ei ole valmii-
den totuuksien tai ylipäätään vain tietojen 

ja kokemusten vaihtaminen, vaan myös uu-
den kehittely. Mentoroinnin tulevaisuuteen 
suuntaavana tavoitteena onkin osallistumisen 
vahvistaminen työyhteisössä ja osaamisen 
siirtyminen työntekijöiden välillä erilaisissa 
työyhteisön siirtymävaiheissa.  

Perioperatiivisen hoitotyön oppisopimus-
tyyppisessä koulutuksessa mentorit olivat 20 
pääosin pitkän perioperatiivisen työkoke-
muksen omaavaa hoitajaa, jotka hakeutuivat 
kokeiluun omasta halusta ja työantajan kan-
nustuksella. Aktoreita oli 30, jotka olivat pää-
sääntöisesti noin 10 vuotta kirurgista, päivys-
tys- ja tehohoitotyön työkokemusta omaavia 
sairaanhoitajia. Mukana on myös muutaman 
vuoden ja yli 20 vuotta työssä olleita sairaan-
hoitajia ja kätilöitä. Tähän koulutukseen ha-
keutui vain muutamia sairaanhoitajia, joilla 
oli jo entuudestaan kokemusta intraoperatii-
visesta hoitotyöstä. 

Pääosin mentoreilla oli ohjattavaan yksi akto-
ri, mutta muutamalla mentorilla useita.  Men-
torit osallistuivat kahteen koulutuspäivään, 
joissa käsiteltiin oppimista ja ohjaamista 
muun muassa oppimistyylien ja ammatillisen 
kasvun näkökulmasta. Tämän lisäksi mento-
rit tekivät oppimistehtäviä verkko-oppimis-
ympäristöön. Tärkein mentorin tehtävä oli 
olla ohjaajana ja tukena uudelle työyhteisöön 
tulleelle kollegalleen sekä tarjota omaa ko-
kemustietoaan hänen käyttöönsä. Mentori ja 
aktori solmivat kirjalliset ohjaussopimukset, 
jotka myös esimies hyväksyi.

Mentoroinnin merkitys                 
perioperatiivisen hoitotyön         
aktoreille ja mentoreille

Mentorointiin osallistuminen edellytti an-
tautumista kumppanuuteen melko vieraan 
ihmisen kanssa. Suuri osa aktoreista hyö-
dynsi mahdollisuuden oppia uuden hoito-
työn erikoisalan olemalla avoin ja aktiivinen 
kehittämään itseään. Mentorointi vastasin 
aikuisopiskelijoiden ammatillisen kehittymi-
sen varsin vaihteleviin tarpeisiin tarjoamalla 
keskustelukumppanuutta, alan asiantuntijan 
kokemuksen ja ohjauksen sekä aktoreiden tar-
peisiin liittyvää yksilöllistä täsmätukea. Men-
torit saattoivat olla aktorin puolesta puhujia, 
käytännön asioiden organisoijia tai rohkaisi-
joita asteittaiseen työstä vastuun ottamiseen.

Mentoroinnin ansiosta aktorit saivat koko-
naisvaltaisen näkemyksen perioperatiivisesta 
hoitotyöstä ja työympäristöstä. He tutustuivat 
mentorin avulla työtovereihinsa ja ymmärsi-
vät moniammatillisen ja nopeatempoisen työ-
yhteisön toimintatapoja aiempaa paremmin. 
Aktoreiden myönteinen kehittyminen ilmeni 
muun muassa luottamuksen kasvuna omiin 
kykyihin, työn hallinnan tunteen voimistu-
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misena ja omatoimisuuden lisääntymisenä 
päivittäisessä perioperatiivisessa hoitotyössä. 

Mentoroinnin seurauksena aktoreiden tur-
hautuminen vähentyi, mutta joidenkin osalta 
ei tarpeeksi tehokkaasti. Vaikka useimpien ak-
toreiden sitoutumisessa uuteen työyhteisöön 
tapahtui myönteisiä muutoksia mentoroinnin 
seurauksena, aktoreiden viihtyminen työssä 
ei ollut kaikkien osalta vain myönteistä. Kiel-
teisiä tuntemuksia aiheuttivat tunne sopeutu-
mattomuudesta uudenlaiseen, kontrolloituun 
työyhteisöön ja toisaalta melko vaativaan it-
senäiseen päätöksentekoon. Myös tulevaisuus 
ja entisestä työstä irrottautuminen askarrut-
tivat osaa aktoreista ja tämän takia mahdol-
lisesti vähensi sitoutumista uuteen. Edelleen 
joidenkin mentoreiden osaamattomuus tai 
haluttomuus olla tukena sopeutumisessa uu-
teen työyhteisöön aiheutti tyytymättömyyttä. 
Joissakin työyhteisöissä myös ilmeni mento-
roinnin tarpeellisuuden kyseenalaistamista. 
Mentorointia saatettiin pitää turhana hai-
hatteluna, sosiaalisena jutusteluna, jopa työn 
kiertämisenä. 

Mentoroinnin onnistuminen oli yhteydessä 
aktorin ja mentorin aktiivisuuteen. Aktiivi-
nen aktori haki ohjausta, kun taas passiivinen 
odotti aloitteen keskusteluihin tulevan men-
torilta vielä koulutuksen loppuvaiheessakin. 
Osalla aktoreista ei ollut taitoa tai uskallus-
ta viedä ohjausta haluamaansa suuntaan. 
Toisaalta aktorin ollessa hyvin passiivinen, 
myöskään mentorilla ei ollut keinoja ohjata 
yhteistyötä riittävän ponnekkaasti. Edelleen, 
erityisesti arviointipalautteen antamisen osal-
ta, passiivinen tai hiljainen mentori saattoi 
latistaa aktorin motivaatiota. Mentorointiin 
liittyi myös epävarmuutta tapaamisaikojen tai 
tapaamisten sisältöjen suhteen.

Mentoreiden ja aktoreiden yhteinen huoli 
mentoroinnin onnistumisessa oli ajan puu-
te. Sekä mentorit että aktorit lähtivät innolla 
mukaan uuteen ohjaussuhteeseen ja odotti-
vat siltä paljon. Valtaosa ohjauspareista teki 
kirjalliset ohjaussopimukset, joissa he suun-
nittelivat tulevan vuoden yhteisen taipaleen 
tavoitteita ja toimintatapoja. Sopimuksissa 
saatettiin myös määritellä tapaamisajankoh-
tia ja tapaamisen useutta. Useissa työyhtei-
söissä mentorointiin alun perin suunniteltua 
aikaa oli hankalaa järjestää ja irrottautumi-
nen salityöstä oli usein mahdotonta. Koke-
mus esimiesten vaikeudesta järjestää aikaa 
tai työtovereiden piittaamattomuudesta men-
torointia kohtaa lamaannutti osan pareista 
ja mentorointi kutistui koulutuksen edetessä 
hyvinkin vähäiseksi. Toisaalta mentorointiin 
sitoutuneet parit eivät kyselleet aikoja tai lu-
pia tapaamisilleen, vaan aikaa järjestyi työn 
lomassa aina kun siihen oli tarvetta. 

Mentorointiin osallistuminen antoi mento-
reille uudenlaisen tavan kehittää osaamistaan 
työyhteisön asiantuntijana. Se mahdollisti 
kiinnostuneen keskustelukumppanin ja ikään 
kuin oman osaamisen tarkistusmahdollisuu-
den. Mentoreiden vuorovaikutustaidot kuten 
myös tieto ja taito toimia henkilöstön ohjaaja-
na kehittyivät. Mentorointi auttoi myös tutus-
tumaan uusien työntekijöiden odotuksiin ja 
sitä kautta muistutti mieleen sen, että periope-
ratiiviseen työympäristöön sopeutuminen on 
vaativa ja aikaa vievä prosessi. Osa mentoreis-
ta oli antautunut ohjaukseen ja pettyi, kun 
ohjauksen tarve koulutuksen edetessä väheni. 
Mentorit olisivat mieluusti olleet aktoreiden 
tukena myös kirjallisten kehittämistehtävien 
osalta, mutta osa aktoreista haki tehtäviin oh-
jausta vain opettajalta.

Pohdintaa

Mentorointi tuotti aktoreille paljon myönteis-
tä, muun muassa ammatillista kehittymistä, 
stressin vähentymistä, realistisia suunnitel-
mia tulevaa työtä ja urakehitystä kohtaan sekä 
hyviä työtoveruussuhteita. Mentoreille koke-
mus tarjosi mahdollisuuden kehittää itseään 
ja saada palautetta ohjausvalmiuksistaan. 
Aktoreiden itseohjautuvuudessa, mentorei-
den toimintatavoissa sekä aktoreiden ja men-
toreiden välille muodostuneissa suhteissa oli 
eroja. Avoimet ja aktiiviset mentorointiparit 
pääsivät yhteistyössä tavoitteisiinsa, kokivat 
onnistumisen elämyksiä ja saivat tukea oh-
jaussuhteessa molemmin puolin. Passiiviset 
mentorit sen sijaan saattoivat hidastaa aktorin 
kehittymistä perioperatiiviseksi hoitajaksi ja 
heikentää alalle sitoutumista. Toisaalta passii-
vinen aktori vähensi mentorin ohjaushaluk-
kuutta ja keinoja auttaa aktoria uudistumaan 
työn edellyttämällä tavalla. 

Kokeilun seurauksena voidaan todeta, että 
mentorin ohjausosaaminen ja kyky edistää 
aktorin reflektiivistä pohdiskelua ovat tärkei-
tä alan taitojen ja ammatillisen kasvun tuke-
misessa. Koulutuksen näkökulmasta tärkeä 
kehittämiskohde on lisätä mentoripareille 
yhteisiä koulutustapahtumia ja ammatillista 
osaamista esiin tuovia tehtäviä. Tässä kou-
lutuksessa mentoreilla ja aktoreilla oli käy-
tössään yhteinen verkko-oppimisympäristö, 
jonka oppimateriaali oli kaikkien saatavilla. 
Mentoripareilla oli vain yksi yhteinen tehtävä 
ja koulutuksen lähipäivä, jossa sekä aktorit 
että pääosa mentoreista olivat paikalla.
 
Avoimen keskustelun lisääminen aktoreiden 
ja mentoreiden odotuksista voisi edistää men-
torointisuhteen onnistumista. Vaikka tässä 
koulutuksessa käytettiin kirjallista mento-
rointisopimusta, useille pareille sen käyttö 
oli vain muodollisuus vuorovaikutuksen ja 
kumppanuuden todellisen suuntaamisen si-

jaan. Edelleen mentorointiparien tai mento-
reiden väliset ryhmäkeskustelut saattaisivat 
monipuolistaa ohjaussuhteita. Vertaisena 
oleminen mentoreiden kesken antaisi mah-
dollisuuden verrata kokemuksia ja hyödyntää 
hyviä käytäntöjä nykyistä laajemmin. Myös 
opettajan tuki mentoreille on tärkeää. Peda-
gogisena asiantuntijana opettaja voi tukea 
mentoria ohjausvalmiuksien kehittymisessä 
ja auttaa linjaamaan mentoroinnin sisältöjä 
erityisesti silloin, kun mentoriparin yhteinen 
taival ei käynnisty luontevasti. Ylipäätään 
koulutusta mentoroinnista ja mahdollisesti 
myös työnohjausta tulisi mentoreille lisätä.
Tärkeä olisi turvata mentoreille riittävästi ai-
kaa keskusteluun ja kokemusten yhteiseen tar-
kasteluun. Työnantajalta tämä edellyttää asian 
priorisoimista niin tärkeäksi, että sen toteutu-
minen lähes keinolla millä tahansa mahdol-
listetaan. Osassa työyhteisöitä mentori työs-
kenteli aktorin kanssa paljon myös salityössä. 
Siten samankaltaiset työvuorot ja työtehtävät 
helpottivat yhteisen ajan löytymistä esimer-
kiksi työpäivien päättyessä tai työvuorojen 
vaihdostilanteissa. 

Mentorointi voi parhaimmillaan olla uusien 
työntekijöiden myönteinen rekrytointikei-
no ja siksi mentoroinnin kehittäminen on 
perioperatiivisten hoitajien ja kouluttajien 
yhteinen haaste. Työnantajan ja kouluttajan 
vastuulla on luoda perioperatiiviselle alueelle 
tietämys siitä, että mentorointi on myönteinen 
kollegan perehdytystapa, jonka väheksymi-
nen on työyhteisön ja työyhteisön ilmapiirin 
kehittymiselle haitallista. Taannoista virheis-
tä oppimalla ja osin simputtavaa ohjaustapaa 
ei toivoisi enää 2010 –luvun perioperatiivisissa 
työyhteisöissä sallittavan. 

Mentorointi oli esiin tulleista puutteista huo-
limatta myönteinen askel perioperatiivisen 
kollegaperehdytyksen käyttöönotossa. Tär-
kein voimavara mentoroinnin kehittämiselle 
on osaava ja asiaan myönteisesti suhtautuva 
perioperatiivinen henkilöstö, jollaista oli kai-
kissa koulutuksessa mukana olleissa työyhtei-
söissä. Mentorointikoulutuksen lisääminen 
työyhteisöissä ja paikalliset, työpaikkakoh-
taiset sovellukset ovat tarpeen mentorointi-
käytänteiden edelleen kehittämisessä. Savonia 
amk järjestää mentorointikoulutusta ja koulu-
tusta voidaan tarvittaessa räätälöidä työyksi-
köiden tarpeiden mukaisesti. n 
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Meilahden sairaalan leikkausosastolla 
hoidetaan vaativaa kirurgiaa seitse-
mällä erikoisalalla: gastroenterologia, 
maksakirurgia, endokrinologia, veri-
suonikirurgia sekä thorax- ja sydän-
kirurgia. Urologiset päivystystoimen-
piteet kuuluvat myös osastollemme. 
Lisäksi aikuisten elinsiirrot on keski-
tetty Meilahteen. Päivittäin elektiivi-
sessä käytössä on 12 leikkaussalia, ja 
2 päivystyssalia. Toimimme myös päi-
vystävänä leikkausosastona virka-ajan 
jälkeen. Leikkausosaston sairaanhoi-
tajat työskentelevät salivalvojina, in-
strumentoivina sairaanhoitajina ja osa 
sairaanhoitajista työskentelee myös 
perfuusiohoitajina. Anestesiaosasto 
on hallinnollisesti eriytetty leikkaus-
osastosta, ja heillä toimivat omat opis-
kelijavastaavat.

Leikkausosastolla opiskelijaohjauksesta vastaa 
kolme sairaanhoitajaa ja apulaisosastonhoita-
ja. Harjoittelupaikat on laitettu Jobstepiin, jos-
ta opiskelijat voivat käydä varaamassa itselleen 
harjoittelupaikan. Opiskelijoiden harjoittelu-
paikan varauksia vahvistetaan tai perutaan 
Jobstepistä yhteistyössä opiskelijavastaavien 
ja kliinisen opettajan kanssa. Tarkoituksena 
mahdollistaa opiskelijalle jakson tavoitteisiin 
soveltuva harjoittelupaikka. Otamme ensisi-
jaisesti syventävän tason opiskelijoita, joita 
lukukaudessa on keskimäärin kolme. Olem-
me mukana Metropolia ammattikorkeakou-
lun pilottihankkeessa, jossa tarkoituksena on 
tutustuttaa opiskelijoita kirurgisen hoitotyön 
harjoittelun yhteydessä leikkaushoitotyöhön. 
Nämä orientoivat opiskelijat ovat 1,5 viikkoa 
leikkausosastolla ja 1,5 viikkoa anestesiaosas-
tolla, heitä on lukukauden aikana on kaksi.
 
Vuonna 2009 aloitimme opiskelijaohjauksen 
kehittämistyön. Aluksi tarkastelimme kriit-
tisesti osastomme opiskelijaohjauskulttuuria 
ja käytänteitä. Huomasimme, että seuraavissa 
asioissa oli kehitettävää; opiskelijoiden orien-
toimisessa, lähtötason kartoittamisessa, har-
joittelun jatkuvuudessa ja arvioinnissa. Teim-

me pienimuotoista katsausta kehittämistyön 
perustaksi suomalaisista hoitotieteellisistä 
tutkimuksista koskien opiskelijoiden ohjausta 
ja arviointia. 

Teoria tietämyksen valossa harjoittelun pro-
sessiluontoisuus koetaan tärkeäksi; suun-
nittelu, toteutus ja arviointi (Meretoja 2006). 
Hyvän harjoittelun edellytyksinä pidetään 
koulutettuja ja nimettyjä ohjaajia. Ohjaajien 
verkostoituminen luo pohjaa toimien käytän-
töjen syntymiseen organisaatiossa. Tiedetään, 
että ohjaussuhteen jatkuvuudella on positii-
vista merkitystä opiskelijan oppimisproses-
sissa (Koskinen & Silen-Lipponen 2001). Hyvin 
suunnitellussa ohjauksessa oppiminen on sys-
temaattista ja opiskelijat ovat tyytyväisempiä 
(Vuorinen 2005). Opiskelijaohjauksen arvi-
ointiin liittyen on todettu, että rakentavalla 
ja kannustavalla arvioinnilla on myönteinen 
vaikutus ammatilliseen kasvuun. Lisäksi arvi-
oinnin tulisi tarjota oppimistavoitteita kehit-
tymistarpeiden sijaan (Leppäharju 2010). Tut-
kitun tiedon valossa arvioinnilla tulisi pyrkiä 
oikeudenmukaisuuteen, läpinäkyvyyteen ja 
motivointiin (Keijonen 2010 & Atjonen 2007). 
 
Orientoiminen harjoitteluun 
leikkausosastollamme
Osastomme koko ja monipuolisuus luo haas-
teita opiskelijan orientoitumiseen harjoitte-
lupaikkaan. Opiskelijan mielikuva osastos-
tamme ja oppimismahdollisuuksista voivat 
olla ristiriitaisia todellisuuden kanssa. Tähän 

olemme hakeneet ratkaisua muokkaamalla 
Jobstep-hajoittelupaikka ilmoitusta; avaamal-
la konkreettisesti hoitotyön toimintoja joiden 
harjoitteleminen on mahdollista osastollam-
me. Lisäksi opiskelijavastaavat ovat osallistu-
neet kliinisen opettajan järjestämiin opiske-
lijatempauksiin. Opiskelijatempauksissa on 
kutsuttu pääkaupunkiseudun ammattikor-
keakoulujen opiskelijoita kuulemaan opera-
tiivisen tulosyksikön eri yksiköiden esittelyjä 
ennen Jobstep-paikkojen aukeamista. Niiden 
tarkoituksena on saada opiskelijoille realis-
tinen kuva oppimismahdollisuuksista, sekä 
houkutella mm. perioperatiivisen hoitotyö-
hön pariin. Meillä opiskelijoiden orientoimi-
nen alkaa jo ennen harjoitteluun tuloa. Heille 
lähetetään sähköpostina orientaatiopaketti, 
joka on syntynyt tämän kehittämistyön tulok-
sena. Paketti sisältää käytännön ohjeita har-
joittelussa tarvittavista asioista liittyen mm. 
aseptiseen työskentelyyn leikkausosastolla. 
Lisäksi orientaatiopakettiin on sisällytetty 
päivittäisessä leikkaustoiminnassa käytettä-
vää termistöä ja anatomiaa kuvina. Ideana on, 
että opiskelija perehtyisi tarjottuun informaa-
tioon etukäteen, jolloin hän pystyisi muodos-
tamaan ensikäsityksen osastostamme, sekä 
suunnittelemaan omia tavoitteitaan. Tällä py-
ritään nopeuttamaan opiskelijan sisäänpääsyä 
leikkausosaston toimintaan. 

Lähtötason kartoitus
Olemme ohjaustyössä havainneet opiskeli-
joiden lähtötasoissa suuria eroja, mikä on 

Opiskelijaohjauksen kehittäminen Meilahden leikkausosastolla
hAApA toni  
sh AMK, TtM-opiskelija
KAntoMAA MiiA 
sh AMK
MäKinen hAnne 
sh AMK

Opiskelijavastaava Miia Kantomaa perehdyttämässä sh Ville Lehtimäkeä
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Opiskelijaohjauksen kehittäminen Meilahden leikkausosastolla
ymmärrettävää, koska perioperatiivisen 
hoitotyön opetuksen painotuksissa on eroja 
koulujen välillä suhteessa muihin hoitotyön 
opintoihin. Koemme, että kliinisten taitojen 
oppiminen on jäänyt käytännön kentillä ta-
pahtuvaksi. Tästä syystä harjoittelun suun-
nittelu on ohjaajalle haasteellista, ja siihen 
halusimme tuottaa apuvälineen. Me opiske-
lijavastaavat kehitimme diagnostisen lähtöta-
sotestin, jonka osastonhoitaja on hyväksynyt 
niin opiskelijoiden kuin hoitajien perehdy-
tykseen. Sen tarkoituksena ei ole olla arvos-
televa, vaan näyttää ohjaajalle, mitä opiskelija 
tietää ennen harjoittelun alkua, jotta hän voi 
suunnitella ohjausta / opetusta parhaaksi nä-
kemillään tavalla. Harjoittelun ensimmäisenä 
päivänä opiskelijalle annetaan n.30 minuuttia 
aikaa tehdä testi rauhallisessa tilassa. Testin 
tarkastettuaan ohjaaja ottaa mahdolliset tie-
don puutteet huomioon ohjauksessa. 
 
Luomamme lähtötasotesti koostuu anato-
mian kysymyksistä ja intraoperatiivista hoi-
totyötä käsittelevistä kysymyksistä. Testissä 
anatomian kysymykset on kohdennettu osas-
tomme erikoisaloihin.  Anatomian kysymyk-
siin olemme käyttäneet kuvia, joihin tulee 
merkitä rakenteita, jotta visuaalinen hahmo-
tus kehittyisi. Leikkaushoitotyötä käsittele-
vät kysymykset liittyvät mm. aseptiikkaan ja 
potilasturvallisuuteen. Testi uusitaan harjoit-
telun lopussa ja annetaan palaute ja tietojen 
karttumisesta. Testin yhdessä läpikäyminen 
yhdessä on oppimistilanne niin opiskelijalle 
kuin ohjaajalle. Tiedollisen osaamisen syven-
täminen voidaan antaa opiskelijalle tulevaksi 
oppimistavoitteeksi. 
 
Harjoittelun toteutuksen    
jatkuvuuden turvaaminen
Osastomme päivystysluonteinen toiminta luo 
haasteen ohjaussuhteen jatkuvuudelle. Ohjaa-
jien kolmivuorotyö ja varallaolot aiheuttavat 
sen, että he saattavat olla poissa seuraavan 
päivän suunnitellusta työvuorosta, jolloin oh-
jaussuhde kärsii. Opiskelija voi helposti kokea 
olevansa ”heittopussi”. Tämän vuoksi opiske-
lijalle nimetään 2 ohjaajaa, jotka ensisijaises-
ti vastaavat ohjauksesta. Opiskelijavastaavat 
ovat aina mukana ohjausprosessissa ja toimi-
vat varaohjaajina.
 
Tähän jatkuvuuden ongelmaan olemme ke-
hittänet taskukokoisen Check-listan, jonka 
opiskelija saa orientaatio-oppaan mukana. 
Alunperin Check-lista leikkaushoitotyöhän 
on laadittu Töölön sairaalan OLS:n leikkaus-
osastolle, jonka teki sairaanhoitaja Toni Haapa 
kehittämistyönä vuonna 2008. Tätä listaa on 
modifioitu Meilahden leikkausosaston tarpei-
siin sopivaksi. Listassa on valvovan ja instru-
mentoivan hoitajan toimenkuva avattu konk-
reettisiksi hoitotyön toiminnoiksi. Toimintoja 

arvioidaan asteikolla näytetty – tehty – osaa 
ohjattuna. Tarkoituksena on, että jokaisen 
harjoittelupäivän päätteeksi ohjaaja sekä opis-
kelija yhdessä merkitsevät Check-listaan asiat, 
jotka on käyty läpi / tehty päivän aikana. Tällä 
tavalla harjoittelun kokonaisuus, ja tavoitteet 
pysyvät hallinnassa ohjaajilla ja opiskelijalla 
itsellään. Lisäksi listan läpikäymiseen sisältyy 
aina päivittäistä palautteen antamista. Opis-
kelijan ollessa muiden kuin omien ohjaajien 
ohjauksessa, hän voi listasta näyttää nope-
asti etenemisensä harjoittelussa. Check-lista 
toimii systemaattisena välineenä väliarvioin-
nissa, sekä loppuarvioinnin perustana tuoden 
näkyväksi opiskelijan taitojen kehittymisen.  
 
Arviointi
Osastollamme on opiskelijoiden arviointi 
koettu haasteelliseksi tehtäväksi. Sen on to-
dettu mm. vaativan paljon ohjaajan resursse-
ja. Ammattikorkeakoulujen asettamat tavoit-
teet harjoittelujaksoille ovat kokemuksemme 
mukaan olleet melko abstrakteja ja siten vai-
keasti sovellettavissa kliiniseen hoitotyöhön. 
Kirjavat arviointikäytänteet eivät mielestäm-
me edistä opiskelijan ammatillista kasvua, 
joten näiden seikkojen valossa lähdimme 
kehittämään työvälinettä ohjaajalle. Pohjana 
arviointiperusteille toimii Opetusministeriön 
selvitys (2006) ammattikorkeakoulusta val-
mistuvien sairaanhoitajien osaamissisällöistä 
(eettinen toiminta, terveyden edistäminen, 
ohjaus ja opetus, yhteistyö, tutkimus- ja kehit-
tämistyö, monikulttuurinen hoitotyö, lääke-
hoito, kliininen hoitotyö ja yhteiskunnallinen 
toiminta).
 
Arviointiperusteet on muotoiltu auttaviksi ky-
symyksiksi, joihin vastaamalla tulee katettua 
opiskelijan harjoittelujakson arviointi moni-
puolisesti. Arvioinnissa huomioidaan opiske-
lijan tavoitteet sekä yleiset osaamisalueet mo-
difioituna leikkaushoitotyön näkökulmasta, 
kuten kliininen osaaminen, eettinen toiminta, 
päätöksenteko-osaaminen, vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot ja ohjausosaaminen. Lisäksi 
arvioinnissa painotetaan myös ammatillista 

kasvua sekä ehdotetaan opiskelijan tuleville 
jaksoille oppimishaasteita. Tärkeä paino ar-
vioinnissa on opiskelijan vahvuuksien esille 
tuominen. Arviointiperusteita voidaan kutsua 
arvioinnin Check-listaksi, joka on kaikkien 
ohjaajien saatavilla. Lisäksi arvioinnista ja 
Check-listan käytöstä on pidetty koulutusta 
osastotunneilla henkilökunnalle opiskelija-
vastaavien toimesta. 

Tulevaisuuden suunnitelmat
Osaston henkilökunta ja esimiehet ovat koke-
neet hyödylliseksi ja tärkeäksi meidän opiske-
lijavastaavien kehittämistyön ja siitä on saatu 
hyvää palautetta. Yhteistyö organisaation 
kliinisen opettajan on helpottanut opiskelija-
ohjausta ongelmatilanteissa. Kliinisen opetta-
jan merkitys on tärkeää, että ohjaus pysyy ajan 
hermolla, ja siihen kiinnitetään huomiota. 

Kannustavan palautteen myötä katsomme 
tulevaisuuteen sekä jatkuvasti pohdimme, 
kuinka vielä voisimme luoda uusia menetel-
miä tehostamaan ohjauksen vaikuttavuutta. 
Olemme mm. pohtineet oppimispäiväkirjan 
käytön soveltamista ohjausprosessissa. Päivä-
kirjaa pitämällä opiskelija toisi itse näkyväksi 
oman osaamisen kehityksen sekä ammatilli-
sen kasvun. Reflektion eli oman oppimisen 
tarkastelun avulla opiskelija oppii syväsuun-
tautuneesti, mikä parantaa oppimistuloksia. 
Tietenkään tämä ei sovellu kaikille opiskeli-
joille. Koemmekin, että opiskelijan oppimis-
tyylin systemaattinen kartoittaminen, olisi 
tästä syystä tärkeää. Ohjausta voidaan raken-
taa monin eri tavoin kuten myös oppimista. 
Tämä on asia, johon tulemme tulevaisuudessa 
kiinnittämään enemmän huomiota. Lisäksi 
me opiskelijavastaavat tulemme suunnittele-
maan osastollemme kohdennettua koulutus-
ta ohjauksesta ja opettamisesta, jota voidaan 
soveltaa niin opiskelijoihin kuin perehtyviin 
hoitajiin. Kuitenkin jokainen meistä on erilai-
nen oppija ja opettaja. n

Lähteet saatavissa kirjoittajilta

Opiskelijavastaava Hanne Mäkinen Edessä opiskelijavastaava Toni Haapa perehdyttä-
mässä sh Katariina Aralaa ja taustalla anestesialää-
käri ja hoitaja ohjaavat opiskelijaa intubaatiossa.



Yli 35 miljoonaa diatermiatoimenpidettä 
ilman yhtäkään patjasta johtuvaa palovammaa!

Fracture Table Jackknife Supine Lithotomy

Lateral Prone Beach Chair Four Poster Spine Frame

Orthopedic Trauma Jackson Spine Wilson Spine Andrews Spine Frame

MEGASOFT PATJAN MONIPUOLISIA SIJOITUSMAHDOLLISUUKSIA ERILAISISSA DIATERMIATOIMENPITEISSÄ

tä

Kertakäyttöisten 

ihoon liimattavien 

neutraalielektrodi-

levyjen pienempi 

kontaktialue lisää 

lämmön nousun 

ja palovamman 

riskiä kudoksessa. 

MegaSoft neutraali-

elektrodipatja 

hajauttaa virran 

laajalle alueelle 

alentaen näin 

lämpövaikutusta 

kudoksessa.

MEGADYNE MEGASOFT – UUSI JA TURVALLISEMPI 
DIATERMIA-NEUTRAALIELEKTRODI

Kertakäyttöiset ihoon liimattavat neutraali-

elektrodilevyt estävät ”lähestulkoon” kaikki 

levystä johtuvat palovammat. Monikäyttöinen 

Megadyne MegaSoft on todistetusti 

turvallisempi kuin ihoon liimattavat kk. levyt. 

Suuren kokonsa ja uuden kapasitiivisen 

teknologian ansiosta vapaasti potilaan alle 

sijoitettava MegaSoft diatermiageelipatja 

ei ole aiheuttanut yhtäkään patjasta 

johtuvaa palovammaa. Tavanomaisten 

diatermiatoimenpiteiden lisäksi MegaSoft 

soveltuu erinomaisesti pitkäkestoisiin 

leikkauksiin sekä palovammapotilaille, joille 

liimattavan levyn kiinnitys voi olla haasteellista.

MEGASOFT DIATERMIAGEELIPATJAN 
HYÖTYJÄ JA ETUJA

• Yhtä turvallinen kuin mikä tahansa 
monitoroiva kk. levy – iso elektrodikoko 
ja kapasitiivinen ”portinvartija” 
design varmistavat turvallisuuden.

• Turvallinen ja yhteensopiva – Megadynen 
takuu sisältää myös vakuuden 
turvallisuudesta ja yhteensopivuudesta 
mm. ValleyLabin, ConMedin ja 
useimpien suurten valmistajien 
kelluvien diatermialaitteiden kanssa.

• Taloudellinen – monikäyttöinen 
MegaSoft vähentää merkittävästi 
toimenpidekustannuksia 
– jopa 70% säästöt.

• Helppokäyttöinen – Ei ihokarvojen 
poistamista eikä sopivan levyn 
liimauskohdan etsimistä. ”Yhtä 
helppoa kun sängyn petaaminen”.

• Potilasystävällinen – ei liima-aineiden 
aiheuttamaa ihoärsytystä.

• Ympäristöystävällinen – eliminoi kk. 
ihoon liimattavien levyjen jätemäärän 

– 1 MegaSoft vastaa noin 1500 kk. levyä.

MEGASOFT LISÄOMINAISUUKSIA

• Pehmustettu Akton® polymeerillä – Akton 
jakaa potilaaseen kohdistuvan paineen 
tasaisesti estäen painehaavaumia.

• Kaksi tuotetta yhdessä – diatermia-
neutraalielektrodi ja painehaavaumien 
estopatja samassa tuotteessa.

• MegaSoft Dual Cord – yhtä neutraali-
elektrodipatjaa voidaan käyttää kahden 
diatermialaitteen kanssa samanaikaisesti.

Kuten tuhannet muut käyttäjät maailmanlaajuisesti, 
siirry Sinäkin nykyaikaiseen ja turvallisempaan diatermiaan!

Megadynen MegaSoft diatermiageelipatjassa on kaksi tuotetta yhdessä; 

diatermia-neutraalielektrodi ja painehaavaumien estopatja. MegaSoft 

diatermiageelipatjaa saa aikuisille sekä nyt myös pienille 0,350�–22,7�kg painaville 

lapsipotilaille, joille kk. liimattavan levyn kiinnittäminen on usein haasteellista.

Kysy referenssejä ja lisätietoja asiakaspalvelustamme: puh. 09�-274�5110. 

Kysy myös aitoja Megadynen takertumattomia tefl onilla pinnoitettuja 

E-Z Clean® elektrodeja sekä laparoskooppisiin että avokirurgisiin toimenpiteisiin.

Diatermiageelipatja

Pediatrinen MegaSoft ja pieni lapsipotilas.

Vanha monitoroiva 
levyteknologia

Uusi MegaSoft
teknologia

MegaSoft

Ihoon liimattava kk. levy
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SAVE THE DATE!
26 – 29 April 2012 for the 6th EORNACongress “Sailing to the Future” 

taking place in Lisboa, Portugal. For more congress information please visit the website 
www.eornacongress.eu and subscribe to the congress e-newsletter.

www.eornacongress.eu 

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 
29.1.2011. Aloitan toisen kauteni sihteerin 
tehtävissä. Tänä vuonna hallitus kokoontuu 
yhdeksän kertaa. 

Jyväskylän 2010 opintopäivien tilinpäätös 
on valmistunut. Hallitus vahvisti Jyväsky-
län opintopäivätyöryhmän palkkioksi 6000 
euroa.

Tämän vuoden opintopäivät järjestetään 
Joensuussa 27-28.10.2011. Opintopäivätyö-
ryhmän puheenjohtaja on Timo Palander. 
Puheenjohtaja tapaa opintopäivätyöryhmän 
alkusyksystä.

SIHTEERIN PALSTA

Hallitus päätti ottaa käyttöön vuoden 2011 
alusta artikkelipalkkiot. Yhden sivun artik-
kelista saa 50 euron palkkion, kahden tai use-
amman sivun artikkelista 100 euroa.

Hallitus myönsi alueellista toimintatukea 300 
euroa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin leikkausosastolla toimivien jaostolle.

Opintoapurahatoimikuntaan kuuluvat 
vuonna 2011:
puheenjohtaja Anita Kenakkala, hallituksen 
varapuheenjohtaja ja opinto-ja koulutussih-
teri Brita Kuusela, rahastonhoitaja Pia Iven ja 
yhdistyksen sihteeri Heli Finnberg.

Hallitus 2011

Anita Kenakkala, Oulu, puheenjohtaja, 
Eorna-kokousedustaja
Brita Kuusela , Jyväskylä, varapuheen-
johtaja ja opinto- ja koulutussihteeri, 
varsinainen jäsen
Heli Finnberg, Oulu, sihteeri, 
varsinainen jäsen
Pia Iven, Espoo, rahastonhoitaja, 
toimistovastaava, Norna-kokousedustaja, 
varsinainen jäsen
Anna-Liisa Kallio, Kuopio, 
jäsenasiansihteeri, varajäsen
Minna Lassila, Rovaniemi, päätoimittaja, 
varsinainen jäsen
Markku Ylisiurua, Jyväskylä, 
varsinainen jäsen
Kirsi Mäenpää-Suomalainen, Vaasa, 
Norna-kokousedustaja, varajäsen
Ansa Iivanainen, Mikkeli, varajäsen
Soile Rummukainen, Oulu, varajäsen
Tarja Mäenpää, Jyväskylä, 
yhdysjäsensihteeri, varajäsen

Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista työpaikoista 
myös kotisivuillamme
www.forna.org

Lisätietoja; Heli Finnberg,
(08) 315 2573 tai 050 370 1020,
heli.finnberg at ppshp.fi

www.forna.org

heli finnberg
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SYKSYN 2010 APURAHAT
ARTICULAR / 500 €               
 Ryhmä Moilanen, Jyväskylä

B.BRAUN / 1000 €
 Karppinen Anette, Oulu   150 €
 Yli-Pyky Sanna, Oulu  150 €
 Oilinki-Pulkkinen Mervi, Kiviniemi  150 €
 Olli Elina, Oulu   150 €
 Jutila Merja, Vaasa                             400 €

BERNER / 600 €
 Ryhmä Karppinen, Oulu             

BIOMET / 400 €
 Ryhmä Moilanen, Jyväskylä   200 €
 Granlund Mira, Vaasa         200 €

ENDOMED / 1000 €
 Koivistoinen Johanna , Espoo       250 €
 Arjatsalo Carola, Espoo                       250 €
 Fjäder ja Söderholm, Porvoo               500 €

FENNOMEDICAL / 500 €
 Siirtää jaettavan apurahan keväällä 2011  
 jaettavaksi.

FORNA / 2500 €
 Kulo Ulla, Kuopio                        100 €
 Marttila Merja, Espoo                  400 €
 Lampola Marja, Helsinki              400 €
 Ojala Piia, Oulainen                     400 €
 Kolppanen Jaana, Kalajoki         400 €
 Ryhmä Pajunen, Tampere          400 €
 Linden Kirsti, Espoo                    400v  

JOHNSON & JOHNSON / 600 €
 Yli-Pyky Sanna Oulu                  200 €
 Granlund Mira, Vaasa               200 €
 Koivistoinen Johanna, Espoo   200 €

LINK / 500 €  
 Granlund Mira, Vaasa              300 €
 Koivistoinen Johanna, Espoo   200 €

METRONIC / 500 €
 Siirtää jaettavan apurahan keväällä 2011   
 jaettavaksi.

MÖLNLYCKE / 500 €
 Laakso Marja- Leena, Hollola         250 €
 Arjatsalo Carola, Espoo                    250 €

ONEMED / 1000 €
 Karppinen Anette, Oulu                    125 €
 Yli-Pyky Sanna, Oulu                          125 €
 Oilinki-Pulkkinen Mervi, Kiviniemi  125 €
 Olli Elina, Oulu                                    125 €    
 Arjatsalo Carola, Espoo                    500 €

STERIPOLAR / 500 €
 Kulo Ulla, Kuopio                                 

 
Hei!
Kevään 2011 apurahat ovat jäsenistön haettavissa. Hakemuksen voi tehdä yhdistyksen 
kotisivuilla osoitteessa www.forna.org sekä kirjallisesti. 
Viime vuotiseen tapaan pyydän huomioimaan yhdistyksen säännöt apurahaa haetta-
essa. Apurahojen käyttötarkoitusta kannattaisi perustella muutamilla lauseilla. Vali-
tettavan usein perustelu kohdassa on, että haen apurahaa, koska en ole aikaisemmin 
saanut jne. Valitettavasti se ei riitä apurahan myöntämiseen. 
Hakemuksessa tulee selkeästi olla selvitys kustannuksista, mistä ne muodostuvat 
(matkat, osallistumismaksu, majoituskulut jne). 
Samoin kannattaa huomioida, että apurahaa voi hakea enintään 1000 € hakemusta 
kohden. Ryhmähakemuksessa on enimmäismäärä myös 1000 €. Apuraha maksetaan 
aiheutuneita tositteita vastaan. 

Brita Kuusela, sh 
Suomen Terveystalo, Jyväskylä 
Väinönkatu 9 
40100 Jyväskylä

KOULUTUKSIA 

15.-16.3.2011  Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät, Mikkeli
   Suomen sairaalahygieniayhdistys
 
17.-18.3.2011  Sairaanhoitajapäivät, Helsinki
   Suomen sairaanhoitajaliitto
 
17.-18.3.2011  Anestesiakurssi 2011, Naantali
   Suomen anestesiasairaanhoitajat 

7.-9.4.2011  Vatsatraumatologiapäivät, Ruka, Kuusamo
   Gastrokirurgit ry
 
26.-27.5.2011  NORNA kongressi 
   Reykjavik, Islanti 

29.6.-2.7.2011  World society for reconstruktive microsurgery 
   -maailmankongressi, Helsinki
 
22.-23.9.2011  C-kaari -koulutus, Tampere
   Suomen röntgenhoitajayhdistys ry
 
28.-30.9.2011  Pohjoismainen sairaalahygieniakongressi, Vaasa
   Suomen sairaalahygieniayhdistys 

19.-21.10.2011  AfPP 2011 (47th congress & exhibition) 
   Bournemouth, International Centre 

27.-28.10.2011  Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien valtakunnalliset 
   opintopäivät, Joensuu 

23.-25.11.2011  Operatiiviset päivät, Helsinki
   Suomen kirurgiyhdistys 
 

OPINNOT JA KOULUTUS
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B. Braun Medical Oy
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1000 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-
tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät B. Braun Medical Oy:n 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”B.Braun Medical Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Covidien Finland Oy
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1000 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-
tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Covidien Finland Oy:n 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteel-
lä  ”Covidien Finland Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Mölnlycke Health Care
julistaa Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n 

jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Mölnlycke Health Caren 
ja yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteel-
lä ”Mölnlycke Health Care  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Johnson & Johnson, Ethicon, Ethicon Endo-Surgery,
DePuy, Mitek ja Gynvare

julistavat Suomen leikkausosaston 
sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 1000 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-
tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Johnson & Johnsonin ja 
yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimei-
nen jättöpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Johnson & Johnson  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Articular Oy
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Articular Ab:n ja yhdis-
tyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jät-
töpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteel-
lä ”Articular Ab  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Medtronic Finland Oy
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN
joka on suuruudeltaan 500 €. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org.
Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Medtronic Finland Oy:n 
ja  yhdistyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten vii-
meinen jättöpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Medtronic Finland  –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

APURAHAT 2011



32    |    Pinsetti 1/2011

Yh
di

st
ys

 &
 a

pu
ra

ha
t

Suomen 3M
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN

joka on suuruudeltaan 2 x 450 € ja se suunnataan NORNA-kon-
gressiinhakeville jäsenille. Apurahan hakemisessa noudatetaan 
yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yh-
distyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tun-
nus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Suomen 3M:n ja yhdis-
tyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen
jättöpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkauosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viitteel-
lä ”Suomen 3 M –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyyyhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Endomed Oy
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN

joka on suuruudeltaan 1000 €. Apurahan hakemisessa noudate-
taan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-
tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättävät Endomed Oy:n ja yhdis-
tyksen hallituksen edustajat. Apurahahakemusten viimeinen jät-
töpäivä on 30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle viit-
teellä ”Endomed Oy –apuraha”.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyyyhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.
julistaa yhdistyksen jäsenten haettavaksi

OPINTOAPURAHAN

joka on suuruudeltaan 4000 €. Apuraha kohdennetaan ensisijai-
sesti NORNA-kongressiin.
 Apurahan hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apurahara-
haston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla 
osoitteessa www.forna.org. Alv 0%, Y-tunnus 0823538.
 Apurahojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opin-
toapurahatoimikunnan
esityksen pohjalta. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 
30.3.2011.
 Hakemukset tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena ja osoittaa 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n hallitukselle.
 Hakemukset tulee toimittaa postitse osoitteeseen 
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y., Anita Kenakkala, 
Asemamiehenkatu 4,00520 Helsinki.
 Apurahahakemuksen voi lähettää myös sähköisesti. Hakemus-
kaavake löytyyyhdistyksen kotisivuilta www.forna.org.

Fenno Medical Oy ja Paul Hartmann AG
julistaa Suomen leikkausosaston 

sairaanhoitajat r.y.:n jäsenten haettavaksi

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄ–apurahan,
 

joka on suuruudeltaan 500 €. 
 Apuraha myönnetään Suomen leikkausosaston sairaanhoi-
tajat -yhdistyksen jäsenelle, jota työtoverit ym. voivat ehdottaa 
yhdistykselle kirjallisesti.

”Työyhteisön kehittäjän” –apurahalla haluamme tukea ja ko-
rostaa arkipäivän perioperatiivisen hoitotyön merkitystä.
 Kehittämisen ei tarvitse olla tieteellistä tai opintoihin liit-
tyvää, vaan tavanomaisen työn helpottamista, potilaan huo-
mioimista ja yhteistyötä.
 
Työyhteisön kehittäjä osallistuu käytännön perioperatiivisen 
hoitotyön kehittämiseen, kokeilee uusia toimintamalleja ja 
–käytäntöjä arkipäivän työssä, haluaa ja uskaltaa poiketa ru-
tiineista, seuraa oman alansa kehitystä, tekee yhteistyötä oman 
alansa sidosryhmien kanssa sekä jakaa osaamistaan muille ja 
arvostaa muiden osaamista.

Apurahan myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opin-
toapurahatoimikunnan esityksen pohjalta.
 Vapaamuotoisten apurahahaehdotusten viimeinen jättö-
päivä on 30.3.2011. Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa 
neljänä (4) kappaleena ja osoittaa Suomen leikkausosaston sai-
raanhoitajat r.y.:n hallitukselle osoitteeseen:
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.,
Anita Kenakkala, Asemamiehenkatu 4,
00520 Helsinki

APURAHAT 2011



Pinsetti 1/2011   |    33

Yh
di

st
ys

 &
 a

pu
ra

ha
t

Thursday, May 26

08.30 Opening ceremony
09.15-10.00 Invited guest speaker 
Suzanne Gordon, USA 
10.00-10.30 Coffee Break
Scientific program
10.30-12.30 Session 1
Pia Christiansen, Denmark
Hand hygiene - how to change behaviour
Christina Etén Bergqvist, Sweden
Maintaining safety and hygiene in robotic assisted 
laparoscopic surgery
Vivi-Ann Sandersen, Norway
“Health promoting work environment in the operating room 
- from the perspective of the operating room nurses - a quali-
tative study”
Helga Hallgrímsdóttir, Iceland
Surgical site infections following open heart surgery
- a prospective study
12.30-13.30 Lunch Break
13.30-14.30 Poster session
14.00-16.00 Session 2
Ann-Mari Wallin, Sweden
The importance of treatment time in VAC- therapy
Grete Holch Skalkam, Birgitte Pedersen, Denmark
Are reprocessed equipment sufficiently cleaned, disinfected 
and sterilized?
Friðrikka Guðmundsdóttir, Herdís Alfreðdsóttir, Iceland
Pressure ulcer prevention in the perioperative environment. 
Risk assessment and surgical positioning
Annette Erichsen Andersson, Sweden
Deep surgical site infections - a new perspective
16.00-16.30 Coffee Break
16.30-18.00 Session 3
Sanna Oiala, Finland
Learning infection control - Multi professional groups 
and e-learning
Erik Elgaard Sørensen, Denmark
Behind closed doors. An investigation of theatre nurses practice 
n Danish operating departments. 
Margret Gyda Wangen, Norway
“One feels vulnerable coming out in the field for the first time”. 
Perioperative nursing studentś  experience of learning by being 
included in the surgical team 

Friday, May 27th

9.00-10.30 Session 4
Lillemor Lindwall, Sweden
Perioperative care for older patients - a hermeneutical study 
Gudrun Rudolfsson, Sweden 
The common world –the responsibility of the face- “here I am” 
Guðbjörg Svava Ragnarsdóttir, Iceland 
Anesthesia and organ donation. Ethical issues 

10.30-13.00 Session 5
Carola Arjatsalo, Finland 
The nurses’ common ethos in the perioperative world
Marit Mjønerud, Anita Sofie Fenne, Norway 
Deep brain stimulation in local anesthesia: 
The patients’ experiences 
Gitte Olesen, Liselotte Bruun Bierregaard, Denmark 
Care in theatre nursing

Posters
Dorte Nielsen, Christina Blands Hvidberg, Denmark
Network for anesthesia- and OR nurses with special interest in 
robot- assisted surgery
Kirsten Pedersen, Denmark
Reducing risk of postoperative infections - the importance of 
airborne bacteria 
Karin J Nielsen and Annette Lind, Denmark 
Benefits from nurses “hands-on” surgical training 
in endourology 
Karin Falk-Brynhildsen, Sweden 
Recolonisation of the skin following pre-operative disinfection 
and impact of plastic adhesive drapes 
Anna-Karin Blom, Ann-Catrin Blomberg, Sweden 
Supervisor commission in distance education – co-operation 
between academic institutions and clinical departments 
Tonje Marsten Halvorsen, Barbro Viksmo and Jorunn 
Hommelstad, Norway 
How can the OR-nurse be sure of the quality of the washing 
process of surgical instruments in the 
decontamination machine? 
Vivi Bull Stubberud, Isabelita Munoz Fiksdal, Norway 
Patient positioning in laparoscopic hand assisted living donor 
nefrectomi 
Dorcas Miriam, Tshibuabua Kalala, France 
Hygiene and Physicians 
Joe T. Decrosta, Patrick Lechuga, Congo 
Hygiene 
Áslaug S. Svavarsdóttir, Iceland 
Hospital survey on patient safety culture among staff in the sur-
gical- anesthesia- and intensive care units in 
Landspitali - University Hospital (LSH) in Iceland 
Herdís Alfreðdóttir, Helga G. Hallgrímsdóttir, Arnfríður Gísla-
dóttir and Áshildur Kristjánsdóttir, Iceland 
Preoperative skin preparation. Hair removal and skin prep. Re-
vised guidelines 
Please note that this is a prelimenary scientific programme. The 
scientific committee reserves all rights to change the timing and 
order of the presentations if necessary.

The 3rd Norna Congress in Reykjavik, Iceland will be held at 
the Hilton Reykjavik Nordica, May 25th - 27th 2011.

Hilton Reykjavik Nordica Hotel
Suðurlandsbraut 2
108 Reykjavik
Tel: + 354 444 5000
www.hilton.co.uk/reykjavik 

Lähde NORNA-kongressiin Reykjavikiin 25 - 27.5.2011
Kolmannen NORNA – kongressin teemana on hygienia. 
Tarkempia tietoja kongressista löydät kongressin kotisivuilta www.meetingiceland.com
Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y. järjestää kongressiin ryhmämatkan 23. – 28.5.2011 yhteistyössä Kokkolan matkatoimiston 
kanssa. Matkan ohjelman, hotellivaihtoehdot ym. tietoja löydät sivulta 34. Voit kysyä lisätietoja myös suoraan matkatoimistosta Kimmo 
Kalliokoski, kimmo at kokkolanmatkatoimisto.fi (06)823 8300 tai Marina Sjöstrand, marina.sjostrand at pp.kpnet.fi.

3rd NORNA Congress 
Reykjavík, Iceland, May 25th – 27th, 2011
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Matka Islantiin 23-28.5.2011
Matkakohde:  Reykjavik, Centerhotel Arnarhvoll 
   tai Hilton Reykjavik Nordicia
Kesto:  ma-la, 5 yötä
Ajankohta: 23.5 – 28.5.2011

Matkaohjelma:
Maanantai, 23.5.2011
Klo 16:00  Icelandairin lento FI 343 
   Helsingistä Islantiin lähtee
Klo 16:30  Saapuminen Keflavikin lentokentälle 
   Islantiin,  jossa bussi ja opas ryhmää vastassa.
Tilausajokuljetus yhdellä bussilla suomea puhuvan oppaan johdolla 
hotelleihin Reykjavikiin. 

24.5 – 27.5.2011 Aamiainen hotellissa

Lauantai 28.5.2011 
Varhaisaamiainen hotellissa
Tilausajokuljetus yhdellä bussilla ilman opasta hotellilta Keflavikin 
lentokentälle

klo 07:50  Icelandairin lento FI 318     
   Keflavikista Osloon lähtee
klo 12:20  Saapuminen Osloon, koneenvaihto
Klo 13:15  Icelandairin lento Fi7324     
   Oslosta Helsinkiin lähtee
Klo 15:40           Saapuminen Helsinkiin
 
Perusmatkapakettihinta:
Centerhotel Arnarhvoll:  940€/henkilö/jaetussa kahden hengen   
    standard-huoneessa
Hilton Reykjavik Nordica:  1175€/henkilö/jaetussa kahden hengen  
    standard-huoneessa

Hintaan sisältyy
- Icelandairin reittilennot turistiluokassa
- Lentokenttäverot ja matkustajamaksut
- Majoitus Reykjavikissä valitussa hotellissa 2-hengen standard-huo-  
   neessa, 5 yötä sis. aamiaiset.
- Tilausajolentokenttäkuljetukset Keflavik – Reykjavik-Keflavik, 
   tulokuljetuksella suomea puhuva opas, paluukuljetus ilman opasta
- varaus- ja viestintäkulut
- mahdolliset paikalliset verot

Hintaan ei sisälly:
- Matkavakuutus, Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan, että kaikilla      
   osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva matkavakuutus 
- 1-hengen huone, esim. Hilton 260 eur koko ajalta lisämaksua.
- Muita aterioita tai palveluita

Lentoliput
Liput lähetetään osallistujille n 1½ - 2 viikkoa ennen matkaa.

Hilton Reykjavik Nordica ****+

Puhelin: +354-4445000
Osoite: Sudurlandsbraut 2, Reykjavik
Kerrokset: 9
Hissit: Kyllä
Rakennettu: 1973/2005

Sijainti: Noin 2 km keskustasta
Huoneet: Suihku tai kylpy ja wc, parkettilattia,tv,puhelin,minib
aari,hiustenkuivaaja,kylpytakki,vedenkeitin,silitysrauta ja –lau-
ta, tallelokero. Lisämaksusta Business ja Executive-huoneita. 
Näissä huoneissa asuville oma Panorama-Lounge erikoispalve-
luin sekä sisäänpääsy Nordica Spahan veloituksetta.
Muuta: Rakennettu 1973/2002, uusittu ja laajennet-
tu 2003-05. 9 kerrosta,hissi, 252 huoneta,ravintola, 
baari,matkamuistomyymälä ja 24h huonepalvelu. Hyvät 
kokous- ja juhlatilat. Lisämaksullinen kuntosali ja kylpyläosasto 
Nordica Spa, jossa tarjolla kauneus- ja terveyshoitoja, höyry- ja 
suomalainen sauna, porealtaita ja solarium.
Ilmainen kuljetus keskustaan viidesti päivässä.

Centerhotel Arnarhvoll ***

Osoite: Ingolsstraeti 1, Reykjavik
Puhelin: +358-595 8540
Rakennettu: 2007
Kerroksia: 8
Hissit: Kyllä

Sijainti: Keskustassa, lähellä satamaa, 
pääostoskadulle noin 300m.
Huoneet: Suihku tai kylpy ja wc, laattaalattia,tv, puhelin, mini-
baari, hiustenkuivaaja ja vedenkeitin.
Muuta : Hotelli avattu elokuussa 2007. 104 huonetta, 8 kerros-
ta, hissi, suomalainen sauna, islantilainen höyrysauna ja hot 
pot. Hotellin ylimmässä kerroksessa aamiaishuone/ravintola. 
Merinäköala lisämaksusta.

Kuvalähde: http://www.icetourist.is/
DiscoverIceland/Photos/
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