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PUHEENJOHTAJALTA  AnitA KenAKKAlA

Kirurgi vaati hoitajaa jo vuonna 1868
Jouluvalmistelujen keskellä ja odotettujen vapaapäivien ai-
kana voi ajatella myös oman hienon ammattimme syntyä 
syvää. Näinhän se, muun muassa, meni:

Vaikka lääkäripiireissä karsastettiin sitkeästi uutta sairaan-
hoitajuutta, asialla oli vaikutusvaltaiset suosijansa. Yhdys-
valtain lääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Samuel D. Gross 
selvitti järjestölleen jo 1868 koulutetun sairaanhoitajan tar-
peellisuutta. Grossin mukaan lääkärien ponnistelut valuivat 
hukkaan ”ilman älykästä ja omistautunutta hoitajaa”. Hän 
lisäsi: ”Lukemattomia ihmisiä menehtyy vuosittain niin 
sanotussa sivistyneessä maailmassa hyvän sairaanhoidon 
puutteeseen.”

Kirurgian professori Gross oli juuri saanut huomiolleen 
tukea maansa verisestä sisällissodasta. Brittiläinen lääkä-
rilehti Lancet jatkoi tästä 1879. Palstoilla perusteltiin, että 
oikeuksiinsa päässyt sairaanhoito oli luonnollinen seuraus 
lääketieteen kehityksestä. Viitattiin nimenomaan sairastu-
pahygieniaan ja terveellisen ravitsemuksen periaatteiden 
sanelemaan tehokkaaseen toimeenpanevaan (apu)työvoi-
maan: ”Älykkäitten, tahdikkaitten ja uupumattoman tun-
nollisten ja ahkerien ihmisten on täytettävä nämä tehtävät. 
Lääkäreinä ja kirurgeina me käännymme sairaanhoitajan 
puoleen, kun tarvitsemme näillä kohdin auttavaa kättä.”

Käänteentekevästä kohtaamisesta saatiin hyviä esimerk-
kejä. Esimerkiksi Prahaan 1882 perustetun sairaanhoitaja-
koulun takana olivat naisten ansiotyötä edistänyt yhdistys 
ja böömiläinen lääkäriseura yhteistyössä.

Kuten Grossin valveutuneisuus vihjaa, pätevän sairaan-
hoitajan läsnäolon välttämättömyys kumpusi operaati-
oiden monimutkaistumisesta. Tukholman Karoliinisen 
instituutin kirurgian professori John Berg lausui omasta 
puolestaan 1800-luvun lopulla: ”Voidaan sanoa, että ny-
kyaikainen haavankäsittely sai lääkärit oivaltamaan kou-

lutetun hoitaja-avun sivuuttamattoman tarpeen, ei vain leik-
kaussalissa, vaan kaikilla sairaalan osastoilla.”

Seuraa kaksi yleistä johtopäätöstä. Yhtäältä leikkaushoita-
jan ammatin syntyminen on yleisestä sairaanhoidosta osin 
erkaneva tapahtuma, sillä se kytkeytyy kirurgian ja kenttä-
lääkinnän vaiheisiin, jotka poikkeavat muun lääketieteen ja 
lääkärintaidon historiasta. Toisaalta kirurgian ja lääketieteen 
jälleen yhdentyessä nykyaikainen sairaanhoitajuus kehkey-
tyi pitkälti leikkaushoidon piirissä, sen vaatimusten pohjalta, 
ja on siten ikään kuin perioperatiivista perua.

Arviota leikkaussalityön ratkaisevaisuudesta tutkivat 
myös Billrothin toiminta Wienissä ja Saltzmannin toiminta 
Helsingissä. Nämä johtavat kirurgit olivat ensimmäisinä pa-
nostamassa sairaanhoitajakoulutukseen.

Sairaanhoidon vertautuminen kirurgian salonkikelpois-
tumiseen pantiin merkille jo aikalaiskeskusteluissa. Godey’s 
Lady’s Book and Magazine -aikakauslehden päätoimittaja 
Sarah Josepha Hale laati helmikuussa 1871 jutun ”Lady Nur-
ses”. Siinä hän esitti, että lääketieteen opinahjoihin perustet-
taisiin opinto- ja harjoittelulinja myös hoitajaksi haluaville 
naisille. n

JOENSUUN opintopäivätyöryhmälle kiitokset opintopäivien 
järjestämisestä, haluan myös kiittää kaikkia muitakin jotka 
vaikuttivat päivien onnistumiseen, sekä jäseniä että näytteil-
leasettajia.

HALLITUS on työskennellyt tosi ahkerasti ja ollut erittäin 
aktiivinen, kiitos hienosta vuodesta!
 Hallituksesta jättäytyivät pois pitkäaikaiset Anna-Liisa 
Kallio, jäsensihteeri sekä hallituksen jäsen, päätoimittaja 
Minna Lassila. Minna ja Anna-Liisa, kiitos kuluneista vuosis-
ta sekä yhdistyksemme eteen tehdystä työstä. 
 Uusia jäseninä hallitukseen nimettiin varsinaisiksi jäse-
niksi Sirkka Haverinen, Rovaniemi ja Ulla Niskanen, Kajaani. 
Uudet varajäsenet ovat Tytti Okkolin, Jyväskylä ja Minna Iko-
nen, Jyväskylä. Onneksi olkoon! Siispä kohti tulevia ja uusia 
haasteita.

Hyvää Joulua ja onnekasta Uutta vuotta kaikille !
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Kongressiin osallistuivat 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Anita Kenakkala ja sihteeri 
Heli Finnberg.

Heli Finnberg

Kongressikuulumisia
Tämän Pinsetin tipahtaessa postiluukusta alkaa vuosi olla 
taas lopuillaan. Joulu lähestyy meitä tuoden mukanaan itse 
kullekin joulun tunnelman.

Tämä numero sisältää yhteenvedon Joensuun opintopäi-
vistä, jotka sujuivat oikein mallikkaasti. Näytteilleasettajia 
ja osallistujia oli mukana lähes parisen sataa. Vuoden vii-
meisen Pinsetin tarkoitus on  antaa teille, hyvät lukijat, aja-
tuksia ja voimavaroja työhönne mm. ”Tunteet ja työelämä” 
-artikkelin avulla.  

Sain mahdollisuuden osallistua tänä vuonna myös Eng-
lannin valtakunnalliseen AfPP (Association for Periope-
rative Practice) -kongressiin, jotka järjestettiin 19. – 21.10. 
2011 Bournemouthissa. Kongressiin osallistui perioperatii-
visia hoitajia noin 500. Parhaimmillaan kongressiin osal-
listujia on ollut jopa 2000 henkilöä. Maailmanlaajuinen 
taloudellinen tilanne vaikuttaa myös näiden tapahtumien 
osallistujamääriin.

 Englannin kongressissa olivat tänä vuonna edustettuna 
sotavoimat kokonaisuudessaan eli maa-, meri- ja ilmavoi-
mat. Kongressin yhtenä luennoitsijana oli englantilainen 
kenraali. Saimme häneltä erittäin tarkan ja kattavan selon-
teon omasta kokemuksestaan potilaana. Hänet hoidettiin 
sota-alueelta Afganistanista kotiin Englantiin operatiivi-
seen hoitoon yhteistyössä osaavien maa-, meri- ja ilma-
voimien kanssa. Kenraalia hoitavassa moniammatillisessa 
armeijan tiimissä työskenteli noin 20 henkilöä, joista jo-
kaisella oli tarkka tehtävä haavoittuneen potilaan hoito-
prosessissa. Tällainen iso organisaatio vaatii hallitukselta 
paljon rahaa ja resursseja. 

Keskustelin kongressissa myös suomalaisen, lontoolaisel-
la leikkausosastolla työskentelevän hoitajan kanssa. Hän 
kertoi, että hänen operatiivisen yksikkönsä pitää säästää 

terveydenhuollon kustannuksissa seuraavien kahden vuo-
den aikana 70 miljoonaa puntaa (n. 82 miljoonaa euroa). 
Työtovereina hänellä on perioperatiivisten sairaanhoitaji-
en lisäksi health care assistants, hoitajaharjoittelijoita, jotka 
eivät ole opiskelleet terveydenhuoltoalan ammattilaisiksi. 
Tämän takia perioperatiivisen hoitajan osallistuminen 
päivittäin kaikkiin leikkauksiin on välttämätöntä. 

Tästä heräsi ajatus, että niin englantilaiset kollegamme 
kuin meillä Suomessa työskentelevät hoitoalan ammattilai-
setkin ovat niitä todellisia ”arjen sankareita”, jotka hoitavat 
päivittäin yhä pienemmillä resursseilla potilaita leikkaussa-
leissa.
  
Ensi vuoden Pinsetin aiheita ovat ortopedia ja traumato-
logia, neuro- ja robottikirurgia, lastenkirurgia ja vuoden 
lopussa yhteenveto opintopäivistä. Toki lehdessä on myös 
artikkeleita muilta aihe-alueilta.

Kiitän kuluneesta vuodesta jäseniä sekä tietenkin kaikkia 
kirjoittajia, jotka ovat osallistuneet Pinsetin tekemiseen. 

Toivotan Teille kaikille hyvää ja rauhallista Joulua!

AfPP-kongressi 19.-21.10.2011, Bournemouth, Englanti.
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AnsA iivAnAinen
Esh, TtL, opettaja
Mikkelin ammattikorkeakoulu

Joensuussa järjestettiin 27-28.10.2011 Suo-
men Leikkaussalisairaanhoitajien valta-
kunnalliset opintopäivät. Joensuuhun oli 
kerääntynyt lähes 200 asiasta kiinnostu-
nutta ammattilaista kuulemaan uusia tuu-
lia ja syventämään tietoperustaansa. 

Opintopäivät järjestettiin yliopiston tiloissa, 
mikä oli mukava yllätys – olla nuorten opis-
kelijoiden seurassa ja nauttimassa lounasta 
samassa ruokalassa heidän kanssaan! Meidät 
opintopäiväläiset erotettiin opiskelijoista kau-
lassa roikkuvasta kupilkasta, joka on tehty 
luonnonkuitukomposiitista - mukava yllätys 
osallistujille. 

Opintopäivillä oli mahdollisuus valita päälu-
entojen lisäksi kahdessa eri salissa pidetyistä 
luennoista. Oli vaikea päättää, kummassa lu-
entosalissa halusi olla, kun molemmissa oli 
samaan aikaan mielenkiintoisia aiheita.

Koulutuspäivät alkoivat yhteisellä sessiolla, 
jossa elokuvaohjaaja Markku Pölönen toi-
votti meidät kuulijat tervetulleeksi Karjalan 
kunnaille! Pölönen kertoili tapansa mukaan 
lupsakasti karjalaisista ihmisistä ja heidän ta-
voistaan. 

Eettisyys läsnä hoidossa

Pohjois-Karjalan keskussairaalan ylilääkäri 
Matti Reinikainen kertoi mukaansa tem-
paavalla tavalla mitkä ovat eettisen hoidon 
periaatteet. Luennolla selvisi, että eettiset 
kysymykset eivät ole harvinaisia eivätkä ir-
rallaan normaalista työstä, olimmepa missä 
työpisteessä tahansa. Ne ovat läsnä meidän 
arjessamme. Eettisiä kysymyksiä kohtaamme 
silloin, kun päätämme hoidosta, toteutamme 
hoitoa, kohtaamme potilaan ja hänen omai-
sensa. Myös yhteiskunnassa tehtävät pää-
tökset, jotka liittyvät hoitoon, ovat osaltaan 
eettisiä kysymyksiä. Ylilääkäri Reinikaisen 
mukaan päätökset tulee tehdä rationaalisesti 
kuten kaikki muutkin päätökset, joita teem-
me. Meidän tulee koota faktat ja sitten teh-
dään päätös, jossa eettiset perusperiaatteet 
ovat läsnä. 

EETTISET PERUSPERIAATTEET

Hyvän tekeminen

Pahan välttäminen

Ihmisarvon kunnioittaminen

Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Ylilääkäri Reinikaisen luento alkoi etiikan 
historiasta. Hän selvitti, että etiikka perustuu 
antiikin Kreikan ja Rooman perintöön sekä 
kristinuskoon. Antiikin Kreikan kulttuurissa 
keskeinen käsite oli hyve, joka liittyi käytän-
nölliseen viisauteen, rohkeuteen, oikeamie-
lisyyteen ja kohtuullisuuteen. Antiikin Krei-

kassa vaikuttivat Aristoteles ja Hippokrates, 
jotka ovat jättäneet omat jälkensä etiikkaan. 
Aristoteles korosti kultaista keskitietä ja mo-
dernin lääketieteen isä Hippokrates kehotti 
välttämään vahingoittamasta sairasta. Hip-
pokrateella oli moderneja ajatuksia, puhuihan 
hän vaitiolovelvollisuudesta. Kristinuskosta 
etiikka löytyy vuorisaarnasta, jossa Jeesus 
lausuu kuuluisat sanansa: ”Niin kuin te tah-
dotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te 
myös heille”. Potilasta tulee kohdella kunni-
oittavasti ja välittää aitoa välittämistä. 

Reinikainen korosti, että etiikka tulee pitää 
kristallin kirkkaana mielessä, kun hoitaa po-
tilasta, jotta ei tarvitse pohtia, tekeekö oikein 
vai väärin. Jotta voimme toimia hyvän teke-
misen puolesta, vaatii se meiltä ammattitaitoa 
ja motivaatiota. Epäeettistä on huonolaatui-
nen työ, jonka asianomainen itsekin tiedostaa 
huonoksi, mutta ei kuitenkaan halua parantaa 
laatua eikä pyri parempaan. Hyvän tekeminen 
vaatii siis tietoa, taitoa ja asennetta. Työt tulee 
tehdä hyvin, vaikka olisi väsynyt tai työteho 
olisi laskenut jonkun muun syyn takia. Epä-
eettistä ei ole kuitenkaan se, että ei osaa kaik-
kea, on nuori, kokematon ja tekee virheitä. 
Sen sijaan epäeettistä on välinpitämättömyys 
oman työnsä laadusta, ammattitaitonsa yllä-
pitämisestä ja haluttomuus oppia virheistä.    

Ylilääkäri Reinikaisen luennossa käsiteltiin 
ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta vuodelta 
1948 peräisin olevan yhdistyneiden kansakun-
tien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julis-
tuksen ja lain potilaan asemasta ja oikeuksista 
(laki 785/1992) pohjalta. Kaikilla ihmisillä on 
yhtäläinen arvo riippumatta esim. siitä, mikä 
on rotu, uskonto, jäsenkirja, seksuaalinen 
suuntautuneisuus ja yhteiskunnallinen asema 
tai onko hän vammainen tai alkoholisti. Poti-
laalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- 
ja sairaanhoitoon ja hoidon saamiseen omalla 
äidinkielellään. 

Kirurgian haasteet

Dosentti Tapio Hakala käsitteli luennossaan 
kirurgian haasteita ennen, nyt ja tulevaisuu-
dessa. Ennen haasteita olivat kipu, aseptiikka, 
verensiirrot ja antibiootit. Nykyiset haasteet 
ovat pula lääkäreistä ja hoitajista, laaduk-
kaiden palveluiden turvaaminen, palvelujen 
hinta kunnille sekä uusi terveydenhuoltolaki 
(laki 1326/2010). Tulevaisuuden haasteina tu-
levat olemaan huoltosuhde, päivystyspaikat ja 
päivystävien kirurgien osaaminen. 

Näyttöön perustuvaa tietoa ja vankkaa kliinistä kokemusta

Puheenjohtaja Anita Kenakkala avasi opintopäivät 
toivottaen yleisön tervetulleeksi.

Elokuvaohjaaja Markku Pölönen.
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Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan 
sitä osaa väestöstä, jonka työssäkäyvät ih-
miset joutuvat elättämään. Mitä lähempänä 
huoltosuhde on yhtä sen parempi. Nykyisin 
huoltosuhde on noin 1:1,5 eli yksi työssä käy-
vä ihminen elättää puoltatoista työssä käymä-
töntä, joiksi lasketaan mm. opiskelijat, lapset, 
eläkeläiset ja varusmiehet. Hakalan luennos-
ta kuulija havaitsi huolestuneisuuden siitä, 
missä sairaalassa päivystetään, minkälaista 
osaamista päivystäjältä vaaditaan ja minkä-
laista osaamista on tarjolla.  Hakalan mukaan 
yleisosaaminen vähenee spesiaalitekniikkojen 
käyttöönoton myötä. Erityisen huolissaan 
luennoitsija oli thorax-kirurgisen osaamisen 
loppumisesta. 

Laki säätelee julkisia hankintoja

Julkisista hankinnoista luennoi Suomen tai-
tohankinnan toimitusjohtaja Kari Annala. 
Hänen yrityksensä kouluttaa kilpailuttamis-
osaamista ja kehittää logistiikan ja sähköisen 
toiminnan hyödyntämistä hankinnoissa. 

Hankintalain (348/2007) mukaan julkisen 
(valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat 
jne.) hankinnan tarkoituksena on tehostaa 
julkisten varojen käyttöä, edistää laaduk-
kaiden hankintojen tekemistä sekä turvata 
yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia 
mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluja ja 
rakennusurakointia julkisten hankintojen tar-
jouskilpailussa. Julkisyksikkö itse määrittelee 
omat tarpeensa, mutta hankintalaki määritte-
lee miten tuotteet/palvelut ostetaan. 

Julkisissa hankinnoissa tulee noudattaa kan-
sallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirek-
tiivejä. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa 
julkisten varojen käyttöä ja parantaa euroop-
palaisten yritysten – suomalaiset yritykset 
mukaan lukien –  kilpailukykyä. Laeilla ja di-
rektiiveillä pyritään turvaamaan tavaroiden, 
palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden va-
paa liikkuvuus, jotka ovat Euroopan unionin 
perustamissopimuksessa sovittuja perusva-
pauksia. Julkiset hankinnat voidaan nykyisin 
hoitaa sähköisesti.

Kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen mukaan 
kiellettyjä ovat sellaiset kilpailunrajoitukset, 
joilla katsotaan olevan vahingollisia vaiku-
tuksia taloudelliselle kilpailulle (kieltoperiaa-
te). Tällaisia kiellettyjä rajoituksia ovat mm. 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 
sekä kilpailevien yritysten väliset keskinäiset 
sopimukset ja menettelyt kilpailun rajoittami-
seksi, kuten esim. kartellit.

Hankinnoissa tulee noudattaa avoimuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta. Avoimuusperiaat-
teella tarkoitetaan sitä, että tietoja ei saa sala-
ta, tarjouskilpailuun osallistuneille ilmoite-

taan kilpailutuksen päätöksestä ja hankintaa 
koskevat asiakirjat ovat julkisia. Hankintalain 
mukaan kaikista toteutettavista hankinnois-
ta tulee julkaista hankintailmoitus. Kilpailu 
avaa hankintayksikölle mahdollisuuden tehdä 
taloudellisia hankintoja. Tarjoajia tulee koh-
della yhdenvertaisesti ja hankintapäätös tulee 
tehdä ennalta ilmoitettujen valintaperustei-
den mukaisesti. 

Suhteellisuusperiaate edellyttää sitä, että 
hankinnan vaatimukset ja tarjouspyynnön 
sisällöt ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan 
päämäärän kanssa sekä tarjoajien kelpoisuus-
ehdoissa huomioidaan hankinnan luonne ja 
arvo. Tarjouspyynnössä tulee määritellä han-
kinnan sisältö ja tarjousten valintaperusteet 
niin tarkasti, että annetut tarjoukset ovat kes-
kenään vertailukelpoisia. 

Toimitusjohtaja Kari Annalan mukaan han-
kinta onnistuu, kun

l tiedetään mitä ollaan hankkimassa
l määritellään riittävän tarkasti, 
mitä tarvitaan
l huomioidaan käyttäjien kokemukset 
ja näkemykset
l reagoidaan tarvittaessa asiakkaiden 
palautteisiin
l tiedetään, että haluttuja tuotteita on 
saatavilla
l tehdään hankintapäätös tarjontaa 
ja tarvetta kunnioittaen.

Hankintaprosessissa esiintyy monenlaisia on-
gelmia. Ostajan tulee tuntea ja tiedostaa oma 
hankintatarpeensa. Jos ostaja ei tunnista ja 
tiedä tarkkaan omia tarpeitaan, on tarjous-
pyyntö tehty tällöin huterin perustein. Tästä 
seuraa se, että saatavat tarjoukset ovat myös 
sinnepäin ja Annalan mukaan sotku on val-
mis. Annala korosti luennossaan hankinnan 

valmistelun merkitystä. Kun hankintatarve 
on hyvin määritelty ja vaikka siihen on kulu-
nut runsaastikin aikaa, niin saadut tarjoukset 
ovat täsmällisiä ja vertailukelpoisia ja siten 
helpottavat päätöksentekoa. Mikäli annet-
tu tarjous ei vastaa tarjouspyyntöön tai se ei 
täytä tarjoukseen liittyviä vaatimuksia, tulee 
tarjous hylätä. 

Kilpailutus päättyy siihen, kun molemmat 
osapuolet allekirjoittavat hankintasopimuk-
sen. Sopimukseen on kirjattu olennaiset asiat, 
joihin tarvittaessa voidaan palata esim. hin-
nanmuutokset ja reklamoinnit. Annalan mu-
kaan halvin hinta ei aina ole paras hinta. 

Akuutti vatsa ja laparoskopia

Gastrokirurgi Mirjami Uotila-Nieminen lu-
ennoi akuutista vatsasta, jolla hän tarkoitti 
äkillistä, uutta mahakipua, joka on kestänyt 
4-6 tuntia eikä kipu mene ohitse. Vatsakipu 
ei siis osoita laantumisen merkkejä. Kivun ai-
heuttaja voi olla maha-suolikanavan alueella, 
paremkyymissä, gynekologisissa elimissä tai 
se voi olla verisuoniperäinen. 

Akuutissa vatsakivussa tulee erotusdiagnostisia 
ongelmia. Kovaa kipua akuutin vatsakivun uu 

Tarkkavaista luentoyleisöä.
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uu lisäksi voivat aiheuttaa ei-leikkaamalla 
hoidettavat keuhkokuume, sydäninfarkti, 
keväisin ja syksyisin esiintyvä myyräkuume, 
pyelonefriitti ja gastroenteriitti.  

Kulttuurieroavaisuudet näkyvät traumavam-
moissa. Suomessa ovat tyypillisiä tylpän väki-
vallan aiheuttamat vammat, kun taas Euroo-
passa penetroivat vammat ovat tyypillisempiä. 
Mikäli kyseessä on penetroiva vamma, niin 
silloin on kyseessä yleensä puukotus kuin am-
pumavamma. Monivammapotilailla esiintyy 
usein tylppiä vammoja, jotka ovat peräisin 
putoamisesta, kolarista tai pahoinpitelystä. 

Ennen lääketieteellisen diagnoosin valmis-
tumista gastrokirurgi tekee työdiagnoosin, 
jolla hoito voidaan aloittaa. Tutkimusten 
valmistuttua diagnoosi tarkentuu. Laborato-
riotutkimusten ja kuvantamisen lisäksi diag-
noosiin päästään käytettäessä (käyttämällä?) 
laparoskopiaa diagnostiikkana. Laparoskopia 
voi myös olla toimenpide tai terapeuttinen. 
Laparoskopia ei sovellu käytettäväksi silloin, 
kun kyseessä on monivammapotilas, tylppä 
vamma, penetroiva vamma, verisuoniperäi-
nen vatsakatastrofi (CT-löydös) tai perforaa-
tiopotilailla septinen sokki. 

Toisinaan gastrokirurgi Mirjami Uotila-
Nieminen käyttää laparoskopiaa harkiten 
traumavatsassa esim. arvioinnin tukena pe-
netroivassa vatsavammassa – lävistääkö pe-
ritoneumin – , isoloidussa vatsatraumassa tai 
tarkistaakseen onko vatsassa verta tai muuta 
sinne kuulumatonta nestettä, koska CT ei pys-
ty erottamaan onko kyseessä veri, sappi- vai 
suolierite. Gastrokirurgi siirtyy herkästi lapa-
roskopiasta laparotomiaan. 

Laparoskopiaa diagnostisesti käytetään nuor-
ten naisten akuutissa vatsassa, okkluusiotilan-
teessa (mekaaninen – paralyyttinen ileus) tai 
kun kuvantaminen ei ole varmistanut gast-
rokirurgin työdiagnoosia lääketieteelliseksi 
diagnoosiksi. Laparoskopia soveltuu hyvin 
silloin, kun tehdään esim. appendikektomia, 
kolekystektomia tai suturoitaessa ventrikkeli-
perforaatio tai duodenaaliulkusperforaatio ja/
tai paikattaessa omentti sekä akuutin diver-
tikkelin hoidossa silloin, kun tehdään lavaa-
tio, drenaasi ja/tai sigmaresektio.

Leikkaussalissa laparoskopian solmukohtia 
ovat: tehdäänkö ylä- vaiko alaviilto, onko po-
tilas oikealla vaiko vasemmalla kyljellä, missä 
gastrokirugi haluaa seistä, minne hän halu-
aa katsoa, mistä ja millä tekniikalla kirurgi 
laittaa I portin ja millaista optiikkaa hän ha-
luaa käyttää. Gastrokirurgi Mirjami Uotila-
Niemisen toiveena on optiikkatroakaari sekä 
2-3 työporttia, troakaaret kolmioon ja kärki 
osoittamaan kohteeseen, jolla saadaan hyvä 
näkyvyys. Toiveena on myös suolen käsitte-

lyyn atraumaattiset instrumentit, ompeluun 
hyvä langankuljettaja ja imu-huuhteluun toi-
mivat välineet. Hemostaasilaitteet ja staplerit 
valitaan toimenpiteen mukaan.  

Gastrokirurgi Mirjami Uotinen-Nieminen 
kertoi, että päivystysleikkaukset eivät ole 
rutiinileikkauksia ja diagnoosi voi vaihtua 
leikkauspöydällä, millä on vaikutusta toimen-
piteeseen. Potilaan infektio, inflammaatio tai 
peritoniitti vaikeuttavat leikkausta ja hauras-
tuttavat kudoksia. Leikkauksessa syntyy hel-
posti lisävaurioita ja oma kysymyksensä on, 
mitä sairaan potilaan elimistö kestää. 

Lopuksi gastrokirugi Mirjami Uotila-
Nieminen kuulutti kirurgille nöyryyttä sekä 
leikkaustiimille kärsivällisyyttä ja yhteistyö-
henkeä. 

Sairaanhoitaja päivystysaikana 
leikkaussalissa

Apulaisosastonhoitaja Aulikki Sihvonen lu-
ennoi sairaanhoitajan roolista akuutin vatsan 
toimenpiteessä päivystysaikana. Sairaanhoi-
taja saa tiedon päivystysleikkauksesta, kun 
ilmoitus on tehty potilastietojärjestelmä Me-
diatriin ja tämän lisäksi on soitettu puhelimit-
se valvomoon tai Virveen. Ennakkotietoa po-
tilaasta saadaan puhelimitse. Myös päivystävä 
lääkäri voi infota leikkaussalihenkilökuntaa 
tulevasta leikkauksesta. Sairaanhoitajat suun-
nittelevat ja miettivät sekä tarvittaessa turvau-
tuvat ohjeisiin. 

Sihvosen mielestä tärkeää on tietää, minkä 
toimenpiteen kirurgi on suunnitellut tekevän-
sä, kuka kirurgi sen tekee, missä salissa, mikä 
on roolijako, toimenpideasento, mikä torni ja 
mihin se sijoitetaan, mikä taso on käytössä ja 
mitkä ovat kirurgin mieltymykset. Sairaan-
hoitajan on hyvä valmistautua näytteiden ot-

tamiseen (bakteeriviljely, tuumorisolut, PAN, 
tubinäytteet), muuttamaan leikkaustekniik-
kaa ja tarvittaessa hälyttämään apuvoimia. 

Opiskelijaohjauksen kehittäminen

Opetuskoordinaattori Kaisa Laatikainen ja 
verkkokoulutuskoordinaattori Hillevi Rau-
tiainen luennoivat opiskelijaohjauksesta, sen 
sisällöstä ja toteutuksesta verkko-oppimis-
ympäristössä. Luennoitsijat pohtivat ohjaaji-
en valmiuksien lisäämistä kahden opintopis-
teen ohjaajakoulutuksella, jota järjestetään 
säännöllisesti yhdessä ammattikorkeakoulun 
kanssa. Koulutukseen kuuluu mm. reflektoin-
tia itsenäisesti ja vertaisen kanssa. 

Luennoitsijat kertoivat VeTe –hankkeesta (ter-
veydenhuollon vetovoimaisuutta ja terveyttä 
edistävä hanke), jonka välittömänä tavoittee-
na oli sosiaali- ja terveysalan opiskelijaohja-
uksen käytäntöjen kehittäminen ja yhdenmu-
kaistaminen, ohjaajina toimivan henkilöstön 
opiskelijaohjauksen valmiuksien ja osaamisen 
kehittäminen sekä työelämän ja koulutuksen 
välisen yhteistyön vahvistaminen ja näyttöön 
perustuvan toiminnan kehittäminen. Hank-
keessa kehitettiin ohjaajakoulutusta, jota toi-
votaan käytettävän valtakunnallisesti. 

Hoitoon liittyvät infektiot

Hoitoon liittyvistä infektioista on tullut in-
fektiolääkäri Jukka Heikkisen mukaan suu-
rin infektio-ongelma kehittyneissä maissa. 
Hoitoon liittyvät infektiot ovat syntyneet tai 
saaneet alkunsa toimintayksikössä annetun 
hoidon aikana. Hoitoon liittyviksi infektioik-
si lasketaan myös toimenpiteen/leikkauksen 
jälkeen kotona ilmennyt infektio, laitoksessa 
alkunsa saanut keuhkokuume, sepsis, hengi-
tystieinfektiot, tarttuvat ripulitaudit, virtsa-

Luentoyleisöä. 
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tieinfektio ja syöpäpotilaiden hoidon aikaiset 
infektiot. Luennoitsija esitteli Kanervan ym. 
(2008) tutkimusta, jonka mukaan vuosittain 
noin 48000:een aikuisten hoitojaksoon liit-
tyy vähintään yksi sairaalainfektio ja arviolta 
1500 niistä johtaa kuolemaan. Sairaalainfek-
tiot aiheuttavat vuosittain Suomen akuutti-
sairaaloissa huomattavaa sairastuvuutta ja 
kuolleisuutta.

Lyytikäisen (2008) tekemässä Suomen ensim-
mäisessä prevalenssitutkimuksessa hoitoon 
liittyvien infektioiden määräksi saatiin 8,5 %. 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2008 teh-
dyssä pisteprevalenssitutkimuksessa (= sairai-
den osuus tutkimusväestöstä tietyllä hetkellä), 
johon osallistui 9 kirurgista vuodeosastoa, to-
dettiin 711 hoitoon liittyvää infektiota, joista 
leikkausalueen infektioita oli lähes puolet, 46 
% (= 327). 

Hoitoon liittyvät infektiot lisäävät sairasta-
vuutta, kuolleisuutta, hoidon kustannuksia, 
lisätoimenpiteitä, mikrobilääkkeiden käyttöä 
ja diagnostisia tutkimuksia sekä pidentävät 
hoitojaksoja. Hoitoon liittyvän infektion voi 
aiheuttaa mikä tahansa mikrobi kuten sieni, 
virus tai bakteeri. MRSA, VRE, ESBL, VRSA 
ja TRPA aiheuttavat Heikkisen mukaan mel-
ko mitättömän osan hoitoon liittyvistä infek-
tioista. Monet hoitoon liittyvien infektioiden 
aiheuttajat ovat peräisin potilaan omasta 
mikrobifloorasta ja ne ovat herkkiä tavalliselle 
mikrobilääkkeelle. Virusten tai sienten aihe-
uttamat infektiot esiintyvät solunsalpaajien, 
elinsiirtojen ja vasta-ainehoitojen yhteydessä.  

Hoitoon liittyviä infektioita voidaan ehkäis-
tä lisäämällä tietoa infektioiden torjunnasta, 
antamalla työntekijöille henkilökohtaista pa-
lautetta, lisäämällä käsihuuhteiden käyttöä 
ja seuraamalla luotettavalla järjestelmällä in-
fektioiden esiintyvyyttä. Heikkisen mukaan 
vähintään 20 prosenttia kaikista hoitoon liit-
tyvistä infektioista voidaan ehkäistä, mutta 
kaikkia infektioita ei kuitenkaan voida vält-
tää. Luennoitsijan mukaan infektioita voidaan 
ehkäistä seuraavilla toimenpiteillä:

l Toimiva infektiorekisterijärjestelmä
l Käsihygienian toteutuminen
l Suojakäsineiden oikea käyttö
l Eristysohjeiden noudattaminen
l Kirurginen mikrobilääkeprofylaksi
l Kanyyli-infektioiden ehkäisy
l Pneumonioiden ehkäisy
l Virtsatieinfektioiden ehkäisy
l Ripulitautien ehkäisy

Infektiolääkäri Heikkinen selvitti tutkimusten 
valossa käsihygienian toteutumista mm. ker-
tomalla käsihuuhteen kulutuksesta Pohjois-
Karjalan keskussairaalassa, HUSissa, Turun 
yliopistollisessa keskussairaalassa ja Oulun 

yliopistollisessa sairaalassa.  Käsihuuhteen 
käytön tärkeyden lisäksi Heikkinen selvitti 
suojakäsineiden oikeata käyttöä: 

l Ennen ja jälkeen suojakäsineiden puke-
mista ja riisumista tulee käyttää käsidesiä
l Työjärjestyksen tulee kulkea puhtaam-
malta likaisemmalle alueelle
l Tarvittaessa tulee vaihtaa suojakäsineet 
ja aina kun kosketellaan kanyylejä, katet-
reja, haavasidoksia, haavoja, verta, erittei-
tä, kontaminoituneita alueita, limakalvoja 
ja rikkinäistä ihoa. 

Eristysohjeet on laadittu käytettäväksi silloin, 
kun kyseessä on kosketus-, pisara- tai ilma-
eristys. Heikkinen puhui myös tavanomaisis-
ta varotoimista, jotka ovat rutiiniin kuuluvia 
hyviä hoitokäytäntöjä. Tavanomaisilla varo-
toimilla katkaistaan tartuntatiet, kun estetään 
mikrobien ja infektioiden siirtyminen työn-
tekijältä potilaaseen ja päinvastoin sekä po-
tilaista työntekijöiden välityksellä toisiin po-
tilaisiin. Tavanomaisia varotoimia ovat oikea 
käsihygienia, oikea suojainten käyttö, oikeat 
työskentelytavat sekä neulojen ja terävien esi-
neiden oikea käsittely. Heikkinen puhui myös 
kirurgisen mikrobilääkeprofylaksin ajoituk-
sesta ja kestosta: Ajoitus on 30-60 minuuttia 
ennen toimenpidettä ja usein kerta-annos riit-
tää. Pitkissä leikkauksissa, jotka kestävät yli 3 
tuntia, toistetaan profylaksi. Omat ohjeensa 
on tekonivel-, sydän- ja verisuonikirurgisissa 
leikkauksissa. 

Heikkinen pohdiskeli, minkälaiset ovat käy-
tännön edellytykset toteuttaa hoitoon liit-
tyvien infektioiden ennaltaehkäisyä. Hänen 
mukaansa olisi ihanteellista, että potilashuo-
neet olisi suunniteltu vain yhdelle tai kahdelle 
potilaalle. Vastustuskykyisten bakteerien le-
viämisen riskiä edistää potilaiden hoitaminen 
ylipaikoilla ja kouluttamattomien sijaisten 
käyttö. Infektioiden torjuntahenkilöstöön 

40 näytteilleasettajan tuote-esittelyt kiinnostivat 
opintopäivillä kävijöitä.

kuuluvat infektiolääkäri, hygieniahoitaja ja 
hygieniayhdyshenkilö. Kaikkien työnteki-
jöiden tulee sitoutua kaikilla tasoilla hoitoon 
liittyvien infektioiden torjuntaan, koska kyse 
ei ole vain sairaalahygieniasta, vaan ennen 
kaikkea potilasturvallisuudesta. 

Loppusanat

Joensuun opintopäivät tarjosivat hyvän tie-
topaketin kuulijoille. Luennot olivat korkea-
tasoisia ja perustuivat näyttöön perustuvaan 
tietoon ja vankkaan kliiniseen kokemukseen. 
Kuulijat olivat tyytyväisiä. Näyttely oli erin-
omainen. Joensuussa oli mukana 40 yritystä 
esittelemässä omia tuotteitaan. Tämä mah-
dollisti omien tietojen päivittämisen. 

Haluan yhdistyksen hallituksen ja kaikki-
en kuulijoiden puolesta esittää kiitokset työ-
ryhmälle Timo Palander, Tarja Martikainen, 
Katriina Kolmonen, Päivi Turunen, Aulikki 
Sihvonen, Sirpa Rautio-Pöyhönen, Riitta Sei-
lonen, Jaana Terävä, Sanna Sinkkonen, Kirsi 
Hämäläinen, Tarja Paloaro, Ulla Korkalainen 
ja Pirjo Suomalainen sekä talkooryhmälle 
Eija Lillunen, Anja Nyholm, Anne Kajo, Ulla 
Väinämö, Tuomas Kortelainen, Rakel Pippo-
la, Päivi Verkasalo, Minna Turunen, Henna 
Komi ja Heikki Kokko, koristelusta vastan-
neelle Minna Huttuselle, kaikille luennoitsi-
joille ja päivien puheenjohtajille Timo Palan-
der, Päivi Turunen, Riitta Seilonen, Aulikki 
Sihvonen, Marja-Leena Nuutila, Sirpa Rautio-
Pöyhönen. 

Kiitokset myös näytteilleasettajille ja kaikil-
le niille tahoille, jotka välillisesti osallistuivat 
päivien onnistumiseen. n

Tervetuloa Turkuun, jossa järjestetään 
seuraavat opintopäivät lokakuussa 2012!
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Kuvia opintopäiviltä

Ilmoittautuminen käynnissä. Opintopäivätyöryhmä yhteiskuvassa.

Näyttelyyn tutustumista.

Juhlayleisöä.

Iltajuhlaan osallistujat pääsivät kokeilemaan rumpujen soittoa. Iltajuhlan seisovan pöydän antimia.

Tuote-esittelyt kiinnostivat.

Practicality
Comfort
Security

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

OneMed Oy   •   PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki  •   Puh. 046 714 6800   •   www.onemed.fi
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eevA PuolimAtKA
seniorikouluttaja ja työnohjaaja 
teijA HerojA 
työnohjaaja ja työyhteisöjen kehittäjä

Tunnekokemukset ovat                
inhimillisen olemassaolon perusta

Tunteet ovat tuntemuksia, emotionaalisia, 
fyysisiä tai toiminnallisia. Tunteet synnyttä-
vät mielikuvia, määrittävät todellisuutemme 
ja ohjaavat toimintaamme. Tunteet ovat asen-
teita, uskomuksia ja reaktioita, koko sisäis-
tetty psyykkinen historiamme.  Tämä johtaa 
siihen, että meillä jokaisella on omanlainen 
taipumus toimia tietyllä tavalla tietyssä tilan-
teessa.  Perusasenteet itseä ja elämää kohtaan 
omaksutaan jo varhain lähisuhteissa, mutta 
myös ympäristömme muokkaa niitä.  Ihmi-
nen pyrkii vahvistamaan omaksumiaan asen-
teita läpi elämän, hyvässä ja pahassa.  Elämme 
ulkoista todellisuutta sisäisen todellisuuden 
kautta. 

Tunteet virittävät meidät tilanteisiin ja ihmi-
siin. Tunteet ovat liima, joka liittää meidät 
muihin ihmisiin, joko kielteisen tai myön-
teisen tunnelatauksen kautta. Liittymistä on 
sekin kun sanon, että ”en halua kuulua tähän 
sukuun”, tällöin olen vain liittynyt negatiivi-
sin sitein sukuuni. Nämä tunteet ratkaisevat 
koemmeko olevamme yhteydessä vai ulko-
puolella. Työyhteisössä tämä näkyy haasteena, 
että tuotetaan kulttuuria, jossa kokemuksia 
jaetaan. Silloin työn tekemiseen syntyy miel-
tä ja merkitystä, joka helpottaa liittymistä. 
Ilman liittymistä ei synny sitoutumista eikä 
tekeminen tule yhteiseksi. 

Kysymys pohdittavaksi: 
Mikä on leikkaussalityön mieli ja merkitys? 
Miksi teen tätä työtä?
 
Ihminen on vastuussa itsestään; tarpeistaan, 
tunteistaan ja teoistaan. Ihminen on vastuussa 
siitä, että elää riittävästi itselleen ja itsestä kä-
sin.  Hän on vastuussa hyvinvoinnistaan, sitä 
ei toinen voi hänelle antaa. Läheisyyden, haa-
voittumisen, hylätyksi tai torjutuksi tulemisen 
pelko estävät meitä ilmaisemasta itseämme ja 
ymmärtämästä toisiamme. Haasteenamme 
on tiedostaa ja ymmärtää tunteitamme ja 
hyväksyä itsessä syntyvät tunteet itsellemme 
kuuluvaksi. Silloin ne tukevat kasvuamme ja 
voimme päättää milloin ja miten niitä käy-
tämme. 

Olemmeko omien reagointitapojemme ja pe-
rusasenteidemme vankeja? Elämällä on va-
rattuna yllätyksiä, menetyksiä, kohtaamisia 
ja muutoksia, jotka pakottavat meidät muut-
tumaan ja toteamaan, ettei oma omaksuttu 
vuorovaikutus- tai toimintatapa olekaan vält-
tämättä mielekäs ja toimiva. Tällaisessa ”elä-
män risteyskohdassa” voi omia toimintatapoja 
tarkastella ja harjoitella uusia reagointitapoja. 
Se vapauttaa, mutta tuntuu joskus myös kipu-
na, kun joutuu kohtaamaan omia torjuttuja 
puolia. Muuttuminenkin on muuttumista 
vasta, kun se tuntuu tunteissa. 

Yksi keskeisistä esteistä uuden oppimiselle on 
täydellisyyden vaatimus. Siinä idealisoimme 
itsemme ja kaiken näkemämme ja kokemam-
me, emmekä voi myöntää, että meiltä puuttuu 
jotain, en olekaan täydellinen ihminen. Tätä 
keskeneräisyyttä on tärkeä harjoitella; osaan 
olla riittävän riippuvainen eikä epävarmuutta 
tarvitse peittää täydellisyyden kaapuun. On 
helpottavaa, kun osaa ottaa myönteisen pa-
lautteen lisäksi arvioivaa palautetta eikä koe 
koko identiteettinsä tulevan uhatuksi.

Pohdintakysymyksiä:
Mikä leikkaussalityössä on epäonnistumista?
Mikä on onnistumista?
Missä perustehtävästä syntyviä tunteita kuten 
kilpailu ja kateus, epäonnistumisen kokemuk-
sia ja ristiriitatilanteita käsitellään?

Tunteet  oman kasvun palveluksessa

Meillä on ainakin kaksi vaihtoehtoa: me joko 
torjumme todellisuutta tai otamme sitä hal-
tuun luovalla ja tavoitteellisella tavalla.

Kun torjumme todellisuutta, käytämme 
puolustuskeinojamme reaktiivisesti. Meil-

lä on monia opittuja keinoja välttää vaikeita 
kokemuksia ja muistijälkiä sisällämme.  Tai 
olemme joutuneet leikkaamaan pois avutto-
man ja riittämättömän puolen itsessämme. 
Kun joku ihminen muistuttaa meitä huonona 
pitämistämme ominaisuuksista, jota emme it-
sessämme hyväksy, saatamme reagoida vetäy-
tymällä tai suojautumalla. Yhtä hyvin voimme 
hyökätä, syyttää tai mitätöidä tuota ihmistä. 
Nöyryytetyksi tulemisen uhka voi kääntyä 
jopa raivoksi, kun ihmisellä ei ole kontaktia 
omiin tunteisiin ja haavoittuvuuteensa.

Edellä mainitut tunteiden ilmaisutilanteet 
voivat muodostua kaoottisiksi ja psyykkisesti 
kuormittaviksi kokemuksiksi. Tilanne karkaa 
hallinnasta, sanotaan ja tehdään asioita, joita 
ehkä kadutaan jälkeenpäin tai saadaan vää-
ränlaista voimantunnetta; uskalsinpas sanoa!. 
Sanotaan, että suoraan sanominen puhdistaa 
ilmaa. Niin se tekeekin, mutta vain hetkek-
si. Hyöty jää lyhytaikaiseksi etenkin silloin, 
kun sanomisesta puuttuu aikuisuus ja toisen 
ihmisen koskemattomuuden kunnioitus, kun 
mennään henkilökohtaisuuksiin tai pahim-
millaan solvataan toista.

Toinen vaihtoehto on ottaa todellisuutta luo-
vasti haltuun, tiedostamalla ja hyväksymällä 
omat tunteet omiksi. Tätä voi tehdä arvioi-
malla ja pohtimalla omia tyypillisiä reaktioita 
ja harjoittelemalla uusia tapoja toimia. 
Miten kuulen ja reagoin: vetäydynkö, ulkois-
tanko, vastustanko, mitätöinkö, sulaudunko, 
mukaudunko, epäilenkö, idealisoinko?
Miten puhun, miten käytän kieltä, miten olen 
vuorovaikutuksessa, asetunko vertaiseksi, 
asetunko yläviistoon (suojaudun) tai väistän 
vastuun (asetun ”alamaispositioon”) enkä ota 
käyttöön omaa voimaani (muilla on voima, 
minulla ei)?

Voin myös pyytää tulla arvioiduksi tai arvi-
oida yhdessä toisten kanssa tilanteita ja niistä 
syntyviä tunteita. Vaikeitten asioitten ja ko-
kemusten läpi eläminen ja terapiatyöskente-
ly ovat monille itsetuntemuksen lisäämisen 
kannalta merkityksellisiä. Mitä paremmin ih-
minen tuntee itsensä, sitä monipuolisemmin 
hän voi myös käyttää ammatillista rooliaan. 
Se muuttuu hänelle voimavaraksi.

Puhutaan proaktiivisesta tunteiden ilmaisus-
ta, kun ihminen ottaa vastuun omista tunteis-
ta. Tämä tapahtuu esim. miettimällä: 
Sanonko/reagoinko? Jos sanon/reagoin, niin 
miksi sanon? Mikä tarve minua ajaa?
Vai en sano tai reagoi juuri nyt. Nukun ensin 
yön yli mietin mistä tunteeni nousee?
Vai tulenko siihen johtopäätökseen, että tunne 
ei ole niin merkityksellinen, että sanon. Se ei 
liity tähän todellisuuteen vaan heijastaa jotain 
vanhaa kokemustani.

Tunteet ja työelämä



Pinsetti 4/2011   |    13
Tilan antaminen tunteille tarkoittaa sitä, että 
tunteet tunnustetaan ja tunnistetaan työhön 
liittyvinä kysymyksinä.  Tällöin työyhteisössä 
ollaan kiinnostuneita paitsi ulkoisesta myös 
sisäisestä maailmasta, kysellään toisten ko-
kemusten perään. Se tarkoittaa lupaa ilmais-
ta sanoilla tunteita: tunnistaa ja kertoa mitä 
tunteita missäkin tilanteessa herää ja tutkia 
mistä ne mahdollisesti kumpuavat ja mihin 
sillä tunteen ääneen sanomisella pyrkii.  Tämä 
vaatii aikaa ja joskus myös apua muilta.

Tärkeää on myös, että tunteista puhutaan ”minä”,  
ei ”sinä”-muodossa. Kun käytän ”minä”-muotoa, 
tulen tunteistani vastuuta ottavaksi, kokemuk-
sellisesti läsnä olevaksi ja näkyväksi sekä itselleni 
että toiselle. Jaettuina ja kohdattuina tunteet va-
pauttavat energiaa perustehtävän tekemiselle. 
Sinä-muoto: 
”Sinä otit taas kaiken kunnian itsellesi!” tai ”Sinä 
syyllistät minua” tai ”Sinä loukkaisit minua.”
Minä- muoto: 
”Olin pettynyt, kun et maininnut nimeäni yh-
tenä tähän projektiin osallistujana.” 
tai ”Huomaan, että tuli tosi syyllinen olo eili-
sestä tilanteesta. Oliko tehtävien jaossa jotain 
epäselvyyttä tai epätasaisuutta? Mikä jäi mi-
nulta huomaamatta?” 
tai ”Pahoitin mieleni/loukkaannuin, kun kes-
kustelimme tästä asiasta. Mitähän tarkoitit 
kun sanoit…?”

Tunteet vaikuttavat työyhteisössä

Kun työyhteisössä syntyy puolustavia tuntei-
ta kuten viha, pelko tai kateus, kyse ei aina 
ole ihmisten tunnetaitojen heikkoudesta. 
Taustalla voi olla epäselvyyksiä vastuissa tai 
resurssit ja osaaminen eivät vastaa työn haas-
teita. Yhtä kaikki tällainen tilanne synnyttää 
avuttomuuden tai riittämättömyyden tunteita 
ja syntyy tarve puolustautua. Tällöin voidaan 
hakea syntipukkia syyttämällä jotain ihmistä, 
organisaatiota, hallintoa, johtoa, ryhmää, ihan 
mitä vaan. Tai aletaan ”hoitamaan” kyseistä 
tunnetta, huokailuin ja valituksin ja kohtalo-
toveria etsien. Tunteiden hoitamisesta voi jopa 
tulla perustehtävä, kun riittämättömyyttä ja 
syyllisyyttä hoidetaan syyttämisellä, musta-
valkoisella ”me vastaan te” -asetelmilla. 
Kun en tunnista tai en saa sanoa, että minä en 
osaa tätä hommaa, voin alkaa hoitaa syntyvää 
avuttomuutta myös katteettomalla optimis-
milla tai ylenpalttisella toimeliaisuudella. Jos-
kus nämä tunteet synnyttävät rooleja, joita ih-
minen alkaa pitää omina ominaisuuksinaan. 
Jos en saa olla avuton, ehkä resurssit eivät 
vastaa työn vaatimuksia, ryhdyn kiireiseksi ja 
ihannoin muitakin kiireisiä ihmisiä. Pian olen 
imaissut itseeni kaikkea kaikkien puolesta te-
kevä työntekijän roolin.

Koko työyhteisö voi joutua reaktiivisten tun-
teiden valtaan ja hakea turvallisuutta  epävi-

rallisesta kulttuurista. Epävirallisen kulttuu-
rin huono puoli on se, että se toimii tehokasta 
ja tuloksellista tavoitekulttuuria vastaan. Epä-
virallinen kulttuuri on vahva, jos työtehtäviä 
ei ole selkeästi määritelty tai työnjako ei toimi, 
johtajuus koetaan heikkona tai yhteisön koke-
muksellisesta puolesta ei olla kiinnostuneita. 
Epäviralliseen kulttuuriin, esim. klikkiin, lii-
tytään, koska se edustaa pysyvyyttä ja jatku-
vuutta. Tällainen työyhteisö kokee toimivansa 
oikein ja usein sen kuulee kuvaavan itseään 
sanoilla ”me olemme parhaita” tai työnteki-
jöiden menevän työyhteisön taakse ”meidän 
työryhmä on sitä mieltä” sen sijaan, että rei-
lusti ilmaisisi mitä mieltä itse on.  Kun tällai-
nen työyhteisö näkee toimimattomuutta, sitä 
hoidetaan etsimällä syntipukkeja, vertaile-
malla, mustavalkoisella ajattelulla, ”hyvikset  
ja pahikset”, haukkumalla toista osapuolta tai 
syyttämällä esimiestä.

Jos esimies ei salli työhön liittyvän epävar-
muuden tunteen ilmaisua, hän antaa viestin, 
että jokaisen on pärjättävä yksin. Ihmiset eivät 
uskalla pyytää apua ja ajautuvat tekemään työ-
tään yksin. Tällöin työyhteisö jää rakentumat-
ta eikä työyhteisön hiljainen tieto ole käytössä. 
Jokainen alkaa varmistaa omaa turvallista (tai 
turvatonta!) uraansa eikä synny yhteyttä.  Ih-
miset pysyvät turvallisuussyistä samoilla uril-
la, minkä vuoksi ei myöskään synny uutta, 
koska kaikki uusi tuo epävarmuuden tunteita. 
Meille ihmiselle on tärkeää sekä saada että an-
taa. Jos koemme olevamme vain vaatimusten 
kohteita ja antajia, se heikentää motivaatiota 
ja sitoutumista. Jos tasapainoa ei synny, tur-
haudumme. Kun tätä jatkuu, leipäännymme 
ja tulemme välinpitämättömiksi.
   Toimintakykyisen työyhteisön tunnistaa 
siitä miten se kykenee käyttämään hyväkseen 
kuormittavia tunteita. Tämä voi tapahtua ar-

jessa esim. siten, että kun havaitsemme, että 
meillä on jännittynyt tunnelma, se sanotaan 
ääneen: ”Onpa meillä täällä tällä hetkellä ki-
reä ilmapiiri”. Sitä lähdetään sen jälkeen jä-
sentämään: ”Mikähän tämä kireys on? Osaako 
joku sanoa? Mitä meillä on nyt täällä?” Sen 
sijaan, että torjuttaisiin koko asia omilla suo-
jautumismekanismeilla, se nostetaan esiin ja 
siitä keskustellaan. 

Pohdintakysymyksiä:
Miten leikkaussalityöyhteisössä näkyy emotio-
naalinen osaaminen? 
Miten emotionaalista osaamista voi kehittää? 

Työyhteisön emotionaalinen osaaminen 
näkyy: 

l oman ja toisen työn arvostamisena
l kykynä samaistua ja olla erillinen
l kykynä liittyä
l tavoitetietoisuutena
l kykynä keskustella ja olla eri mieltä
l muutosvalmiutena 
l pitkäjännitteisyytenä
l sietämisenä
l kykynä vaatia itseltä ammatillisuutta 
l kykynä kestää jännitteitä, esim. että 
ei provosoidu, vaikka provosoidaan ja 
toimimista säiliönä erilaisille reaktioille 
ja tunnevirityksille. 
l kykynä kannatella työyhteisöä, olla 
korrekti ja pitää erilaisia asioita mielessä

Yhteisö, joka tutkii ja tunnistaa perustehtä-
västä nousevia ja keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa syntyviä tunteita, mahdollistaa työn-
tekijöitten yksilöllisen kasvun, laadukkaan 
perustehtävän toteutumisen ja asiakkaiden 
syvemmän kohtaamisen. n
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outi räsänen jA Päivi Hirvonen

Turvallinen röntgensäteilyn käyttö 
edellyttää ionisoivan säteilyn ominai-
suuksien ja käyttäytymisen tuntemus-
ta. Toiminnan harjoittaja vastaa sätei-
lyn käytön turvallisuudesta.Toiminnan 
harjoittajan on varmistettava, että 
röntgensäteilyn käyttöön osallistuvalla 
henkilökunnalla on asianmukainen ja 
ajantasainen koulutus. (STUK 2003.) 

Henkilökunnan hyvä ammattitaito, laitetun-
temus ja oikea asennoituminen luovat pohjan 
säteilyturvallisuudelle. Turvallinen röntgen-
säteilyn käyttö lähtee huolellisesta suunnit-
telusta (esim. huomioidaan ettei metallia tule 
primäärikenttään). Työpaikalla tulee olla 
ajantasainen ohjeistus. Raskaana oleva työn-
tekijä ei saa olla leikkaussalissa röntgenku-
vauksen aikana. Henkilökohtainen / ryhmä 
annosmittari on suositeltava (ST-ohjeet 1.6 /
valvonta-alue, 7.1/annostarkkailu, 7.5/säteily-
työntekijä).

Henkilökunnan säteilyrasitus muodostuu si-
ronneesta röntgensäteilystä. Leikkaussalissa 
tulee kuvauksen aikana olla vain välttämätön 
henkilökunta ja heidän on käytettävä säteily-
suojaimia. Ne antavat hyvän suojan siroavalta 
säteilyltä. On syytä myös huomioida muut yk-
sikössä vierailevat henkilöt. 

Leikkaussalissa käytetään pääsääntöisesti C-
kaari -kuvantamista. Vain koulutetut henkilöt 
saavat käyttää C-kaarta (ST-ohje 1.7). Kirur-
ginen C-kaari -työskentely on avoin säteilyn-
käyttötilanne, jossa suojauksen järjestäminen 
on hankalaa. Potilaan ympärillä on paljon 
laitteita ja useita henkilöitä. Heidän suojaami-
sensa on vaikeaa, koska primäärikeilan suun-
ta saattaa vaihtua tutkimuksen aikana monia 
kertoja. Lisäksi potilasta joudutaan mm. usein 
lääkitsemään kuvauksen aikana, jolloin anes-
tesiahoitaja saattaa joutua hyvin lähelle säde-
keilaa eikä työskennellessään huomaa olevan-
sa selin kuvauslähteeseen. C-kaarta käyttävän 
henkilön tuleekin valvoa, että kaikki salissa 
olevat henkilöt ovat asianmukaisesti suojau-
tuneet. 

Potilaan suojaus

Potilaan suojaus toimenpiteen aikana on koko 
henkilökunnan vastuulla. Suunnittele ku-

vaustilanne huolellisesti. Hyvä laitetuntemus 
on ensimmäinen asia potilaan säteilyaltistuk-
sen vähentämiseen. Käytä suurinta mahdol-
lista focus-iho-etäisyyttä eli kuvanvahvistin 
mahdollisimman lähelle potilasta, jolloin sä-
demäära laskee, kuvanlaatu ja koko kasvaa. 
Käytä aina, kun mahdollista, pulssattua läpi-
valaisua. Rajaa kuvattava alue mahdollisim-
man tarkasti. Käytä koneen automatiikkaa, 
laseria ja kuvamuistia hyödyksi.

Huomioi kuvaussuunnan vaikutus potilaa-
seen. Potilaan oma keho voi toimia suojaavana 
materiaalina. Esimerkiksi keuhkokuvaukses-
sa PA-projektiossa rintojen annos on potilaan 
paksuudesta riippuen kolmasosasta kymme-
nesosaan AP-projektion annoksesta. 

Tarvittaessa jännite eli kV valitaan kuvattavan 
kohteen ja sen paksuuden mukaan. Jännitteen 
muutos vaikuttaa säteilyn läpitunkevuuteen ja 
kontrastiin sekä säteilyannokseen. 

l kV-arvon noustessa, röntgensäteilyn lä-
pitunkevuus kasvaa ja kontrasti vähenee
l mAs-arvon noustessa, säteilymäärä li-
sääntyy ja kuva vaalenee

Koska C-kaari -kuvantamisen PA-projekti-
ossa säteilynlähde on alhaalla, tulee potilaan 
vartalon alle laittaa potilassuoja. 

Suoja on sijoitettava mahdollisimman lähellä 
sädekeilaa, sekä niin ettei se tule lpv-kenttään. 
Suojausta laitettaessa on tiedettävä, mistä 

Säteilysuojainten käyttö leikkaussalissa

Rintarauhanen 0,12
keuhkot 0,12
Punainenluuydin 0,12
Mahalaukku 0,12
Paksusuoli 0,12
Muut elimet yhteensä 0,12

yhteensä 0,72
Sukurauhaset 0,08

yhteensä 0,08
Kilpirauhanen, ruokatorvi, virtsarakko, maksa 0,04

yhteensä 0,16
Iho, luunpinta, sylkirauhaset, aivot 0,01

yhteensä 0,04
                                                                                                        Yhteensä 1,0

Taulukko 1. Säteilyherkät elimet, kudosten painotuskertoimet Lähde ICRP 103, 2007

Suoja vetopöytätoimenpiteisiin.
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suunnasta säde tulee. Lisäksi potilasta voi-
daan tarvittaessa suojata myös sivusuunnasta 
tai päältä tulevalta hajasäteilyltä asettamalla 
säteilysuojat suojaamaan säteilylle herkkiä eli-
miä, esim. rinnat, kivekset tai kilpirauhanen.  
(Ks. taulukko 1)

Raskaana olevien kohdalla tulee aina harkita 
huolellisesti säteilynkäytön tarve sekä pyrkiä 
käyttämään mahdollisimman huolellisesti 
suojaimia sikiön suojaamiseksi. Raskauden 
aikaisen altistuksen tuoma lisäriski sairastua 
syöpään lapsuusiässä on 6% /Gy!

Lasten röntgensäteilyherkkyys on monin-
kertainen aikuisiin verrattuna, koska solujen 
jakaantuminen on vilkasta sekä oletettu elin-
ikä on pitkä. Lapsipotilaiden kohdalla on var-
mistettava, että käytetään lasten röntgentut-
kimuksiin soveltuvaa tutkimustekniikkaa ja 
oletusarvoja, joissa huomioidaan myös poti-
laan koko (STUK 2006b). Lapset onkin suojat-
tava juuri pienen kokonsa vuoksi huolellisesti, 
sillä elimet ovat lähempänä ihon pintaa ja nii-
den väliset etäisyydet ovat melkein olematto-
mat. Säteilyherkät elimet ovat näin ollen aina 
lähellä primäärikenttää (Suomen röntgenhoi-
tajaliitto 2006, 10). Pienten lasten putkiluut 
sisältävät punaista luuydintä, joka on säteilylle 
herkkää kudosta. (Husso 2008.) Tyttöjen ku-
vauksissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota 
rintarauhasen suojaamiseen (herkimmillään 
8-vuodesta ylöspäin). Kilpirauhasen herkkyys 
on suurimmillaan varhaislapsuudessa ja vähe-
nee murrosiän jälkeen.

Esimerkiksi kyynärpäätä kuvattaessa voidaan 
laittaa lapsen alle sädesuojapeitto ja toinen sä-
desuojapeitto lapsen päälle rintoja, sisäelimiä 
sekä kilpirauhasta suojamaan. Tällöin este-
tään alhaalta röntgenputkesta sekä kädestä 
siroavan säteilyn vaikutusta lapseen. Jokainen 
kuva harkitaan tarkasti eikä turhia kuvia ote-
ta, sillä lapsuuden aikainen altistus ionisoival-
le säteilylle aiheuttaa suuremman syöpäriskin 
kuin vastaava annos aikuisiässä (Lasten rönt-
gentutkimusohjeisto. 2005: 4). Lasten kuvauk-
sissa suojainten oikeaan kokoon on kiinnitet-
tä erityistä huomiota. Suojat eivät saa olla liian 
painavia lapsen päällä, eivätkä ne saa tulla pri-
määrikenttään. Lapsille on valmistettu omia 
säteilysuojia esim. potilaspeitto lapsen päälle, 
kilpirauhassuoja sekä ovario/ kivessuojat. 

Henkilökunnan suojaus

Mitä vähemmän potilas altistuu röntgensätei-
lylle, sitä vähemmän henkilökunta saa hajasä-
teilyä.  

Leikkaussalin ympäröivät tilat on yleensä 
suojattu rakenteellisesti (seinärakenteet). Pa-
ras suoja röntgensäteilyä vastaan on etäisyys. 
Röntgensäteilyn voimakkuus on kääntäen 
verrannollinen etäisyyden neliöön. Säteily-
suojat suojaavat hyvin siroavalta säteilyltä. 
Suojaimen läpäisee vain muutama prosentti 
siihen kohdistuvasta röntgensäteilystä (Teuvo 
Parviainen, 2005). Henkilökunnan tavalli-
simpia päälle puettavia säteilysuojaimia ovat: 
suojatakki, suojaessu, liivi-hame yhdistelmä, 
kilpirauhassuoja, suojakäsineet, suojalasit ja 
suojaseinät. Lisäksi henkilökunnan säteilytur-
vallisuutta voi lisätä hajasäteilysuojilla, jotka 
vähentävät siroavan röntgensäteilyn määrää 
merkittävästi. Liikuteltavat suojaseinät ovat 
hyvä lisä leikkaussalin säteilysuojaukseen.  

”Kuinka valitsen oikeanlaisen 
säteilysuojan?”

Koska työnantajan velvollisuus on huolehtia 
röntgensäteilyn käytön turvallisuudesta, tu-
lee myös henkilökunnalle tilattavien säteily-
suojainten olla käyttötarkoituksen mukaisia. 
Leikkaussalissa liikutaan toimenpiteen aika-
na paljon ja joskus ollaan selkä kuvaussuun-
taan. Tällöin suojainten on suojattava myös 
selkäpuolelta. Ympärisuojaavat säteilysuojat 
(suojatakki, edestä ja takaa suojaava essu, 
liivi-hame -yhdistelmä) ovat silloin paras va-
linta. uu

Liivi-hameyhdistelmä.

Suojalasit

Kuva sironnasta: Stuk Teuvo Parviainen.

Lasten kivessuojia.

Käsisuoja
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uu Käytettäessä korkeita kV (120kV) ar-
voja on säteily läpitunkevampaa, jolloin sä-
teilysuojan lyijyvahvuuden on oltava riittävä 
pysäyttämään energian. Säteilysuojaimiin 
on valittavissa suojavahvuus. Leikkaussalissa 
suositellaan säteilysuojan lyijyvahvuudeksi 

S400 hajasäteilysuojain.Suojaseinä
(Pb) eteen 0,5 mm ja taakse 0,25 mm. 
  
Säteilysuojainten materiaaleina voidaan käyt-
tää perinteisen lyijyn sijasta myös lyijyvinyy-
liä, lyijysekoitetta tai lyijyttömiä materiaaleja 
(Havukainen 2001,5; Statkiewicz ym. 1999, 
157; Rintala 2006, 31; Kettunen ym. 2006, 14). 

Leikkaussaleissa eniten käytetty on lyijytön 
vaihtoehto. Lyijytön suoja on keskimäärin 30 
% kevyempi kuin 100 % lyijystä valmistettu. 
Lyijytön suoja on yhtä turvallinen. Se on li-
säksi ympäristöystävällinen (hävittäminen) ja 
sen keveys lisää käyttömukavuutta. 

Miksi säteilysuoja ei istu? Valitettavan usein 
näkee, että edessä kaksinkertaiseksi tarkoi-
tettu suojaus ei toteudu (päällekkäisyys) tai 
säteilysuoja on aivan liian lyhyt. Valittu sätei-
lysuoja on liian pieni. Liian suuri säteilysuoja 
tuntuu epämukavalta. Siinä on vaikea liikkua, 
se valuu hartioilta ja se painaa. Yläosastaan 
liian suuri sädesuoja jättää ns. hiha-aukon 
auki, jolloin rinnat eivät ole suojassa. Val-
mistajien mittataulukot saattavat vaihdella. 
Malleja täytyy olla aina mahdollisuus sovittaa 
ennen hankintaa, joten pyydä edustaja paikal-
le. Sädesuojan hyvä pituus on n.10 cm polven 
alapuolella. Tämän päivän säteilysuojissa on 
huomioitu ergonomia ja loppukäyttäjän työ-
mukavuus.

Kilpirauhassuoja on yksi tärkeimmistä säteily-
suojista. Suojan tulee yltää hyvin kaulan ym-
päri ja mahdollisen suojaläpän olla riittävän 
pitkä. Lyijyvahvuuden tulisi olla 0,5 mm Pb.

Suojaessun oikea pukeminen.Sädesuojavaatetus.
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Steriilit röntgensuojainkäsineet.

Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme asiakkaillemme

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

B. Braun Medical Oy
Aesculap

Pesukone säteilysuojille

Suojalasien käyttö on lisääntynyt leikkaussa-
lissa. Varsinkin silloin, kun työskennellään 
lähellä röntgensäteilyä, ovat suojalasit perus-
teltuja. Nykyisin on saatavana hyvin istuvia ja 
tyylikkäitä suojalaseja vahvuuksilla sekä ha-
lutessa sivusuojauksella. Valikoimista löytyy 
myös laseja tai visiirejä omien lasien päälle.

Käsien annos voi olla merkittävä eri läpiva-
laisutilanteissa, erityisesti työskennellessä 
säteilyn primäärikeilan vieressä (esim. käsi-
kirurgia, traumatologia, reponointi + kipsa-
us). Käsiä ei tule koskaan viedä säteilykeilaan, 
koska siinä annosnopeus on hyvin suuri. 
Käytä pitkiä instrumentteja sekä tarvittaessa 
Rtg-suojakäsineitä (steriilit, epästeriilit). Näin 
vältytään turhilta sormiannoksilta.

Koska leikkaussalissa työskennellään lähellä 
säteilylähdettä, voi henkilökunnan sädetur-
vallisuutta parantaa leikkaustason reunaan 
tai sen päälle kiinnitettävillä lisäsuojilla (ha-
jasäteilysuojat). Lamellimalliset suojaimet sal-
livat C-kaaren esteettömän käytön ja vähen-
tävät samalla merkittävästi hajasäteilyä sekä 
näin lisäävät työturvallisuutta. 

Säteilysuojainten säilytys, huolto ja 
tarkastus

Säteilysuojaimia ei saa taittaa eikä säilyttää 
lämmönlähteiden vieressä. Suojat tulisi säilyt-
tää tarkoitukseen suunnitelluissa naulakoissa 
tai telineissä. Lyijykumi on haurasta ja mah-
dollisiin taitekohtiin syntyy helposti murtu-
mia, jolloin suojausominaisuus heikkenee. 
Suojat voi pestä käsin tasopesuna miedolla 
pesuaineella tai säteilysuojille suunnitellussa 
pesukoneessa, joka pesee, desinfioi ja kuivaa. 

Säteilysuojat olisi hyvä tarkistaa ajoittain sil-
mämääräisesti sekä tunnustelemalla suoja-
kertoimen tasaisuus käsin. Vähintään kerran 
vuodessa tulisi suojat tarkistaa läpivalaise-
malla ja varmistaa kaikkien säteilysuojainten 
eheys. n

Turvallisia työpäiviä toivottaen,
Outi Räsänen ja Päivi Hirvonen, Paxot Oy
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ArjA leinonen
Aoh
Oys, Avohoitotalon leikkausosasto

”Joulu saapuu jokaiselle”, myös päiväkirurgi-
selle leikkausosastolle. Mistä sen tietää, että 
joulu on tulossa? Hoidamme potilaita samalla 
tavalla vuodenajoista riippumatta, potilailla 
on samanlaiset potilasvaatteet päivät läpeensä 
eikä henkilökunnallekaan ole erikseen joulu-
vaatteita. Ei edes tonttulakkia voi pitää leik-
kaussalissa ja kukapa henkilökunnasta halu-
aisi saada itselleen tontun maineen.

Mutta kyllä sen tietää, että joulu lähestyy, 
muustakin kuin siitä, että syksyn pimeys 
alkaa väsyttää ja loman kaipuuta on ilmas-
sa. Radiosta alkaa kuulua joululauluja, joita 
leikkaussaleissakin kuunnellaan leikkausten 
aikana taustamusiikkina, kuitenkin poti-
laitten ehdoilla. Kyntteliköt ja muoviset jou-
lukuuset kaivetaan komeroitten kätköistä ja 
puhdistetaan pölyistä. Jonakin aamuna vain 
huomataan, että taas on löytynyt viitseliäitä 
ja ahkeria työntekijöitä, jotka ovat asetelleet 
kyntteliköt paikoilleen potilaitten odotustiloi-
hin, heräämöihin ja henkilökunnan taukoti-
loihin, koristelleet joulukuuset kaikkien iloksi 
sekä värkänneet mitä hienoimpia koristeita ja 
asetelleet ne tyylikkäästi sopiviin paikkoihin. 
Päiväkirurgisella leikkausosastolla potilaitten 
kanssa keskustellaan paljon ja joulusta syntyy 
monta tarinaa ja juttua.

Kun ulkona on melkein koko ajan pimeää, 
pääsee tunnelmavalaistus oikeuksiinsa. Se 
rauhoittaa ihmisten mieliä ja jotenkin myös 
ilmapiiri alkaa rauhoittua, mitä lähemmäksi 
joulua tullaan. Osastoilta ja yhteistyökump-
paneilta tulee joulukortteja, joilla koristellaan 
kahvihuoneitten seiniä ja ikkunalautoja. Pöy-
dille ilmestyy suklaakonvehtirasioita ja mui-
ta herkkuja lääkäreiltä kiitokseksi kuluneen 
vuoden hyvästä yhteistyöstä. Kaikki ikävät 
asiat siirtyvät viimeistään siinä vaiheessa un-
holaan, jos niitä nyt on ollutkaan.

Ennen kuin henkilökunta alkaa jäädä lomille, 
kruunataan joulun tulo vielä yhteisillä nyyt-
tikesteillä, jolloin pöytä katetaan koreaksi. 
Jokainen tuo jotakin, suolaista tai makeaa 
jouluista ruokaa. Joulun tuoksu leviää koko 
leikkausosastolle piparien, maustekakkujen 
ja joululimpun välityksellä. Joulumusiikki soi 
taustalla ja pitkin päivää voi käydä herkuttele-

massa. Syötävää riittää kaikille ja jää yleensä 
vielä seuraavalle aamullekin. 

Toki työnantajakin haluaa muistaa työnteki-
jöitään tarjoamalla riisipuuron ja torttukahvit 
joulun alla. Ja kyllä ne maistuvatkin hyvälle.

Mitä lähempänä joulu on, sitä useampi hen-
kilökunnasta jää pikku hiljaa lomalle valmis-
telemaan omaa kotijouluaan. Eivät kaikki 
potilaatkaan ole halukkaita tulemaan juuri 
ennen joulua leikkaukseen, jos on mahdolli-
suus valita toisin. Viimeisenä arkipäivänä salit 
hiljenevät iltapäivällä joulun ajaksi kokonaan. 
Heräämön hoitajat kotiuttavat viimeiset po-
tilaat, sammuttelevat valot ja kynttilät ja sul-
kevat ovet takanaan. Täydellinen hiljaisuus 
laskeutuu leikkausosastolle. n

JOULUN AIKAA
Oulun Yliopistollisen sairaalan päiväkirurgisella leikkausosastolla

”Hiljaa, hiljaa, 

joulun kellot kajahtaa. 

Kautta avaruuksien 

kaikuu laulu riemuinen..”

 
 
 
 
 
 

AOTraumakurssi –  
36. kurssi leikkausosaston 
sairaanhoitajille 
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Säteilyturvakeskus (2005) määrittelee säteilyn 
käytön turvallisuuskulttuurin ST-ohjeessa 
1.1: Säteilyn käytön hyvällä turvallisuuskult-
tuurilla tarkoitetaan sitä, että säteilyn käyttö-
organisaatiossa ja siinä toimivien henkilöiden 
toimintatavat ja asenteet ovat sellaiset, että 
turvallisuuden ylläpito ja toiminnan jatkuva 
kehittäminen on mahdollista. Lisäksi säteilyn 
käyttöorganisaatioon kuuluvien henkilöiden 
on oltava asianmukaisesti koulutettuja, tur-
vallisuustietoisia ja motivoituneita tehtävään-
sä, ja heidän tietojen on oltava jatkuvasti ajan 
tasalla. Alun perin turvallisuuskulttuurin on 
määritellyt Kansainvälinen atomienergia-
järjestö IAEA (1991): Turvallisuuskulttuuri 
muodostuu organisaation toimintatavoista 
ja yksittäisten henkilöiden asenteista, joiden 
tuloksena ydinvoimalaitosten turvallisuuteen 
vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä 
edellyttämän huomion ja ovat etusijalla pää-
töksiä tehtäessä.

Turvallisuuskulttuuri on organisaation ky-
kyä ja tahtoa ymmärtää, millaista turvalli-
nen toiminta on. Turvallisuuskulttuuri muo-
dostuu organisaation omista turvallisuutta 
määrittävistä vaatimuksista ja rajoituksista. 
Organisaatio vastaa näihin vaatimuksiin ja 
rajoituksiin luomalla rakenteellisia ja psyko-
logisia toimintaedellytyksiä. Lopullisesti tur-
vallisuuskulttuuri saa muotonsa organisaati-
ossa, kun työskentely aloitetaan organisaation 
itsensä määrittelemissä puitteissa. 

Säteilyn haittavaikutukset niin terveyden-
huollon säteilyn käytössä kuin muuallakin 
ovat viime vuosina olleet näyttävästi esillä 
mm. Japanin ydinvoimalaonnettomuuden 
ja terveydenhuollossa ilmenneiden, isojen 
säteilyannosten aiheuttamien deterministis-
ten (esim. ihovaurio, hiustenlähtö) haittojen 
vuoksi. Leikkaussaleissa tehdään entistä mo-
nimutkaisempia leikkauksia ja toimenpiteitä, 
ja käytetään tehokkaampia liikuteltavia C-
kaaria kuvanlaadun parantamiseksi. Uusilla 
taulukuvailmaisimilla (ns. suoradigi tai litteä 
ilmaisin) voidaan päästä aikaisempaa pie-
nemmällä annoksella samaan kuvanlaatuun 
kuin kuvanvahvistinta käytettäessä, mutta 
toisaalta annos voi olla myös paljon suurempi, 

ellei siihen kiinnitetä aktiivisesti huomiota. 
Tästä johtuen on tärkeää keskustella oman 
yksikön turvallisuuskulttuurista, osaamisen 
tasosta ja turvalliseen toimintaan sitoutumi-
sesta.

Kuvantamistekniikan merkitys 
säteilyaltistukseen

Liikuteltavissa C-kaarissa on nykyisin kym-
menittäin mahdollisuuksia valita erilaisia 
toimintoja, jotka puolestaan vaikuttavat sii-
hen, kuinka paljon säteilyä tulee röntgen-
putkesta ulos, millaista säteily on ja miten se 
siroaa ympäristöön tai menee potilaan läpi 
kuvanvahvistimelle tai taulukuvailmaisimel-
le. Taulukuvailmaisimilla varsinaista jatku-
vaa läpivalaisua ei ole enää käytössä, koska 
ilmaisin täytyy ”tyhjentää” eli erasoida.  Puls-
sausnopeuden ollessa tällöin 25 tai 30 pulssia 
sekunnissa, sitä ei juurikaan erota jatkuvasta 
läpivalaisusta. Harventamalla pulssausnope-
utta  säteilyannosta voidaan pienentää huo-
mattavasti. 

Läpivalaisulaitteissa on nykyisin useita mah-
dollisuuksia säätää annosnopeutta eli annok-
sen tasoa. Taulukuvailmaisimilla saadaan 
hyvä kuvanlaatu pienemmällä annoksella, 
jolloin on hyvä testata low dose- tai half dose 
-toimintojen kuvanlaadun riittävyys. Erilais-
ten symbolien taustalla olevien automaat-
tisten toimintojen säätökäyrät on myös hyvä 
testata ja havainnollistaa käyttäjille. Sym-
bolilla ”Lantio” voidaan esittää esimerkiksi 
automatiikan toimintaa niin, että virta (mA) 
on alusta asti korkeampi ja jännite (kV) mata-
lampi paremman kontrastin saavuttamisksi, 
kun taas raaja- tai lapsiohjelmissa virta (mA) 
pysyy alhaisena ja jännite (kV) nousee nope-
ammin. Karkeasti ottaen voidaan ajatella, että 
jännite (kV) kuvaa säteilyn läpitunkevuutta 
ja virta (mA) säteilyn määrää. Korkeammalla 
jännitteellä pienten tiheyserojen erottaminen 
heikkenee, mutta toisaalta potilasannosta voi-
daan sillä tavalla pienentää. Jodipitoista varjo-
ainetta käytettäessä jännite (kV) ei saa nousta 
liian korkealle (max. n. 80 kV), jotta varjoai-
neen antama kontrasti säilyy hyvänä. 

Säteilyn laatuun vaikuttavat virran ja jännit-
teen lisäksi laitteessa oleva suodatus (kiinteä- 
ja lisäsuodatus) ja pulssausnopeus. Nykyisin 
C-kaarissakin on mahdollista saada kupari-
suodatus lisäsuodatukseksi. Potilasannosta 
voidaan pienentää huomattavasti käyttämällä 
kuparia lisäsuodatuksena, koska se suodattaa 

pehmeimmän säteilyn pois, eikä näin ollen li-
sää potilaan saamaa annosta. Kiinteäsuodatus 
C-kaarissa on yleensä 2,5–4 mmAl, jolloin 0,1 
mmCu lisäsuodatus pienentää potilaan pinta-
annosta 30–40 %.

Kuvanvahvistimen tai taulukuvailmaisimen 
etupinnalla on hila. Hilan tarkoituksena on 
estää sironneen (suuntaa muuttaneen) sätei-
lyn pääsy ilmaisimelle, joka havaitsee tulevan 
säteilyn (säteily aiheuttaa valontuikahduksen, 
joka muutetaan sähkövaraukseksi). Tyypil-
lisesti hila on materiaaliltaan hiilikuitua ja 
siinä on lyijylamellit ja niiden välissä pienet 
raot, joista säteily pääsee läpi. Uusimmissa 
C-kaarissa hila on helposti poistettavissa, 
jolloin se tulee ottaa pois esim. pienten lasten 
kuvauksissa (koska ohut kohde ja pienet kuva-
usarvot eivät aiheuta sirontaa, jolloin kuvan-
laatu pysyy hyvänä ilman hilaa). Hilan poisto 
pienentää tarvittavaa säteilyannosta yhteen 
kolmasosaan. Säteilyturvakeskuksen ohjeen 
mukaan läpivalaisulaitteissa, joita käytetään 
paljon lasten kuvantamiseen, tulisi olla irro-
tettava hila.

Rajaamalla säteilykeila kohteen kokoiseksi 
voidaan pienentää säteilylle altistuvan alueen 
kokoa silloin, kun se toimenpiteen suoritta-
misen kannalta on mahdollista. Rajauksella 
voidaan jättää säteilykeilan ulkopuolelle sätei-
lylle herkkiä elimiä kuten esimerkiksi rinnat, 
sukuelimet, kilpirauhanen ja punaista luu-
ydintä sisältävät luut. Last image hold (LIH) 
ja ilman säteilyä tehtävä rajaus (virtuaalinen 
rajaus) mahdollistavat kuvausalueen rajaa-
misen lisäämättä potilaan saamaa annosta. 
Kun säteilykeilaa rajataan kaksi senttimetriä 
pienemmäksi, potilasannos pienenee 25 %.  
Samalla myös henkilökunnan säteilyannos 
laskee vähintään saman verran, koska siroava 
säteily vähenee säteilykeilan pienentyessä. 

Suurennuskuvauksella saadaan suurennet-
tu kuva kohteesta. Yleensä sen käyttö nostaa 
annosnopeutta kuvanlaadun ylläpitämiseksi. 
Suurennus saadaan aikaan myös kasvattamal-
la kuvattavan kohteen etäisyyttä kuvanvahvis-
timesta tai taulukuvailmaisimesta, mutta sil-
loin etäisyys röntgenputkesta potilaan iholle 
lyhenee. Potilaan ihovaurioiden välttämiseksi 
röntgenputki pidetään mahdollisimman kau-
kana ihosta. Säteily vaimenee hyvin nopeasti 
etäisyyden kasvaessa, sillä etäisyyden kak-
sinkertaistuessa säteilyannos pienenee yhteen 
neljäsosaan.

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin parantaminen 
läpivalaisutyöskentelyssä
AnjA Henner
yliopettaja, OAMK
PiiA liimAtAinen
röntgenhoitaja, TtM opiskelija, Oulun yliopisto
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Pienentämällä potilaan                 
säteilyaltistusta pienennät myös 
omaa altistumistasi

Läpivalaisua käytettäessä henkilökunta al-
tistuu siroavalle säteilylle. Toimenpiteen 
suorittajan mikään kehon osa ei saa olla pri-
määrikeilassa.  Siroavan säteilyn määrä on 
riippuvainen säteilyn laadusta, annostasosta 
(kV ja mA), säteilytysalueen koosta, säteily-
keilan suunnasta ja säteilytysajasta. Asian-
mukaisten ja oikeanlaisten säteilysuojainten 
käyttö sekä mahdollisimman pitkä etäisyys 
röntgenputkesta ja primäärisäteilykeilasta 
pienentävät säteilyaltistusta. 

Uusimpien tutkimustulosten mukaan silmän 
mykiön säteilyherkkyys on osoitettu riittä-
vän selkeästi ja sen vuoksi silmän mykiön 
vuosiannosrajaa tullaan laskemaan huomat-
tavasti nykyisestä 50 mSv;stä 20 mSV:iin. Pri-
määrikeilan lähellä työskentelevien on syytä 
kiinnittää huomiota silmiensä suojaamiseen 
joko ottamalla etäisyyttä tai suojaamalla sil-
mät lyijylaseilla tai liikuteltavalla lyijylasilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 423 
/200 mukaan toimenpiteistä on kirjattava 
sellaiset tiedot, että potilaan säteilyaltistus 
pystytään tarvittaessa määrittämään. Nyky-
aikaisissa C-kaarissa on yleensä annosnäyt-
tö, joka kertoo annoksen ja pinta-alan tulon, 
jolloin on ehdottoman tärkeää kirjata annok-
sen yksikkö oikein (esim. Gycm2,  mGycm2, 
cGycm2, dGycm2 tai mGym2). Jos laitteessa 
on mahdollista tarkastella annostasoa läpiva-
laisusta jälkikäteen, antaa se hyvän mahdolli-
suuden vertailla esimerkiksi eri käyttäjien 
työskentelytapoja. Myös läpivalaisuaikoja on 
hyvä seurata ja keskustella, jos käyttäjien vä-
lillä on eroja läpivalaisuajoissa tai annoksissa 
samantyyppisissä toimenpiteissä. 

Harvoin C-kaarta käyttäville tulisi olla selke-
ät ja tiivistetyt ohjeet laitteen käytöstä helpos-
ti saatavilla. Laitteen käyttöönottoa helpottaa, 
jos siihen saadaan aloitusasetukseksi matala 
annostaso, josta lähdetään liikkeelle. Tällöin 
laitetta harvemminkin käyttävä voi toimia 
turvallisemmin mielin. C-kaaren vastuukäyt-
täjä voi perehdyttää ja kouluttaa uusia käyttä-

jiä ilman potilasta vaikkapa läpivalaisemalla 
muoviastiaa, jossa on 10-15 cm vettä. 

EMAN (European Medical Alara Network) 
on EU-projekti, jossa yhtenä osa-alueena on 
liikuteltavan C-kaaren käyttö. Projektin ai-
kana on kerätty materiaalia ja artikkeleita C-
kaaren turvallisesta käytöstä. Sivulta löytyy 
myös posteri C-kaaren turvallisesta käytöstä 
käännettynä eri kielille. Sivuilla oleva mate-
riaali on kaikkien halukkaiden käytöstä. Pe-
rehtymällä materiaaliin, keskustelemalla ja 
sopimalla yhteisistä toimintaperiaatteista voi-
daan turvallisuuskulttuuria kehittää yhdessä. 
Säteilyturvakeskuksen kyselyssä tuli esille, 
että hoitajien koulutuksessa on puutteita. Ou-
lun ammattikorkeakoulussa järjestetään C-
kaaren käyttöön liittyen ST-ohjeen 1.7 vaati-
muksia vastaava koulutus C-kaaren käyttäjille 
tammi-helmikuulla 2012. n

EMAN projektin pääsivu
http://www.eman-network.eu/
http://www.eman-network.eu/IMG/pdf/C-
bue_poster_finnish.pdf (posteri suomeksi)

AnjA Henner
yliopettaja, OAMK
ritvA HAvuKAinen
apulaisjohtaja, STUK, 
Säteilyn käytön turvallisuus-osasto

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
säteilysuojelukoulutuksessa on puutteita.  
Joissakin terveydenhuoltoalan oppilai-
toksissa säteilysuojelukoulutus puuttuu 
jopa kokonaan tiettyjen säteilyä käyttävi-
en ammattiryhmien peruskoulutuksesta. 
Työnantajien arviot vastavalmistuneiden 
työntekijäryhmien säteilysuojelun tiedoista 
ja käytännön taidoista vahvistivat koulu-
tusorganisaatioiden kyselyn tuloksia. Puut-
teet käyvät ilmi Säteilyturvakeskuksen sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 
2010 tekemästä kyselystä oppilaitoksille ja 
työnantajille. 

Säteilyn käytöstä aiheutuva altistus kasvussa
Tarve ymmärtää säteilysuojelun perusteita 
kasvaa, sillä suurta säteilyaltistusta aiheutta-
vien menetelmien käyttö säteilyn lääketieteel-

lisessä käytössä on lisääntynyt merkittävästi 
viime vuosina. 
Säteilysuojelukoulutuksella voidaan rajoittaa 
turhaa säteilyaltistusta ja sen kasvua. Tämän 
vuoksi muun muassa Maailman terveysjär-
jestö WHO, Kansainvälinen atomienergiajär-
jestö IAEA, EU:n komissio ja kansainväliset 
ammattijärjestöt ovat perustaneet toimenpi-
deohjelmia alalla toimivien tietoisuuden pa-
rantamiseksi ja säteilyaltistuksen hillitsemi-
seksi. 

EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava tervey-
denhuoltohenkilöstön riittävä radiologisiin 
toimintoihin soveltuva teoreettinen ja käy-
tännön koulutus sekä asianmukainen päte-
vyys säteilysuojelun alalla. Vaatimus koskee 
sekä potilaiden lähettämistä radiologisiin 
tutkimuksiin ja toimenpiteisiin että näiden 
tutkimusten ja toimenpiteiden suorittamista. 
Leikkaussalissa hoitohenkilökunta tekee sä-
teilylle altistavaa työtä toimenpidevastuussa 
olevan lääkärin ohjauksessa. 

Säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskevan 
direktiivin (97/43/Euratom) vaatimukset on 
Suomessa pantu täytäntöön sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetuksella (423/2000) sätei-
lyn lääketieteellisestä käytöstä. Säteilysuoje-
lukoulutuksen sisällön ja määrän tarkemmat 
tavoitteet terveydenhuollon henkilöstölle 
ammattiryhmittäin on  annettu vuonna 2003 
vahvistetussa Säteilyturvakeskuksen ohjeessa 
ST 1.7 (Säteilysuojelukoulutus terveydenhuol-
lossa).

Kaikilla leikkaussalissa säteilyn käyttöön 
osallistuvilla hoitajilla (sairaanhoitaja, lä-
hihoitaja) tulee olla peruskoulutuksessa oh-
jeen ST 1.7 mukaisesti vähintään 40 tuntia 
säteilysuojelukoulutusta ja  sen lisäksi 20 t 
täydennyskoulutusta viiden vuoden aikana. 
Kardiologiassa ja gastroenterologiassa työs-
kentelevällä täydennyskoulutusoikeus on 40 
tuntia viidessä vuodessa. Koulutuksen sisältö 
on määritelty ohjeessa ST 1.7, samoin myös 
koulutuksella tavoiteltava tietotaso. Leik-
kaussalissa työskentelevillä säteilysuojelun 
osa-alueilla säteilyfysiikan perusteet, säteily-
biologian perusteet, säteilysuojelusäännöstö 
ja säteilyn käyttö lääketieteessä tietotaso on 
määritelty ohjeessa tasolle I eli perustiedot 
(henkilö ymmärtää toimialaansa kuuluvat 
asiat yleisluonteisesti ja pystyy vastaamaan 
asiaan liittyviin tavanomaisiin kysymyksiin 
tai ohjaamaan kysyjän sopivan asiantuntijan 
puheille) ja säteilyturvallisuustoimenpiteet 
työpaikalla tasolle II hyvät tiedot (henkilö 
ymmärtää toimialaansa kuuluvat asiat käy-
tännössä ja pystyy selittämään ne muillekin). 
Kardiologiassa ja gastroenterologiassa työs-
kentelevillä  vaatimustaso on korkeampi:  uu 

Hoitajien säteilysuojelukoulutuksessa 
kehitettävää
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näillä osa-alueilla säteilyfysiikan ja säteily-
biologian perusteet tavoiteltava tietotaso on 
määritelty tasolle II ja osa-alueilla säteily-
lainsäädäntö, säteilykäyttö lääketieteessä ja 
säteilyturvallisuustoimenpiteet työpaikalla 
tasolle III syvälliset tiedot (henkilö ymmärtää 
toimialaansa kuuluvat asiat käytännössä ja 
teoriassa ja pystyy lisäksi soveltamaan ja teke-
mään niiden perusteella päätöksiä käytännön 
työtilanteissa).

Säteilysuojelukoulutusta koskevan 
kyselyn toteutus

Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä selvitettiin 
lääketieteellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin 
osallistuvan terveydenhuollon henkilöstön 
perus- ja jatkokoulutukseen sisältyvää sätei-
lysuojelukoulutusta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö lähetti koulutusorganisaatioille ky-
selystä ennakkoilmoituksen, jossa pyydettiin 
nimeämään yhteyshenkilö varsinaisen kyse-
lyn lähettämistä varten. Kyselylomakkeet lä-
hetettiin niille henkilöille, joiden yhteystiedot 
saatiin ministeriön kirjeen perusteella.  

Työnantajille lähetettiin erillinen kysely, 
jossa kysyttiin työnantajien käsitystä vasta-
valmistuneiden työntekijäryhmien säteily-
suojelun tietotasosta ja käytännön taidoista. 
Työnantajien kysely lähetettiin säteilyn käy-
tön turvallisuudesta vastaaville johtajille, joi-
den yhteystiedot saatiin Säteilyturvakeskuk-
sen turvallisuusluparekisteristä.

Kyselytutkimuksen tulokset ovat 
osin huolestuttavia

Vastausten mukaan osassa oppilaitoksia sai-
raanhoitajiksi ja ensihoitajiksi opiskelevat 

eivät saa lainkaan säteilysuojelukoulutusta 
(taulukko 1). Myöskään osa toisen asteen am-
matillisista oppilaitoksista ei anna lähihoita-
jiksi opiskeleville lainkaan säteilysuojelukou-
lutusta. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitok-
sissa annettava säteilysuojelukoulutus oli yli-
päätään tulosten mukaan vähäistä. Kaikilta 
suurilta koulutuksen järjestäjiltä ei tosin saa-
tu vastauksia, koska nämä oppilaitokset eivät 
reagoineet ministeriön kirjeeseen.

Puutteita vastavalmistuneiden säteilysuoje-
lutiedoissa oli työnantajien arvioiden mukaan 
kaikilla säteilysuojelun osa-alueilla bioanalyy-
tikoilla ja lähes kaikilla osa-alueilla lähihoi-
tajilla. Suuhygienisteillä ja hammashoitajilla 
puutteita oli vain osa-alueella säteilysuojelu-
toimenpiteet työpaikalla (ks. taulukko 2). Käy-
tännön säteilysuojelutaidot olivat arvioiden 
mukaan keskimäärin riittävät työtehtävien 
kannalta vastavalmistuneilla röntgenhoitajilla 
ja riittämättömät työtehtävien kannalta ilman 
työpaikkakoulutusta lähihoitajilla.

Säteilysuojelukoulutus erillisiksi 
kursseiksi ammattilaisille

Tilanteen parantamiseksi tulisi varmistaa oh-
jeen ST 1.7 toimeenpano kaikkien terveyden-
huollon ammattiryhmien osalta sekä perus- 
että jatkokoulutuksessa. Suositeltavaa on, että 
säteilysuojelukoulutus annettaisiin opintojen 
yhteydessä erillisinä kursseina. Näin voitai-
siin varmistua siitä, että kaikki ohjeessa ST 
1.7 luetellut säteilysuojeluun sisältyvät asiat 
käsitellään opinnoissa. Tällöin olisi myös sä-
teilysuojelukoulutuksen kokonaismäärän ar-
viointi helpompaa. Kysely osoitti, että säteily-
suojelukoulutuksen kokonaismäärän arviointi 
oli joissakin oppilaitoksissa ongelmallista. 

Säteilysuojelukoulutusta olisi järjestettävä 
myös kaikille niille sairaanhoitajille, ensihoi-
tajille ja lähihoitajille, jotka tulevat myöhem-
min työskentelemään tehtävissä, joissa altis-
tutaan säteilylle. Säteilysuojelukoulutus pitäisi 
saada ennen kuin työntekijä aloittaa säteilylle 
altistavat työtehtävät.

Kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joissa valmis-
tutaan ammatteihin, joissa voidaan altistua 
ionisoivalle säteilylle, tulisi nimetä säteilysuo-
jelukoulutuksesta vastaava henkilö. Vastuu-
henkilöllä itsellään tulee olla riittävät tiedot 
säteilyn turvallisesta käytöstä sekä teoriassa 
että käytännössä. Tämä vastuuhenkilö var-
mistaa sen, että säteilysuojelukoulutusta 
koskevat vaatimukset toteutuvat perus- ja 
jatkokoulutuksessa. Myös yhteistyötä sätei-
lytoiminnan harjoittajien ja muiden koulu-
tusorganisaatioiden kesken tulisi lisätä, jotta 
työnantajien tarpeet tulisivat koulutuksessa 
huomioitua ja koulutus olisi riittävän yhden-
mukaista eri oppilaitoksissa. 
 
Kyselyn tulokset on julkaistu Säteilyturva-
keskuksen raportissa STUK-B 133, Tervey-
denhuollon henkilöstön perus- ja jatkokou-
lutukseen sisältyvä säteilysuojelukoulutus 
Suomessa 2010. Raportti on luettavissa säh-
köisesti Säteilyturvakeskuksen www-sivuilla 
osoitteessa http://www.stuk.fi/julkaisut_maa-
raykset/tiivistelmat/b_sarja/fi_FI/stuk-b133/.

Taulukko 1. Koulutusorganisaatioiden ilmoittamat säteilysuojelukoulutuksen kokonaismäärät verrattuna ohjeen ST 1.7 tavoitteisiin ammattikorkeakoulujen ja 
toisen asteen ammatillisten oppilaitosten tutkinnoissa.

Tutkinto

Säteilysuojelukoulutuksen kokonaismäärän 
keskiarvo ja vaihteluväli opintopisteinä ja tunteina 
(1 opintopiste = 27 tuntia)

Ohjeen ST 1.7 tavoite
opintoviikkoina ja tunteina
(1 opintoviikko = 40 tuntia)

opintopisteinä tunteina opintoviikkoina tunteina

Röntgenhoitaja (AMK) 19 (10-35) 513 (270-945) 3 120

Sairaanhoitaja ja ensihoitaja 
(AMK)

0,8 (0-3,0)
22 (0-81)

1
40

Muu terveydenhuollon am-
mattihenkilö (esim. bio-
analyytikko, suuhygienisti)

2,8 (1,0-6,0) 76 (27-162)
1

40

Lähihoitaja 0,65 (0–2,5) 18 (0-68) 1 40

Muu toisen asteen ammatil-
linen tutkinto

0,68 (0,35-1,0)
18 (9,5-40)

1
40
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Taulukko 2. Työnantajien arviot vastavalmistuneiden hoitajien säteilysuojelun tietotasosta ja käytännön taidoista.

Ammattiryhmät

Säteily-suojelun 
tietotaso,
osa-alue 1

Vastausten 
keskiarvo/
ohjeen ST 1.7 
tavoite

Säteily-suojelun 
tietotaso,
osa-alue 2

Vastausten 
keskiarvo/
ohjeen ST 1.7 
tavoite

Säteily-suojelun 
tietotaso,
osa-alue 3

Vastausten 
keskiarvo/
ohjeen ST 1.7 
tavoite

Säteily-suojelun 
tietotaso,
osa-alue 4

Vastausten 
keskiarvo/
ohjeen ST 1.7 
tavoite

Säteily-suojelun 
tietotaso,
osa-alue 5

Vastausten 
keskiarvo/
ohjeen ST 1.7 
tavoite

Säteily-suojelun 
käytännön taidot

Vastausten 
keskiarvo

Röntgenhoitajat 2/2 2/2 2/3 2/3 2/3 2

Sairaanhoitajat 0/ 1 tai 2 1/1 tai 2 1/1 tai 3 1/2 tai 3 1/1 tai 3 1

Ensihoitajat 1/1 tai 2 1/1 tai 2 0/1 tai 3 0/2 tai 3 1/1 tai 3 1

Suuhygienistit 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1

Bioanalyytikot 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1

Lähihoitajat 0/1 0/1 0/1 0/2 1/1 0

Hammashoitajat* 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1

*Toisen asteen oppilaitoksissa tutkintonimike on nykyisin suun terveydenhoidon osaamisalan/koulutusohjelman suorittanut lähihoitaja.

Osa-alue 1: Säteilyfysiikan perusteet, Osa-alue 2: Säteilybiologian perusteet, Osa-alue 3: Säteilysuojelusäännöstö, Osa-alue 4: Säteilyturval-
lisuustoimenpiteet työpaikalla, Osa-alue 5: Säteilyn käyttö lääketieteessä

Säteilysuojelun tietotasot: 
0 = alle perustiedot, 1 = perustiedot, 2 = hyvät tiedot, 3 = syvälliset tiedot 

Säteilysuojelun käytännön taidot: 
 0=perustaidot riittämättömät, ei voi aloittaa itsenäistä työskentelyä ilman perusteellista työpaikkakoulutusta, 1=perustaidot riittävät, mutta 
tarvitsee työpaikkakoulutusta jonkin verran, 2= taidot riittävät työtehtävien kannalta, 3= säteilysuojelutaidot keskimääräistä paremmat

Haasteita leikkaussalihenkilöstön 
koulutukselle

Tutkimuksessa ilmeni, että sairaanhoitajien ja 
lähihoitajien säteilysuojelukoulutuksessa on 
kehitettävää ja joistakin oppilaitoksista se näyt-
täisi puuttuvan lähes kokonaan. Hoitotyön-
koulutusohjelmissa on jonkin verran potilaan 
radiologisiin tutkimuksiin valmistautumiseen 
liittyvää opetusta ja vähäisessä määrin säteily-
suojelukoulutusta. Käytännön harjoittelua ei 
ole juuri lainkaan säteilynkäyttöön. 

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjel-
mia on Metropolia Ammattikorkeakoulussa 

(Helsinki), Oulun seudun ammattikorkeakou-
lussa (Oulu), Tampereen ammattikorkeakou-
lussa (Tampere), Turun ammattikorkeakou-
lussa (Turku), Savonia ammattikorkeakoulussa 
(Kuopio) ja Yrkeshögskolan Noviassa (Vaasa). 
Näissä ammattikorkeakouluissa on asian-
tuntijuutta myös muiden koulutusohjelmien 
säteilysuojelukoulutuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen ja vastuuhenkilö on jo nimet-
ty tai on helppo nimetä.  Millä tavalla osaava 
vastuuhenkilö määritellään ja nimetään niissä 
ammattikorkeakouluissa, joissa röntgenhoi-
tajakoulutusta ei ole? Kaikilla valmistuvilla 
sairaanhoitajilla on valmistuttuaan mahdolli-

suus päästä töihin esimerkiksi leikkaussaliin, 
gastroenterologiaan tai kardiologiaan ja silloin 
säteilysuojelukoulutus pitäisi jo olla valmiina 
ja osaamisen taso osoitettuna. Tämä edellyttää 
sitä, että kaikissa ammattikorkeakouluissa tu-
lisi olla mahdollisuus suorittaa ko. säteilysuo-
jelukoulutus. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
asia voi olla vielä vaikeampi toteuttaa. Sosiaa-
li- ja terveysministeriössä on terveydenhuollon 
henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen haas-
teet tunnistettu ja asiaa viedään eteenpäin. n

www.articular.fi
E-mail asiakaspalvelu@articular.fi
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mArjA Helenius
Mediq Suomi Oy

Kirurginen diatermialaite kuuluu tänä päivä-
nä leikkaussalin perusvarustukseen. Sellainen 
löytyy todennäköisimmin myös eri poliklini-
koilta ja toimenpideosastoilta, vain pari käyt-
töpaikkaa mainitakseni. Tarkoitukseni ei ole 
mennä sen syvemmälle laitteen toimintaperi-
aatteisiin vaan käsitellä diatermialaitteen käyt-
töön liittyviä perusasioita käytännönläheisesti. 
En kuitenkaan malta olla kertomatta kuiten-
kaan paria sanaa diatermian historiasta.

Alkuvaiheita

Diatermiahan yleistyi vasta palamattomien 
anesteettien kehittämisen jälkeen 1950-1960 
luvulla, jolloin myös laitekonstruktiot muut-
tuivat roimasti. Suurin ulkoinen muutos oli 
laitteen koko. 1920 – luvun tienoilla laitteen 
koko muistutti nykyistä pyykinpesukonetta. 
Noin 50 vuotta myöhemmin diatermialaitteet 
alkoivat vähitellen olla nykyisten diatermia-
laitteiden kokoisia. Tänä päivänä pieni diater-
mialaite voi painaa vain alle kilon ja olla vain 
romaanin kokoinen, vaikkakin suppealla toi-
mintavalikoimalla varustettu peruslaite, ylei-
sesti ns. näppyläkirurgiaan käytetty.

reineen. Diatermialaitteet ovat kyllä helppo-
käyttöisempiä kuin ensi silmäyksellä saattaa 
tuntua. Napit on hyvin järjestetty väreineen 
toimintojen mukaan eikä kaapeleita juuri voi 
liittää laitteeseen kuin niille kuuluviin paik-
koihin.

 Useimmat laitteet myöskin ”kieltäytyvät” 
toimimasta, mikäli esim. neutraalielektro-
di, eli tuo lätkäksi kutsuttu, ei ole kiinnitet-
ty, mikäli toiminto sen vaatii. Eli käyttö on  
jokseenkin turvallista mutta käyttöohjeeseen 
kannattaa ja siihen tuleekin tutustua huolella 
ennen laitteen käyttöönottoa – eikä siis vasta 
sen jälkeen kun sinä olevaa tietoa olisi tarvittu 
ja ”sopivaa” syypäätä väärinkäyttöön etsitty. 
Laitetoimittajan toimesta annettu käyttökou-
lutus ei koskaan korvaa käyttöohjetta. Diater-
mialaiteen toimintoihin kuuluvat leikkaus, 
koagulointi ja kudosfuusio, joista viimeksi 
mainittu on näistä uusin toiminto.

jähtävät ja näet kaiken kudoksen leikkautumi-
sena (kuva 1). 

Yleisimmin käytetty kontaktikoagulointi, 
aiheuttaa kuumenemisen, koaguloitumisen, 
solun nesteiden höyrystymisen solun seinä-
män läpi kuivumisen ja ihan lopuksi jopa pa-
lamisen (kuva 2).  

DIATERMIALAITTEEN KÄYTTÖ: periaatteet ja turvallisuus

”Pesukone”

Myös leikkaussaliympäristö ja diatermiaväli-
neet ovat kehittyneet laitteiden kehittymisen 
ohella.

Tänä päivänä diatermialaitteita on hyvin-
kin erikokoisia, erilaisilla toiminnoilla varus-
tettuja. Toiminnot ovat mikroprosessoriohjat-
tuja, virtamuodot monipuolisia, varustettuja 
valmiilla ohjelmilla jne. Lisäksi laitteet ovat 
hyvin suojattuja läikkyviä tai roiskevesiä vas-
taan ja helposti puhdistettavia.

Juuri eilen kuulin asiakkaaltani, että laittees-
ta tulee mieleen lentokoneen ohjaamo. Kyse 
oli arvatenkin monista painikkeista eri vä-

Diatermia tarvitsee aina suljetun virtapiirin.

Kuva 1. Leikkaava toiminto

Kuva 2. Koaguloivava toiminto

Kirurgin käsine EI ole riittävä suoja (lihaksikas/
kuiva/karvaton) diatermiavirtaa vastaan! 

Esimerkkejä hyvistä ne-elektrodin kiinnityspaikoista

Monopolaaritoiminnoissa sähköteho menee 
laitteelta käsikahvan aktiivielektrodin kautta 
potilaaseen ja palaa sieltä neutraalielektrodin 
kautta laitteelle – aina lyhintä reittiä (pienin 
vastus) käyttämään pyrkien. 

Bipolaaritoiminnossa sähköteho menee 
laitteelta esim. atulan toiseen puoleen ja palaa 
toisen puolen kautta laitteelle, eli neutraali-
elektrodia ei bipolaaritoiminnoissa tarvita. 
Sähköteho kulkee potilaassa vain bipolaari-
instrumentin kärkien välisen matkan, ja on 
siksi turvallisempi kuin monopolaaritoimin-
to, jossa diatermiavirta leviää laajalle potilaa-
seen. Bipolaaritoimintoa onkin aina pyrittävä 
käyttämään mikäli mahdollista. 

Aktiivielektrodit ovat elektrodeja, joiden 
kautta virta syötetään potilaaseen, joko mono- 
tai bipolaarisia elektrodeja. Yleisimpiä mono-
polaarisia elektrodeja ovat esim. pallo-, sil-
mukka-, veitsi- tai neulaelektrodit. Tavallisin 
bipolaarinen aktiivielektrodi on bipolaariatu-
lat (kaksi elektrodia vierekkäin). Leikkaavassa 
virtamuodossa antojännite on vakio kun taas 
koaguloivassa sen suuruus vaihtelee. Kohdas-
sa, missä elektrodi koskettaa potilasta, virran 
tiheys on suuri ja syntyy lämpövaikutus. 
Suuri paikallinen virrantiheys elektrodin ja 
kudoksen koskettaessa toisiaan aiheuttaa so-
lunesteiden nopean kuumenemisen ja solun 
sisäisen höyrynpaineen nousun. Soluraken-
teet tuhoutuvat täysin ja solut ikään kuin rä-

Neutraalielektrodit ovat joko 1-, tai 2-osaisia, 
kertakäyttöisiä, tarralla potilaaseen kiinni-
tettäviä ohuita levymäisiä paluuelektrodeja. 
Kestokäyttöisiä kumisia näkee nykyään enää 
harvoin käytettävän. Kiinnitä neutraalielekt-
rodi potilaaseen mahdollisimman lähelle leik-
kauskohtaa, pitkä sivu leikkauskohtaa päin 
(jos suorakulmainen). Ei kuitenkaan liian 
lähelle, jottei virrantiheys neutraalielektrodin 
reunassa nouse liian isoksi ja aiheuta kudok-
sen kuumenemista siinä tai jopa palovam-
maa. Diatermialaitteen ne-elektrodin valvonta 
varmistaa, että elektrodi on kunnolla kiinni 
neutraalilektrodikaapelissa, kaapeli laitteessa 
ja elektrodi potilaassa (2-os.), mutta EI sitä 
onko se asianmukaisesti kiinnitetty potilaa-
seen. n
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Esimerkkejä hyvistä ne-elektrodin kiinnityspaikoista

Anu-mArjuKKA moilAnen

Jouluaattona lonkkamurtumia, joulu-
päivänä bronko- tai esophagosskopioita 
juuttuneiden kinkunpalojen vuoksi, ta-
panina räjähtämäisillään olevia sappi-
rakkoja... siinä tyypillisiä toimenpiteitä 
pitkien pyhien aikaan Keski-Suomen 
keskussairaalassa. Joulujen työteliäisyys 
ja päivystyksen painopisteet vaihtelevat, 
mutta tietyt toimenpiteet ovat klassikko-
ja vuodesta toiseen.

KSKS tarjoaa palveluja koko maakunnan 270 
000 asukkaan väestöpohjalle. Leikkausosas-
toja on kolme: suurin osa anestesia-ja leikka-
ushoitajista kiertää näiden yksiköiden välillä 
ylläpitäen laajaa ammattiosaamista. LOS 2:lla 
on jatkuva kolmivuorotyö samoin kuin sen 
heräämössä. Joulunkin aikaan päivystäviä tii-
mejä on yksi käsittäen kaksi leikkaushoitajaa 
ja yhden anestesiahoitajan. Heräämössä on 
kaksi anestesiahoitajaa/vuoro. Lisäksi käytös-
sä on kiertohoitaja, jota voidaan käyttää apuna 
kiiretilanteissa joko ensiavussa, teho-osastolla 
tai anestesiassa. Kiertohoitaja on joltakin em. 
osastolta, mutta ei koskaan leikkaushoitaja. 
Tapaninpäivänä on jo vuosien ajan ollut yksi 
ylimääräinen ryhmä klo 9-17. Tämä tiimi pur-
kaa leikkauslistalle väistämättä jossakin vai-
heessa joulua syntyvää jonoa.
 Kun kirurgi/gynekologi/korvalääkäri/jne. on 
tehnyt leikkauspäätöksen, ilmoittaa hän tai 
osasto potilaan puhelimitse aina ajantasalla 
olevalle paperiselle leikkauslistalle. Tausta-
osasto laittaa potilaan tiedot sähköiseen po-
tilastietojärjestelmään, Leijaan, johon myös 
anestesialääkäri antaa omat ohjeensa tutkit-
tuaan potilaan preoperatiivisesti. Salissa sekä 
anestesia- että leikkaushoitajilla on omat ko-
neensa, joilla kirjataan potilaan saama hyvä 
hoito.

Olemme sairaalan kaikkien erikoisalojen 
palveluyksikkö, joten leikkausten repertuaari 
ulottuu pyhinäkin abrasioista tuumoriselki-
en deesauksiin. Ainoastaan neurokirurgiaa 
emme leikkaa, hätäkalloja kyllä. Leikkaussa-
lissa päivystävä kirurgi saa tarvitessaan apua 
ns. pehmytpuolen takapäivystäjältä tai ylipäi-
vystäjältä, joka on aina ortopedi.

Päivystävän leikkaushoitajan osaamisalue on 
laaja ja on pystyttävä reagoimaan nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin. Luovuutta ja ongel-

manratkaisukykyä kysytään varsinkin juhla-
pyhinä, jos/kun potilaita pitäisi leikata yhtä 
aikaa useammassa salissa. Lisätiimiä voi yrit-
tää soittaa avuksi, jos kerkiää...

Salin lavastamisen ohella leikkaushoitaja saat-
taa käyttökuntoon myös kulloiseenkin leikka-
ukseen tarvittavan tason, joka voi olla mm. 
selkäpöytä, olkapäätaso tai vetopöytä. (Yleen-
sä tapaninpäivän aamuna naulataan perintei-
nen sunnuntain säärimurtuma). Leikkauksen 
aikana valvova hoitaja suorittaa kuvantami-
sen C-kaarella, hoitaa kirjaamisen ja puhelin-
liikennettä, joka on kannettavien puhelimien 
aikana kasvanut eksponentiaalisesti! Leikka-
uksen ja toiminnan logistiikan pyörittäminen 
on kuitenkin valvovan hoitajan tärkein tehtä-
vä. Instrumentaatiot vaihtelevat pienestä luu-
korista isoon verisuonikoriin (vatsa-aortan 
aneurysmia varten). Leikkauksessa mukana 
ollut hoitaja huolehtii käytetyt välineet pe-
sukoneeseen aikoina, jolloin välinehuoltaja 
ei ole töissä. Leikkaussalin välinehuoltaja on 
töissä pyhinä ja viikonloppuisin klo 10-18. Jos 

Joulu Keski-Suomen keskussairaalassa
muina aikoina tarvitaan esim. vuotoskoopin 
huoltoa, on välinehuoltaja soitettava kotoa.

Ennen joulua kokoonnumme sairaalan yhtei-
selle jouluaterialle, leikkausosastolle tuodaan 
joulukuusi (muovia), kyntteliköt ikkunoille ja 
suklaata (paljon) taukotilaan. 

Ennen jouluun hiljentymistä on kuitenkin 
huolehdittava leikkaustarvikkeiden ja muun 
materiaalin, kuten lonkkaproteesien ja trau-
maimplanttien, riittävyydestä. Meillä keskus-
varasto inventoi tuotteensa vuodenvaihteessa, 
joten varastoja täytyy kasvattaa siten, että pär-
jäämme arkipäivään asti. Traumapotilaiden 
määrä rupeaa lisääntymään uuden ja vanhan 
joulun välissä.

Potilaiden ikähaitari vaihtelee vauvasta vaa-
riin ja varsinkin joulun aikaan korostuu elä-
män hauraus, jonka äkilliseen leikkaukseen 
joutuminen aiheuttaa. Toisaalta joulun ih-
meen toteutuminen sektiolla syntyvän lapsen 
kautta luo itsellekin joulurauhaa. n
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Muutin Lontooseen 2010 maaliskuussa 
uusien seikkailujen ja haasteiden perässä. 
Tiedossa oli, että palkkataso Englannissa 
ei ole Suomea parempi, joten rikkauksista 
ei ollut toivoa muuten kuin kulttuurin ja 
jalkapallon saralla. Olen valmistunut 2007 
Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja 
valmistumiseni jälkeen työskentelin Oulun 
yliopistollisen sairaalaan päiväkirurgisessa 
leikkausyksikössä. Parin vuoden työkoke-
muksen jälkeen otin yhteyttä Professional 
Connectioniin (rekrytointitoimisto) ja hei-
dän avullaan selvisin paperityöstä. Saadak-
seni oikeuden työskennellä sairaanhoitajana 
Englannissa tarvitsin notarisoidut kopiot 
passista ja syntymätodistuksesta, käännetyn 
tutkintotodistuksen ja todistuksen Valviral-
ta, rikosrekisteriotteen sekä 75 puntaa rekis-
teröitymismaksua NMC:lle (The Nursing 
and Midwifery Council). Kaiken kaikkiaan 
käytin rahaa noin 170 euroa paperitöihin sekä 
lisäksi lennot Englantiin olivat omakustantai-
set. Puhelinkeskusteluiden kautta Professio-
nal Connection auttoi myös valmistautumaan 
haastatteluun  ja löytämään potentiaalisen 
työpaikan.

Kahden kuukauden kuluttua prosessin aloit-
tamisesta uusi,vakituinen (Englannissa hoito-
alan työpaikat ovat järjestään vakituisia) työ-
paikkani oli Chelsea & Westminster Hospital 
NHS Foundation Trust, joka sijoittuu kolmen 
parhaan lontoolaisen sairaalaan joukkoon 
mm. hygieniatasollaan ja tuloksellisuudel-
laan. Odotin työskenteleväni suomalaista vas-
taavassa päiväkirurgisessa yksikössä, mutta 
jouduinkin kokemaan todellisen työkulttuu-
rishokin. Suomalaisen ja brittiläisen työkult-
tuurin välillä ei ole mitään yhtä suurta eroa, 
mutta monet pienet erot kaikissa työvaiheissa 
saivat hoitotyön täällä alkuun tuntumaan kuin 
se olisi eri ulottuvuudesta. Aikaisemman työ-
kokemukseni vuoksi perehdytykseni ei kestä-
nyt kuin muutaman päivän. Tietämättömyys 
alan sanastosta sai minut tuntemaan itseni 
opiskelijaksi jälleen. Instrumenttien ja kulu-
tustavaroiden nimet olivat aivan uudet (esim. 
adson täällä on tietynlainen atula) ja toimen-
piteiden nimet ovat latinan sijasta englanniksi 
ja lyhennettyinä. Omaan maalaisjärkeenkään 
ei voi aina luottaa, koska suomalainen maa-
laisjärki eroaa silloin tällöin englantilaisesta. 
Kuitenkin halu ja tarve oppia auttoivat omak-

sumaan uuden hoitokulttuurin nopeahkosti. 
Myös ystävälliseltä henkilökunnalta saama 
tuki ja ymmärrys oli erittäin arvokasta.

Englannissa hoitajilla on band-järjestelmä, 
joka yllätti tärkeydellään suomalaisen tasa-
arvoiseen tiimityöhön tottuneen. Ylempää 
on kohteliasta puhutella sisteriksi ja on tär-
keää tietää mitä bandia kukakin on. Band-
luokituksesi määrää työtehtäviesi laajuudeen 
ja palkkatason. Korkeampaa band-luokitusta 
pitää hakea, ja silloin tarkastellaan kokemusta 
ja koulutusta. Lisäksi leikkaussalissa työsken-
telee HCA :ja (health care assistant), joilla ei 
ole hoitotyön koulutusta tai joiden ulkomaista 
koulutusta ei ole tunnustettu. Heidän tehtä-
viin kuuluu perustehtävissä auttaminen. Ki-
rurgeilla on kokemukseen perustuen moni-
tasoinen järjestelmä. Consultantit ovat aina 
salissa ja heitä puhutellaan sukunimen pe-
rusteella, esim. Mr Robertson. Heitä avustaa 
aina valmistunut lääkäri ja paperityöt hoitaa 
usein juniorilääkäri. Kirurgit ovat kohteliai-
ta, ystävällisiä ja aina leikkausosastolla. He 
huolehtivat asennon laitosta, pesuista ja peit-
telyistä. Aina kiitetään tiimiä. Ja eräänkin 
kerran on sattunut, että tiimiä huomioidaan 
tarjoamalla lounasta tai kahvia. Myös aneste-
sialääkäri on aina salissa, ja anestesiahoitaja 
on induktiotilassa valmistelemassa seuraavaa 
toimenpidettä. Valtaosa toimenpiteistä teh-
dään yleisanestesiassa ja potilas siirretään vie-
lä nukutuksessa heräämöön. Jokaisella salilla 
on oma vuodeosastohoitaja, joka haastattelee 

potilaat ja kotiuttaa heidät heräämöhoidon 
jälkeen. Henkilökunta on hyvin monikulttuu-
rista ja tämä tuo haasteensa kommunikoinnil-
le. Se, että henkilökunta ymmärtää toisiansa.  
vie toisinaan enemmän aikaa ja energiaa. Ih-
misten asenne on kuitenkin hyvä; ollaan kär-
sivällisiä ja rohkaisevia.  Myös erilaiset tavat 
ja tottumukset tuovat lisäväriä työpäivään 
ja oma ajattelu laajenee näiden kokemusten 
kautta. Yhteistyötä lujitetaan muun muassa 
yhteisillä monikulttuuri-lounasnyyttäreillä ja 
viikoittaisilla pubi-illoilla. 

Suurin kulttuurishokki tuli aseptiikan saral-
la, kun Suomessa se on hyvin mustavalkoista 
ja täällä siinä on paljon harmaita osa-alueita. 
Kirurginen käsienpesu tehdään täällä beta-
diini-saippualla ja käsidesiin ei uskota. Am-
mattitaitoni kyseenalaistettiin, kun poikkesin 
käsienpesu-kaavasta, minkä vuoksi yhdistin 
saippua- ja alkoholihuuhdepesun. Tuntuu, että 
täällä vallitsee yleinen piittaamattomuus steri-
liteetin ylläpidossa, ja ettei osalla työntekijöistä 
ehkä ole käsitystä aseptisesta työjärjestyksestä 
tai sitä ei vaan seurata. Maskittomuutta näkee 
ja sitä perustellaan tehokkaalla ilmastoinnil-
la ja ei-niin-steriili-toimenpiteellä. Leikka-
uspesut tehdään steriilinä käyttäen taitosta, 
¨sponge holderia¨ ja värjäävää betadiinia ja 
tarkoitus on, että leikkausalue on värjätty sil-
lä. Suomalaisen kollegan kanssa olemme myös 
saaneet todeta maagisten, steriilien hanskojen 
ihmeen; ne muuttavat kaiken steriiliksi. Myös 
leikkauspeittelyillä on tämä vaikutus. On 

Työskentelyä ulkomailla
Heidi säKKinen
Perioperatiivinen sh
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myös saatu kuulla, että instrumenttipakka-
uksia tarkastetaan liian tarkkaan, jolloin pian 
löytää reikiä. Steriilien tavaroiden antaminen 
tapahtuu usein pöydälle tiputtelemalla asioi-
den nopeuttamiseksi sen sijaan, että ne annet-
taisiin instrumenttihoitajalle käteen. Jos tuo 
esille epäilyksensä epästeriiliydestä, reaktio 
on yleensä asian kieltäminen tai loukkaantu-
minen. Leikkauksen lopuksi hoitajat tekevät 
välisiivouksen, joka on valvomatonta eikä 
siihen anneta koulutusta. Vaihtojen tulee olla 
nopeita, niitä seurataan ja pyritään nopeutta-
maan entisestään.

Työpäivä on täällä pidempi (9-10 h) kuin Suo-
messa ja se sisältää yhteensä 45 minuuttia tau-
koja. Päivä jakautuu aamu-ja iltapäivälistaan 
ja erikoisala saattaa vaihtua näiden välillä, 
kuten myös tiimi. Hoitajat eivät juuri kierrä 
erikoisaloja, vaan erikoistutaan yhteen tai pa-
riin. Omaksi erikoisalakseni tuli ortopedia ja 
sen ulkopuolella tein käsikirurgiaa ja pientä 
plastiikkaa. Täällä ollaan tarkkoja siitä, että 
et saa käyttää uutta laitetta (esim. verensoke-
rimittari) tai tehdä toimenpidettä (esim.katet-
rointi, kanylointi) ellet ole saanut koulutusta ja 
todistusta asiasta, mikä tekee hoitotyöstä tur-
vallisempaa. Henkilökunnan kouluttaminen 
on arvossa täällä ja oman kehityksen seuranta 
portfoliokansiolla on palkitsevaa. Vuosittai-
sen koulutuksen saa mm. potilaan siirtämi-
sestä, potilasturvallisuudesta, potilastietojen 
säilyttämisestä sekä lasten ja haavoittuvien 
aikuisten turvaamisesta.  Pistotapaturmien 
ennaltaehkäisy otetaan vakavasti, esim. veitsi 

ja neulat annetaan muovisessa kaarimaljassa 
ja niiden hävittämisessä ovat apuna neulatyy-
nyt, jotka pystytään sulkemaan. Kirjaaminen 
on tärkeää, käytössä on tietokonekirjaami-
sen lisäksi paperikirjaaminen. Leikkaukseen 
suostumuslomake, jonka potilas allekirjoittaa, 
on ehdoton. Siinä lääkäri nimeää suunnitellun 
toimenpiteen ja mahdollisen lisätoimenpiteen 
riskeineen, jotka potilas ymmärtää ja hyväk-
syy. Tehty toimenpide ei saa olla siis mitään 
muuta kuin mihin etukäteen on suostuttu tai 
muuten voi tulla laillisia seuraamuksia.

Uuteen työpaikkaan ulkomaille siirtyminen 
on haastavaa ja raskasta. Työkulttuurin lisäk-
si pitää sopeutua maan kulttuuriin, kieleen, 
suurkaupungin hektiseen elämään ja olla 
kaukana kaikesta tutusta, turvallisesta ja it-
sestäänselvästä. On turhauttavaa, kun ei aina 
ymmärrä tai tule ymmärretyksi. Lisäksi omaa 
ammattitaitoa alkaa epäilemään niin monien 
erilaisuuksien kohtaamisen seurauksena ja 
huomatessaan, että sinä olet se erilainen. Oli 
todella tärkeää löytää suomalainen kollega ja 
saada vertaistukea. Tämä auttaa ottamaan eri-
laisuudet huumorilla (mm. maagiset steriilit 
hanskat)!! On myös kiva huomata, että omalla 
esimerkillä voi saada aikaiseksi pientä, hidas-
ta muutosta kuten esimerkiksi kirurgisessa 
käsienpesussa. Tietoa on ja koulutusta an-
netaan, mutta kuten kouluttajat sanoivat, 
asiat muuttuvat hitaasti. 

Kaikessa haastavuudessaan ja raskau-
dessaan ulkomailla työskentely on 
mielenkiintoista ja kehittävää. Reilun 
vuoden aikana olen saanut oppia tunte-
maan erilaisia kulttuureja, nähnyt erilaisia 
leikkaustekniikoita ja instrumentaatioita sekä 
löytänyt lisää rohkeutta. Kaikkein parasta 

lienee oppiminen omasta itsestä ja uusista 
ystävistä. Hiljattain vaihdoin työpaikkaa sy-
dänsairaalaan leikkaussaleihin, jossa koke-
mattomana olen oikeutettu saamaan kolmen 
kuukauden perehdytyksen erinomaisella 
mentorilla. Olen saanut huomata, että myös 
sairaaloiden välillä on eroja. Olen innoissani 
uudesta haasteesta ja mahdollisuudesta kehit-
tää itseäni ja ammattitaitoani! n

Artikkelin kirjoittaja, perioperatiivinen sairaanhoi-
taja Heidi Säkkinen, toisena vasemmalta.
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Tekisinkö posterin?
AnsA iivAnAinen 
Esh, TtL Mikkelin ammattikorkeakoulu

Postereiden alkuna pidetään opetustaulu-
ja, joita on käytetty 1800-luvulla. Posterilla 
tarkoitetaan tietotaulua, tutkimusjulistetta 
tai julistetta. Posteri on visuaalinen esitys, 
usein uniikki ja siitä tehdään vain yksi kap-
pale. Posterin tarkoituksena on tutustuttaa 
sen katsoja uuteen asiaan. Se on yleinen 
tapa esitellä esim. tutkimusta ja sen tulok-
sia, kehittämistehtävää, hanketta, yksit-
täistä asiaa (esim. yhdistystä, potilastapa-
usta) tai projektia. 

Kertakäyttöinen 

Posteri on yleensä kertakäyttöinen. Se on esil-
lä kerran esim. konferenssissa, seminaarissa, 
opintopäivillä, koulutuspäivillä tapahtuman 
keston ajan tai lyhyemmän ajan, jos konfe-
renssin järjestäjä on hyväksynyt paljon pos-
terinäyttelyyn postereita. Tällöin kaikki kon-
gressiin hyväksytyt posterit eivät mahdu yhtä 
aikaa tilanpuutteen takia vaan posterinäyt-
tely on jaettu kahteen osaan. Kongresseissa 
on ollut esillä jopa yli 200 posteria. Joillakin 
opintopäivillä, esim. sairaanhoitajapäivillä, 
posterit ovat esillä koko opintopäivien ajan. 
Hankkeessa tehdyt posterit eivät yleensä ole 
kertakäyttöisiä, koska posteri on esillä kaikis-
sa hankkeen esitystilaisuuksissa. Konferens-
sissa esillä olleen posterin voi ripustaa vaikka-
pa työpaikan seinään. 

Sanan ja kuvan liitto 

Posterissa viesti muutetaan sanan ja kuvan 
liitoksi, joka kuvaa ytimekkäästi ja selkeästi 
aihetta. Posterissa keskitytään olennaisiin, 
sisällön kannalta keskeisiin asioihin. Posterin 
avulla tavoitetaan yleensä enemmän ihmisiä 
kuin aiheesta pidetyllä suullisella esitelmällä/
luennolla. Posteri on joko tieteellinen tai am-
matillinen. Niiden ero on sisällössä ja esittä-
mistavassa.

Tieteellinen posteri

Tieteellinen posteri kertoo lyhyesti tutkimuk-
sesta ja sen tuloksista. Posteri koostuu johdan-
nosta, tavoitteesta, aineisto- ja menetelmäku-
vauksista, tuloksista sekä johtopäätöksistä. 

Posterin otsikko suunnitellaan sellaiseksi, 
että se mahtuu yhdelle, korkeintaan kahdelle 
riville. Tieteellisen posterin otsakkeen ala-

puolella on tekijä tai tekijät ja heidän tausta-
organisaationsa. Jos halutaan käyttää logoja, 
niin ne tulevat tähän kohtaan. 

Posterin teksti alkaa johdannolla, jossa ly-
hyesti esitellään aihe. Johdannolla saattaa olla 
suuri merkitys sille, tutustuuko katsoja koko 
posteriin vai siirtyykö hän seuraavan posterin 
luokse. Johdannossa esitellään aihe lyhyesti 
kuvaamalla tutkimusta ja sen tavoitteita. 

Aineisto- ja menetelmäkuvauksessa ker-
rotaan teoriaa, tutkimusongelmat/tutkimus-
tehtävät, mahdolliset hypoteesit ja tutkimus-
asetelma sekä käytetyt menetelmät. Näiden 
lisäksi esitellään tutkimustulokset ja niitä voi-
daan verrata aiempien tutkimusten tuloksiin. 
Johtopäätöskappaleessa tuodaan julki, mitä 
johtopäätöksiä tutkimuksen tulosten perus-
teella voidaan tehdä. Johtopäätökset esitetään 
napakasti. Viimeiseen lauseeseen voidaan tii-
vistää tutkimuksen sanoma. 

Ammatillinen posteri 

Ammatillisella posterilla kuvataan asioita, 
jotka voivat perustua kirjallisuuteen tai koke-
mukseen.  Lisäksi voidaan esitellä projektia, 
sen etenemistä ja tuloksia, jonkin laitteen tai 
tuotteen käyttökokemuksia jne. Posterin esi-
tystapa on vapaamuotoinen, mutta voi käyttää 
tieteellisen posterin rakennetta.  

Posterin suunnittelu 

Suunnittelu alkaa käsikirjoituksen tekemisel-
lä, ideoimalla posterin ulkoasua sekä kuvien, 
taulukoiden ja kuvioiden sommittelulla ja vä-
rien valinnalla. Ideoita oman posterin toteut-
tamiseen saa, kun tutustuu muiden tekemiin 
postereihin. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että 
posterin lukemiseen konferenssissa käytetään 
aikaa muutamia minuutteja, korkeintaan viisi 
minuuttia. Posteri luetaan noin 1½ - 2 met-
rin etäisyydeltä. Tutkimusten mukaan päätös 
posterin lukemisesta syntyy 11 sekunnissa ul-
koasun sekä johdannon perusteella.  

Suunnittelun lähtökohtana on kuulijakunta, 
esittelypaikka sekä posterin koko. Suunnit-
teluun tulee varata riittävästi aikaa, jos tekee 
posterin itse. Jos posterin tekeminen annetaan 
ammattilaiselle, niin graafinen suunnittelija 
suoriutuu tehtävästä muutamassa tunnissa, 
kun hän saa tekstin, kuvan/kuvat ja muun 
posteriin liittyvän sisällön. Suunnittelussa voi 
käyttää grafiikkaohjelmia, esim. FreeHand, 
Acrobat, CorelDraw tai Photoshop -ohjelmia.  
PowerPoint-ohjelmaa voi tietyin edellytyksin 
käyttää.

Posterissa voi käyttää yhtä, kahta tai kol-
mea palstaa tai neljääkin palstaa. Suunnittele 
palstan leveys ja kuinka paljon tyhjää tilaa jää 
palstojen väliin. Palstan leveyden valinnalla 
on merkitystä kuvien, kuvioiden ja taulukoi-
den asetteluun. Suunnittele etukäteen myös 
riviväli, kappalevälit, otsikkovälit ja margi-
naalit sekä kuvien ja kuvioiden tekstin välit. 

Vasemmalta oikealle
Posterin sisältö jaetaan tekstikenttiin (pää-, 
ala- ja väliotsakkeet), kuviin, kuvioihin ja tau-
lukoihin. Nämä asetellaan niin, että poste-
rin luku etenee vasemmalta oikealle, asiasta 
seuraavaan, huomioiden tyhjän tilan käyttö. 
Pääotsikko kirjoitetaan isoilla kirjaimilla 
(versaali) posterin ylälaitaan. Muut otsakkeet 
kirjoitetaan asiayhteyteensä. Otsikot muotoil-
laan lyhyiksi muutaman sanan otsakkeiksi, 

Postereita tutkimassa Lenita Vola ja Susanna Peltoniemi-Kiukas.
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jotka tiivistetysti kuvaavat sisällön ja houkut-
televat lukijaa lukemaan tekstiä eteenpäin. 

Leipäteksti kirjoitetaan pienillä kirjaimilla 
(gemena). Leipätekstissä tulee välttää ohutta 
kirjasinta ja käyttää tavutusta mahdollisim-
man vähän. Tekstityypin (fontti, kirjasin) tu-
lee noudattaa aihetta. Esimerkiksi tieteellises-
sä posterissa käytetään asiallista tekstityyppiä 
esim. Arial, Times, ei mielikuvituksellisia 
kirjainkoukeroita. Tärkeät asiat kirjoitetaan 
isommalla fontilla kuin leipäteksti, mutta kui-
tenkin niin, että valmiissa posterissa teksti 
on riittävän isoa luettavuuden (lukuetäisyys) 
kannalta. Asettele teksti niin, että lukijan on 
helppo edetä palstalta toiselle ja saada koko-
naiskuva posterin sisällöstä. Asioiden ryhmit-
tely eli samat asiat samaan kohtaan helpottaa 
kokonaiskuvan saantia. Käytä lyhyitä ja yti-
mekkäitä ilmaisuja. 

Tutkimusten mukaan tieto menee parhaiten 
perille, kun jokaisen kappaleen väliin jätetään 
tyhjää tilaa. Posterin lukijalla on aikaa poh-
tia lukemaansa, kun hän siirtyy tyhjän tilan 
kautta seuraavaan tekstiin.  

Monissa organisaatioissa on verkosta saatavil-
la posteripohja. Jos käyttää valmista posteri-
pohjaa, sen suunnittelu aloitetaan tekstin kir-
joittamisella tekstikenttään.  Kuvat ja kuviot 
asetellaan kuvakenttiin.  Valmis pohja sääte-
lee sen, että tekstiä ei tule liikaa.

Elävöittäminen
Ei-valmista posteripohjaa käytettäessä tulee 
muistaa, että posteriin ei ahdeta liikaa tekstiä, 
kuvia, kuvioita tai taulukoita. Asettelun tu-
lee olla tasapainossa niin, että kuvat ja tekstit 
keventävät posterin ulkoasua. Kuvien avulla 
saadaan posteriin lisäinformaatiota, jolloin 
kuvat tukevat kokonaisuutta. Kuvat voivat olla 
informatiivisia tai huomiota herättäviä. Kuvia 
käytettäessä tulee tietää niiden tekijänoikeus, 
jos et käytä omia kuviasi. Kuvien käytössä 
täytyy olla kuvan omistajan lupa. Kuvan tulee 
olla riittävän tarkka. Liian vähän pikseleitä 
oleva kuva rakeistuu, kun sitä suurennetaan. 
Web-kuvat ovat heikkolaatuisia, koska niiden 
tarkkuus ei ole riittävä. Tekstiä voi lainata, 
kunhan mainitsee lähteen.  

Kuvioissa ja taulukoissa käytettävien viivojen 
paksuuteen tulee kiinnittää huomiota, koska 
ohut viiva (hiuslinja) ei näy hyvin posterissa. 
Kuvioissa suositellaan käytettävän yksinkertai-
sia graafeja, jotka ovat käyttökelpoisempia kuin 
värikkäät ja monitasoiset. Kuvioissa, kuvissa ja 
taulukoissa olevien tekstien tulee olla riittävän 
isoja, samanarvoisia ja samankokoisia.

Kontrastin huomiointi
Posterissa värien käytöllä pyritään auttamaan 
viestin perillemenoa sekä korostamaan tiet-

tyjä asioita, esim. väripohjaiset tietolaatikot, 
kuviot ym. Värit antavat lisäarvoa ja niiden 
käyttöön voi liittyä emotionaalisia kokemuk-
sia, esim. vihreä väri liitetään luontoon ja tasa-
painoon, sininen väri kertoo lojaalisuudesta, 
uskosta ja ylpeydestä, violetti merkitsee nöy-
rää, kirkollista ja viileyttä kun taas valkoinen 
väri yhdistetään viattomuuteen, puhtauteen ja 
vapauteen. Liiallinen värien kuin myös usei-
den eri fonttien käyttö tekee posterista levot-
toman.  Värejä tulee käyttää harkiten. 

Pohjaväriksi suositellaan posterinteko-oppais-
sa vaaleita pastellisävyjä, jolloin pohjaväri ei vie 
huomiota esitettävästä asiasta. Punaista väriä ei 
suositella pohjaväriksi. Värien kontrastit huo-
mioidaan tekstin näkyvyydessä taustaväristä, 
esim. luettavuutta vaikeuttaa tumma teksti 
tummalla pohjalla. Kontrastin tulee olla riittä-
vä tekstin värillä ja taustavärillä. 

Kotioloissa printatun posterin värit eivät vält-
tämättä täsmää yhteen kuvaruudun näytöllä 
näkyvän värin kanssa. Värivaihteluun vai-
kuttavat tulostuspaperin laatu ja tietokoneen, 
näytön, ohjelman ja printterin väriprofiili, 
joka tulee tarvittaessa kalibroida yhtenäisek-
si. Esitystilassa posterin väreihin vaikuttavat 
näyttelytilan valaistus. Keino- tai päivänvalo 
antavat erilaisen värivaikutelman. Väripro-
fiilin kalibroinnin voi tehdä itse hakemalla 
printterille sopivan väriprofiilin verkosta ja 
kalibroimalla näytön Photoshop -ohjelmalla. 

Ennen posterin tulostamista suurkuvatulos-
teeksi tulostetaan koevedos, josta tarkistetaan 
taitto, ts. värit, tekstin virheettömyys, kuvien, 
kuvioiden ja taulukoiden oikeanlaisuus. 

Suurkuvatuloste
Posteri voi olla yksi tuloste (suurkuvatuloste) 
tai sitten se voi koostua useammasta pienestä 
tulosteesta esim. A4 tai A3 -kokoisista tulos-
teista. Taittovaiheessa huomioidaan valmiin 
posterin koko, koska iso posteri on helpompi 
pienentää kuin pientä posteria suurentaa. Pos-
terit ovat yleensä kokoa A1 (594 x 841 mm) tai 
A0 (841 x 1189 mm). Selvitä posterin koko. Se 
on ilmoitettu kongressin mainoksessa. Poste-
rin tulee mahtua ilmoitettuun posteriseinään.  

Jos käytät posterin tulostuksessa esim. mai-
nostoimistoa tai kirjapainoa, selvitä etukäteen 
painatuskustannukset ja toimitusaika. Jos 
tarvitset graafisen suunnittelijan apua, selvitä 
etukäteen suunnittelusta aiheutuvat kulut, el-
let itse toimita painovalmista posteria painet-
tavaksi. Selvitä myös kustannukset, jos haluat 
laminoida posterisi. Laminoimalla posterista 
tulee kestävä ja tukeva. Laminointi voi olla 
matta tai kiiltävä. Laminointi voidaan laittaa 
posterin molemmin puolin tai vain toiselle 
puolelle. Posterin voi kehystää, jolloin siitä tu-
lee kestävä taulu. Kannattaa pyytää hintaver-
tailuja eri painatuspaikoista.

Posterinäyttely 

Posteri on kätevä kuljettaa esityspaikalle pos-
terikotelossa, jollaisia myydään hyvin varus-
tetuissa kirjakaupoissa. Etukäteen tulee selvit-
tää, miten posteri kiinnitetään posteriseinään, 
täytyykö olla omat kiinnitysaineet vai ovatko 
ne saatavilla järjestäjältä. Myös posteriseinän 
pinta (kova, pehmeä) on hyvä olla tiedossa, 
jotta tietää pystyykö posterin kiinnittämään 
nuppineuloilla vai teipillä. Etukäteen tulee 
myös selvittää, milloin posterin voi kiinnittää 
näytteille ja milloin järjestäjä on ilmoittanut 
posterin tekijöiden olevan esittelemässä pos-
teriaan ja milloin posteri tulee poistaa näyt-
telyseinältä. 

Posteri ohjaa aiheestasi kiinnostuneet tapah-
tuman jälkeen luoksesi. Tämän vuoksi esitte-
let posteriasi sovittuna aikana tai ainakin jätät 
omat yhteystietosi kiinnostuneiden saataville 
esim. käyntikortteja ja/tai posteri pienois-
koossa, joka on A4-kokoinen printti. Ne voi-
vat olla muovitaskussa posterin läheisyydessä 
ellet ole itse niitä jakamassa.  

Posterinäyttelyssä on useita postereita, jolloin 
ne kilpailevat katsojan huomiosta. Tämän 
vuoksi posterin ulkomuodosta on hyvä tehdä 
mahdollisimman houkutteleva, jotta moni 
sen näkijä pysähtyisi posterin ääreen tutustu-
maan sen sisältöön.  

Jos posterin tekijä ei osallistu kongressiin 
mutta haluaa esitellä posteriaan kongressi-
yleisölle, lähetetään se kongressin järjestäjien 
antamaan osoitteeseen. Posterin lähettämisen 
jälkeen on syytä ottaa yhteyttä järjestäjiin ja 
selvittää posterin saapuminen määränpää-
hänsä. Lisäksi tulee varmistaa, että posteri 
tulee kiinnitetyksi näytteille. 

Loppusanat 

Posterissa tärkeintä on asian esilletuominen, 
helppolukuisuus ja ymmärrettävyys - keep 
it simple. Monessa kongressissa järjestetään 
kilpailu postereista. Kolme parasta posteria 
palkitaan ja palkitut saavat kunniakirjan ja 
mahdollisesti jonkin palkinnon. 

Suomen leikkaussalisairaanhoitajien seuraa-
villa Turussa lokakuussa 2012 järjestettävillä 
opintopäivillä on mahdollista esitellä poste-
reita. Tule esittelemään omaa posteriasi Tur-
kuun! Aiheesta tiedotetaan tarkemmin ensi 
vuoden Pinseteissä. n
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NORNA -kokousten 2011 isäntämaana toi-
mi Tanska, kokouspaikkana Kööpenhamina. 
Syksyn kokous aloitettiin lounaalla ja jatket-
tiin virallisella kokouksella Hotel Danmarkin 
kokoustiloissa.  Aluksi käytiin esittelykierros. 
Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Islannista 
oli kustakin maasta kaksi edustajaa, Norjasta 
oli tällä kertaa vain yksi edustaja.

Maaliskuun kokouspöytäkirja hyväksyttiin.
Islannista Elin Oddsdottir kertoi Islannin ke-
väisestä NORNA -kongressista. Osallistujia 
oli kaikkiaan 221. Osallistujista 17 perui tu-
lonsa tuhkapilven takia. Suomesta osallistujia 
oli 42. Yrityksiä osallistui 7, joista yksi oli is-
lantilainen.

Seuraava NORNA -kongressi on Helsingissä 
vuonna 2014. Ajankohdasta keskusteltiin ja 
mietittiin, voisiko kongressi olla syksyllä omi-

Raportti Kööpenhaminan NORNA- kokouksesta 
13.-14.10. 2011
PiA iven
Sh

Alhaalla vasemmalta Anette Storm ja Maria Hjorth 
Tanskasta, Natalie Vartdal Norjasta ja Elin J. 
Oddsdottir Islannista. Keskirivissä vasemmalta An-
neMarie Nilsson Ruotsista ja Kirsi Mäenpää-Suo-
malainen ja Pia Iven Suomesta. Ylhäällä Catarina 
Augustson Ruotsista.

en opintopäivien yhteydessä. Syksyn ajankoh-
ta karsisi osallistujia, koska muissa pohjois-
maissa on myös omat opintopäivät syksyllä. 
Mietittiin kongressin aiheita.
NORNA -kongressin järjestämisohjeita tar-
kennettiin vielä islannin kongressin jälkeen.
Käytiin läpi vuoden 2011-2012 NORNA -työ-
ohjelmaa.

Ruotsista Katarina Augustson  kirjoittaa  yh-
teenvedon matkapuhelimen ja internetin käy-
töstä leikkaussalissa. Jokaisen maan edustajat 
ovat etsineet artikkeleita ja ohjeistuksia ai-
heesta. Artikkeli on tarkoitus julkaista kai-
kissa pohjoismaisissa leikkaussalihoitajien 
lehdissä.

Who:n Checklista on käytössä kaikissa poh-
joismaissa. Checklistan käytössä on pieniä 
eroavaisuuksia eri maiden välillä. 

Seuraava kokous on 15.-16. maaliskuuta 2012 
Tukholmassa. n

Kaunis kiitos…

Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia teitä, 
jotka olette kirjoittaneet artikkeleita toimiessani 
Pinsetin päätoimittajana. Yhdessä olemme luoneet 
hyviä sisältökokonaisuuksia ja antaneet näin mah-
dollisuuden kaikille lehden lukijoille saada uusinta 
tietoa perioperatiivisesta hoitotyöstä. 
Toivotan teille kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2012.

Sydämellisin 
terveisin,
Minna Lassila

Jäsenasiasihteeri kiittää

Jättäessäni pestin vuoden lopussa,haluan 
kiittää jäsenistöä kuin myös muita yhteis-
työkumppaneita vuosien yhteistyöstä.Työ 
on ollut antoisaa ja mielenkiintoista.
Kun annat kaikkesi, se ei ole koskaan liian 
vähän.
Ehkä olen matkan varrella voinut antaa 
heille omastani osan.

Anna-Liisa Kallio

Lumiset oksat vihreän puun,
Kimmeltää valossa jouluisen kuun.
Katselen tähtien hopeista nauhaa,
Toivotan Jouluusi lämpöä, rauhaa
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Islannin kongressi/Ansa

OPINNOT JA KOULUTUS britA KuuselA, oPintosiHteeri

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

KOULUTUKSIA VUODELLE 2012

Valtakunnalliset haavapäivät 2.-3.2.2012, Helsinki, Messukeskus

Gastropäivät 9.-10.2.2012, Tampere

Suomen ensihoitoliiton kevätpäivät 9.-10.3.2012, Hyvinkää 

SASH Anestesiakurssi 15.-16.3.2012, Naantali

Sairaanhoitajapäivät 22.-23.3.2012, Helsinki, Messukeskus

Aseptic Surgery Forum 3.-4.4.2012, Pariisi

6th Congress of the European Operating Room Nurses Association, 
Lisboa, Portugal on the 26.-29. April 2012

10th Wcna World Congress for nurse anestethic, 
Ljubljana, Slovenia, 26.-29.5.2012

Kiitokset 
yhteistyökumppaneille 
ja hyvän Joulun toivotukset!

SYKSYN 2011 APURAHAT 

ARTICULAR                                   500 €
Kääntä Merja                               250 €
Toiviainen Marita                      250 €

BBRAUN                                       1000 €
Janhonen Maria                           200 €
Kettu Marjaana ja 
Haapa -Alho  Anne-Marie      600 €
Lehikoinen Anne                          200 €

BIOMET                                          600 €
Kääntä Merja                                300 €
Silvasti Minna                                300 €

ENDOMED                                      800 €
Lehikoinen Anne                           200 €
Niinikoski Jenni                             300 €
Ronkainen Seija                              300 €

FORNA                                            4000 €
Kallio Anna-Liisa                             700 €
Kilpijärvi Kirsi-Maria                      300 €
Kyyrönen Eija                                   700 €
Kääntä Merja                                   200 €
Leivo Frida                                         600 €
Miettinen Tiina                                250 €
Mosorin Maria                                250 €
Murtolahti Maija                            250 €
Niinikoski Jenni                                300 €
Silvasti Minna                                    450 €

MÖLNLYCKE                                 500 €
Kilpijärvi Kirsi-Maria                       250 €
Leivo Frida                                         250 €

JOHNSON&JOHNSON, ETHICON,
ETHICON ENDOSURGERY, DePuy,
MITEK JA GYNEVARE               2000 €
Kettu Marjaana ja 
Haapa -Alho  Anne-Marie              400 €
Kilpijärvi Kirsi-Maria                             200 €
Lehikoinen Anne                                   200 €
Murtolahti Maija                                   200 €    
Viitala Tuija ja ryhmä                          1000 €

STERIPOLAR                                 500 € 
Lehikoinen Anne                                  300 €
Pitkänen Ulla                                          200 €

SUOMEN 3M                                  450 € 
Niinikoski Jenni                                       450 € 

FENNO MEDICAL 
Hyvä työkaveri                  500 €
Karlson - Haapala Marja                        500 €



Pinsetti 
on Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry.:n 
jäsenlehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, sairaa-
latarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja lehden 
tilanneille.

Julkaisija
Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus 0823538-1
www.forna.org
Sähköposti forna@forna.org
Päätoimittaja 
Heli Finnberg, heli.finnberg@ppshp.fi
Gsm 050 370 1020 

Pinsetin tilaukset ja osoitteenmuutokset 
Anna-Liisa Kallio
Punakukonkatu 2 C 15, 70820 Kuopio
anna-liisa.kallio@kuh.fi

Tilaushinta
Vuosikerta 40 €, ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Opiskelijalehtitilaus 17 € ja yhdistyksen jäsenmaksu 
20 €/vuosi, sisältää Pinsetti-lehden.

Ilmoitusmyynti
Brita Kuusela
brita.kuusela@terveystalo.com
Reklamaatiot tehtävä kirjallisesti 8 vuorokauden 
kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmoitusaineiston toimitus
Graafinen suunnittelija Piia Viikari
Gsm 040 549 7519 
Aineistojen lähetys sähköpostitse: 
aineistopankki@gmail.com 

Nro Ilmoitusten jättöpäivä Ilmestyy Teema

1 10.2.2012 viikko 10 Ortopedia ja traumatologia

2 4.5.2012 viikko 22 Neurokirurgia ja robottikirurgia

3 24.8.2012 viikko 38 Lasten kirurgia

4 23.11.2012 viikko 51 Turun opintopäivät

24. vuosikerta

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
1/1 sivu (210x297 mm)  800 €
Tekstissä:   
1/1 sivu       700 €
1/2 sivu       450 €
1/4 sivu   170 €
1/6 sivu     100 €
Muut koot:
- Palstamillimetrin hinta 1,00 €
- 4-värilisä +270 €, 1-värilisä +100 €

Vuosialennus 15 %.

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tekniset tiedot
Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 2500 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 43mm
2 palstaa 90mm
3 palstaa 185mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 270mm
1/2 sivua 133mm

Paino 
Joutsen Median painotalo
Lekantie 4, PL 52, 90101 Oulu
Puhelin 08 5370011

Mediakortti 2012

Ilmestymisaikataulu

pinsetti





Tarpeisiisi sopivat 
Biogel® Indicator®  
käsinejärjestelmät

Biogel Eclipse® Indicator®

(luonnonkumilateksi)

- Ainutlaatuinen istuvuus, tuntoherkkyys ja käyttö-  
  mukavuus

Biogel® PI Indicator®

(Synteteettinen polyisopreeni)

- Suositellaan henkilöille, jotka ovat allergisia 
   luonnonkumilateksille ja hoidettaessa luonnon-
   kumilateksille allergisia potilaita

Biogel® Skinsense® Indicator®

(Neopreeni)

- Suositellaan lisäsuojaksi käsiteltäessä 
   kemikaaleja ja sytostaatteja
- Suositellaan henkilöille, jotka ovat allergisia 
   luonnonkumilateksille ja hoidettaessa luonnon-
   kumilateksille allergisia potilaita

Yksikään käsine ei anna parasta suojaa kai-
kissa käyttötarkoituksissa. Siksi käsineet tulisi 
valita käyttäjän ja potilaan tarpeiden mukaan.

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puh:+358 201 622 300. Faksi +358 201 622 310. www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care nimi ja logo ja Biogel® ovat Mölnlycke Health Care Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.


