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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Pirjo Törmänen

Kohti Jyväskylän opintopäiviä
Kaunis ja lämmin kesä alkaa olla ohi. Syksy lähestyy ja 
sen myötä pimenevät illat. Ruska alkaa värjätä puiden 
lehtiä ja luonto valmistautuu pikku hiljaa talven tuloon. 
Saimme nauttia harvinaisen lämpimästä ja kauniis-
ta kesästä koko Suomessa pohjoisinta Lappia myöten. 
Toivottavasti olette nauttineet kesäpäivistä ja lämpi-
mistä helteistä sekä ladanneet akkujanne tulevaa syk-
syä ja talvea varten.

Tämän lehden teemana on yleiskirurgia. Artikkeleita on 
mm. ihonsiirtotekniikoista ja kasvojen siirroista. Iho on 
elimistön suurin ja uloin elin, jonka kerroksia ovat or-

vaskesi, verinahka ja ihonalaiskerros. Ihon ensisijaise-
na tehtävänä on suojata kehoa ulkoa tulevilta uhkateki-
jöiltä. Iho toimii myös vesieristeenä. Iholla on muitakin 
tehtäviä, joista tärkein lienee lämmönsäätely. Iho suo-
jaa ihmistä myös tuntoaistin avulla: siinä olevat hermo-
syyt auttavat ihmistä tulkitsemaan kehon ulkopuolisia 
oloja tuntemalla lämmintä, kylmää, painetta ja kipua. 
Iholla syntyy myös ihmiselle elintärkeää D-vitamiinia 
auringonvalon vaikutuksesta. Iholla on siis monta tär-
keää tehtävää ja ihon puutteista voi aiheuta eriasteisia 
ongelmia ihmiskeholle ja sen toiminnalle.

Syksyn myötä lähestyvät myös valtakunnalliset opin-
topäivämme, jotka pidetään Jyväskylässä 16. – 17. 10. 
Lehdessämme julkaistaan opintopäivien virallinen oh-
jelma. Nyt kaikki kipinkapin ilmoittautumaan ja osal-
listumaan laadukkaille opintopäiville, joiden aikana voi 
päivittää osaamistaan ja tietojaan sekä tavata kollegoi-
ta ympäri maata. Opintopäivien yhteydessä tutustutaan 
myös perinteisesti sairaalatarvikeyritysten pitämiin 
esittelypöytiin tuotteineen.

Nähdään Jyväskylässä 16–17.10.!

Lämpimin terveisin Pirjo Törmänen

Zimmer Finland Oy
Keilasatama 5
02150 Espoo

puh 09 8874 370
www.zimmer.com
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Ihonsiirtotekniikat
Heli Kavola
LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri
HUS, Töölön sairaala

Ihonsiirto (skin grafting) on paljon 
käytetty ja periaatteessa yksinkertai-
nen kudospuutosten korjausmenetel-
mä. Ihonsiirrossa terveeltä ihoalueelta 
otetaan ihoa tietyn paksuisesti ja siirre-
tään korjattavalle kudospuutosalueel-
le, johon se tarttuu vajaassa viikossa. 

Ensimmäisen ihmiselle tehdyn onnis-
tuneen ihonsiirron raportoi sveitsi-
läinen Jacques Reverdin vuonna 1869. 
Tässä ”pinch graft” –menetelmässä 
otetaan terveeltä ihoalueelta pieniä 
ihopaloja, jotka asetellaan vierekkäin 
haavapohjalle (kuvat 1-2). Reverdinin 
ihopalasiirre –tekniikka on jossain 
määrin edelleenkin vielä kliinisessä 
käytössä. Vuonna 1929 amerikkalai-
set Vilray Papin Blair ja James Barrett 
Brown kuvasivat oman osaihonsiir-
totekniikkansa. He kirjoittivat laajas-
ti myös ihonsiirroista eri paksuisilla 
siirteillä, näiden eduista ja haitoista, 
haavapohjan valmistelun tärkeydestä, 
ihonsiirron vasta-aiheista ja jälkihoi-
dosta. Nämä ihonsiirron perusteesit 
ovat monelta osalta totta vielä tänäkin 
päivänä. Sittemmin ihonsiirtoteknii-
kan edistysaskeleet ovat tapahtuneet 
lähinnä laitepuolella.  Vuonna 1936 
englantilainen Graham Humby kehit-
ti ihonottoveitsen, jolla otetun iho-
siirteen paksuutta pystyttiin sääte-
lemään. Vuonna 1948 James Barrett 
Brown kehitti ensimmäisen mootto-
roidun dermatomin.

Ihosiirretyypit
Ihosiirteet voidaan jaotella osaihon-
siirteisiin ja kokoihonsiirteisiin. Osai-
hosiirteessä siirteeseen tulee mukaan 
epidermis ja vaihtelevan paksuises-
ti dermistä. Kokoihonsiirteessä ihoa 
otetaan nimensä mukaisesti koko ihon 
paksuudelta. Pysyvän ihonsiirron voi 
toistaiseksi tehdä vain autograftina eli 
potilaan omasta ihosta (tai identtiseltä 
kaksoselta). Elinluovuttajilta allograf-

tina otettua cadaver-ihoa (”pankki-
ihoa”) voidaan käyttää vain tilapäisenä 
peittona (biologisena haavasidokse-
na),  koska elimistö hylkii vieraan ihon 
noin viikossa.

Ihonsiirteen tarttuminen
Ihonsiirre tarttuu haavapohjaan en-
simmäisten vuorokausien aikana fib-
riinillä, jota syntyy haavapohjan erittä-
män plasman fibrinogeenistä. Tämän 
ajan ihosiirrännäinen käyttää plas-
man seerumia ravintonaan. Parin 
vuorokauden jälkeen haavapohjas-
ta versoaa kapillaarisuonia ihosiir-
teeseen. Fibroblastien lisääntyminen 
ja fibriinin korvautuminen kollagee-
nilla ankkuroi ihosiirteen lopullises-
ti paikoilleen. Perusedellytys onnistu-
neelle ihonsiirrolle on hyvä ja verekäs 
haavapohja kudospuutosalueella, jol-
loin ankkuroituminen  ja uudissuoni-
tus on mahdollista. Ihonsiirre ei tartu 
paljaan luun, ruston  tai jänteen pääl-
le. Ihonsiirteen on myös oltava hyväs-
sä kontaktissa haavapohjaan ja haa-
va-alue tulee pitää immobilisoituna, 
kunnes siirre on tarttunut. Ihosiirteen 
tarttuminen riippuu myös ihosiirteen 
paksuudesta; ohut osaihonsiirre tart-
tuu helpommin kuin kokoihonsiirre.

Kokoihonsiirto
Kokoihonsiirre otetaan leikkaamalla 
veitsellä ihokaistale koko ihon paksui-
sena. Siirteeseen tulee usein mukaan 
hieman myös ihonalaista rasvaku-
dosta, joka tulee poistaa huolella en-
nen siirteen asettamista. Tyypillisim-

piä kokoihonsiirteen ottokohtia ovat 
soliskuopan alue, korvan tausta ja ni-
vustaive. Ottokohta yleensä suljetaan 
suoralla sululla. Kokoihonsiirteen hy-
viä puolia on osaihonsiirrettä parem-
pi  kosmeettinen lopputulos, vähäinen 
arpikontraktuura ja hyvä mekaani-
nen kestävyys. Tyypillisimmillään ko-
koihonsiirteitä käytetään käsien ja 
kasvojen pienten kudospuutosten kor-
jaukseen. 

Osaihonsiirto
Osaihonsiirre otetaan tavallisim-
min paineilma- tai sähkökäyttöisellä 
höylällä, dermatomilla, josta otetta-
van ihon paksuus voidaan säätää. Ta-
vallisin paksuus on 8/1000 tuumaa 
(0,2mm). Tällöin ihosiirteeseen tulee 
mukaan epidermis ja dermiksen ylin 
kerros. Ottokohtaan jäävät dermiksen 
ala- ja keskiosa sekä apuelimet, jois-
ta iho voi uusiutua ja ottokohta para-
nee parissa viikossa. Osaihonsiirrettä 
voidaan näin ollen ottaa tarvittaes-
sa hyvinkin laajoja alueita. Tavallisin 
osaihonsiirteen ottokohta on reiden 
lateraalisyrjä, josta iho on helposti 
otettavissa ja ottokohtaan mahdolli-
sesti jäävä arpialue on piilotettavissa 
vaatetuksen alle. Väritykseltään rei-
den iho kuitenkin eroaa kasvojen ihos-
ta kellertävämpänä, joten kasvoille 
osaihonsiirre pyritään ottamaan har-
tia-alueelta tai päänahasta. Päänahka 
on varsinkin lasten laajemmissa ihon-
siirteissä ensisijainen ottokohta, kos-
ka lapsen pää on suhteellisesti koo-

Kuva 1-2. Reverdinin ”pinch graft” ihopalasiirretekniikka. Kuvat: Vesa Juutilainen.
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kas vartaloon verrattuna ja lapsilla 
muuten yleinen arven liikakasvu pää-
nahassa on harvinaista. Päänahasta 
ihoa otettaessa ihon alle ruiskutetaan 
laimeaa adrenaliini-keittosuolaliuos-
ta, joka helpottaa siirteen ottoa ja sa-
malla toimii verenvuotoa vähentävästi 
(kuva 3). Osaihonsiirteen huono puo-
li on arpikontraktuura: mitä ohuempi 
siirre, sitä enemmän siirrealue kutis-
tuu. 

Meshaus
Meshauksen eli rei’ittämisen tarkoi-
tuksena on päästää kudoseritteet iho-
siirteen alta imeytymän sidoksiin ja 
toisaalta laajentaa ihosiirteen kokoa. 
Ainoastaan esteettisesti vaativilla alu-
eilla (mm. kasvoilla) siirteet jätetään 
meshaamatta tai rei’itetään vain muu-
tamalla veitsen viillolla. Meshaus-
laitteella ihosiirre rei’itetään verkko-
maiseksi,  jolloin se myös laajenee 
tasaisesti. Tavallisin meshaussuhde 
on 1:1,5, eli ihonsiirre laajenee verko-
tuksen ansiosta 1,5-kertaiseksi. Pie-
nempää 1:1 verkotusta käytetään mm. 
käsissä, kaulalla ja nivelalueilla, jois-
sa halutaan minimoida arpikontrak-
tuura. Suurempaa verkotusta (esim. 
1:3, 1:4, 1:6) käytetään laajoissa kudos-
puutoksissa, joissa on pulaa ottokoh-
dista. Näissä suuremmissa verkotuk-
sissa haavan paraneminen kuitenkin 
on hitaampaa, esteettinen lopputu-
los on huonompi ja arpimuodostus 
voimakkaampaa. Laajaksi meshat-
tu ihonsiirre on myös hauraampi kuin 

pienisilmäinen verkko. Ns. sandwich-
tekniikassa laajaksi verkotetun ihon-
siirteen päälle asetellaan cadaver-
ihoja tilapäiseksi peitoksi suojaamaan 
haurasta siirrännäistä (kuva 4). Meek-
meshaus (kuvat 5-8) on erityistekniik-
ka, jossa otettu iho ruudutetaan ja lii-
mataan esitaitellulle kangaspohjalle, 
jonka jälkeen kankaan taitokset suo-
ristetaan ja ihoruudut erkaantuvat 
toisistaan tasaisesti harvaksi ruudu-
koksi. Tämä kankaassa kiinni oleva 
ihoruudukko asetetaan haavapohjalle. 
Kangas poistetaan, kun ihoruudut ovat 

Kuva 3. Päänahasta ihoa otettaessa ihon alle 
ruiskutetaan laimeaa adrenaliini-keittosuola-
liuosta. Kuva: Heli Kavola.

Kuva 5. Otettu iho asetellaan korkkilevylle ja 
leikataan erikoisleikkurilla pieniksi ruuduiksi. 
Kuva: Olli Pietikäinen.

Kuva 6. Ihoruudut  liimataan esitaitellulle kangas-
pohjalle. Kuva: Olli Pietikäinen.

Kuva 7. Kankaan taitokset suoristetaan ja iho-
ruudut erkaantuvat toisistaan tasaisesti harvaksi 
ruudukoksi. Kuva: Olli Pietikäinen.

Kuva 8. Kankaassa kiinni oleva ihoruudukko 
asetetaan haavapohjalle. Kuva: Jukka Alstela.

Kuva 4. Sandwich-tekniikka: laajaksi verkotetun 
omaihonsiirteen päälle asetellaan 1:1,5 meshat-
tua cadaver-ihoa. Kuva: Jukka Alstela.

tarttuneet eli vajaan viikon kuluttua. 
Meek-meshillä voidaan saada pienis-
täkin ihopaloista jopa 1:9 laajennettuja 
siirteitä, mutta teknisen vaativuuten-
sa takia käyttö rajoittuu käytännössä 
vain erittäin laajoihin palovammoihin.

Komplikaatiot
Ihonsiirteen tavallisin komplikaatio on 
siirteen tarttumattomuus. Syynä tä-
hän voi olla huono haavapohja, turvo-
tus, veren/kudosnesteen kertyminen 
siirteen alle tai riittämätön immobi-
lisaatio. Haavainfektio voi tuhota iho-
siirteen, vaikka siirre olisikin alus-
tavasti tarttunut. Myös ottokohdan 
infektioriski tulee huomioida ja hoitaa 
ottokohta huolella. n

Artikkeli on aiemmin julkaistu Haava-
lehden numerossa 2/2014 s. 18-20.

Lähteet
McGregor AD, McGregor IA: Free skin grafts. 
Kirjassa Fundamental Techniques of Plastic Surgery. 
Churchill Livingstone 2000.
Paletta CE, Pokorny JJ, Rumbolo P: Skin grafts. 
Kirjassa Mathes SJ (toim.) Plastic Surgery, General 
Principles. Saunders Elsevier 2006.
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PatriK lassus
Plastiikkakirurgi, kasvonsiirto-
ryhmän vastuulääkäri
Plastiikkakirurgian klinikka, Töölön sairaala
HUS

Kasvonsiirto on uudenlainen kirurgi-
nen menetelmä, johon päädytään vii-
meisenä keinona, kun potilaan kasvot 
ovat niin pahoin tuhoutuneet, ettei ole 
enää käytettävissä muita menetelmiä.  
Leikkauksessa siirretään aivokuolleen 
luovuttajan kasvojen kudokset korvaa-
maan hoitoa odottavan potilaan kasvo-
jen kudokset. Maailman ensimmäinen 
kasvonsiirto tehtiin Ranskassa vuonna 
2005. 2014 mennessä maailmalla on re-
kisteröity 29 kasvonsiirtoa ja Suomes-
sa on myös aloitettu valmistautuminen 
kasvonsiirtoihin.

Useimpia kasvovammapotilaita voi-
daan auttaa perinteisin kirurgisin me-
netelmin, jolloin hyödynnetään poti-
laan oman elimistön kudoksia joko 
vamma-alueen läheisyydestä tai 
muualta elimistöstä. Aina ei tämä ole 
mahdollista. On potilaita, joiden ku-
dokset ovat niin pahasti tuhoutuneet, 
ettei niitä pystytä korvaamaan omilla 
kudoksilla. Tällaisia vammoja saattaa 
syntyä vaikeissa palo-, ampuma- tai 
raateluvammoissa. On myös saira-
uksia, joissa kasvojen kudokset tu-
houtuvat hyvin laajalti, kuten pehmyt-
kudoksiin muodostuvien kasvainten 
seurauksena. Kasvojen ja suun alu-
een syöpäkasvainten hoidot saattavat 
aiheuttaa potilaalle vaikeasti korjatta-
via puutoksia. Kasvonsiirtoon päädyt-
täessä potilaille on useimmiten ennen 
päätöstä tehty useita, jopa kymmeniä 
riittämättömiä korjausleikkauksia.

Hoito luokitellaan yhä kokeelliseksi, 
koska hoidettuja potilaita on vielä niin 
vähän, eikä pitkäaikaisia tuloksia ole 
vielä saatavilla. Hoitoon liittyy mer-
kittäviä riskejä ja tarvitaan lisää tietoa, 
ennen kuin osataan arvioida tarkem-
min, kenelle tämä uusi hoitomuoto so-
pii ja kenelle ei. 

Kasvonsiirto on uutta kirurgiaa
Miten kasvonsiirre tehdään?
Kasvonsiirteitä on tehty hyvin erilaisia. 
Joillekin on riittänyt osittainen siirto, 
useimmissa tapauksissa on siirretty 
suun ja nenän alueen iho ja lihakset. 
Joillekin on siirretty kasvojen, kaulan 
ja päälaen iho, kaikki ilmeisiin vaikut-
tavat lihakset ja suun limakalvoa, jopa 
ylä- ja/tai alaleukaa.

Kasvonsiirre vastaa toimenpiteenä ai-
vokuolleelta luovuttajalta otettua mak-
san, munuaisen, sydämen tai keuhko-
jen elinsiirtoa. Siirretty kudos liitetään 
potilaan verisuoniin ja siitä tulee osa 
potilaan kehoa. Erona sisäelinsiirtei-
siin, jotka alkavat heti toimia, kasvon-
siirre vaatii aikaa. Siirteen onnistumi-
seen tarvitaan hermojen ja lihasten 
toiminnan palautuminen. Toinen mer-
kittävä ero muihin elinsiirtoihin on, 
että siirre on näkyvä.

Siirtyykö kasvojen ulkonäkö?
Tähän mennessä tehdyt kasvonsiir-
rot ovat paljastaneet sen, että siirretyt 
kasvot eivät muistuta luovuttajan kas-
voja. Siirretyt kasvot eivät myöskään 
muistuta potilaan omia kasvoja, jot-
ka hänellä oli ennen kasvojen tuhou-
tumista. Lopullinen ulkonäkö on koko-
naan uusi.  Ihmisen kasvojen piirteet 
ja kokonaisuus muodostuvat erittäin 
monesta yksityiskohdasta. Ulkonäön 
tärkeimmän rungon muodostaa kas-
vojen luiden (kuten alaleuan, yläleuan, 
silmänympärysluiden ja otsan) raken-
ne sekä niiden väliset mittasuhteet. 
Lisäksi ulkonäköön vaikuttaa merkit-
tävästi ihmisen tapa käyttää kasvo-
jen lihaksia ja ilmehtiä. Ilmeet ja eleet 
eivät siirry luovuttajalta kasvonsiir-
ron mukana, koska niiden muodostu-
minen liittyy ihmisen persoonaan ja 
käyttäytymiseen.

Mitä tutkimuksia tarvitaan 
ennen kasvonsiirtoa?
Jokaisen mahdollisen kasvonsiirto-
potilaan kanssa käydään läpi lukui-
sia selvityksiä ennen päätöstä. Kaikki 
lääketieteelliset esteet pyritään kar-
toittamaan. On myös selvitettävä, mil-
laiset ovat potilaan henkilökohtaiset 

edellytykset kasvonsiirtoon. Potilaat 
täyttävät ennen ja jälkeen leikkauksia 
elämänlaatukaavakkeita, joiden avul-
la arvioidaan hoidon vaikutusta elä-
män laadun paranemiseen.

Yksilöllistä leikkausta edeltää tarkka 
suunnittelu. Potilaalle tehdään kasvo-
jen magneetti- ja tietokonekuvauksia 
(MRI ja TT), joiden avulla voidaan arvi-
oida kasvojen rakenteita.

Leikkausta edeltävät selvitykset te-
kee kasvonsiirtoryhmä, joka koostuu 
useiden eri erikoisalojen lääkäreistä 
(mm. pään alueen kirurgeja, elinsiir-
tokirurgeja, immunologeja, patologeja 
ja muita erikoislääkäreitä).

Kasvonsiirtoja ei tehdä alle 18-vuoti-
aille eikä raskaana oleville naisille.

Siirtolistalle asettaminen
Kun mahdollinen kasvonsiirtoehdo-
kas on käynyt läpi laajat tutkimuk-
set ja moniammatillinen kasvonsiirto-
ryhmä on hyväksynyt hänet sopivaksi 
kasvonsiirtoon, potilas voidaan aset-
taa siirtolistalle. Hänen tietonsa toi-
mitetaan elinsiirtokoordinaattoreille, 
joiden tehtävänä on koordinoida elin-
siirtoa odottavien potilaiden ja elin-
luovuttajien tietoja, jotta potilaille löy-
detään yhteensopivat elimet. 

Elimen luovuttajan täytyy olla monel-
la tapaa yhteensopiva siirtoa odotta-
van potilaan kanssa, jotta siirto voi-
daan toteuttaa. Sisäelimistä poiketen 
kudosten yhteensopivuuden lisäksi on 
muitakin yhteensopivuuteen vaikutta-
jia asioita. Näitä ovat sukupuoli, rotu, 
ihon väri ja ikä. 

Potilaat saattavat joutua odottamaan 
sopivaa siirrettä pitkään. Mikäli so-
pivaa siirrettä ei vuoteen ole löytynyt, 
keskustellaan siirtolistalla olevan po-
tilaan kanssa, haluaako hän vielä olla 
mukana listalla. Odotusaikana potilas 
käy säännöllisesti tarkastuksissa.
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Maailman ensimmäinen 
kasvonsiirtopotilas sai 
uudet kasvot 7 vuotta 

sitten. Hän on toipunut 
ja selviytynyt erittäin 

hyvin.

”Kun sopiva luovuttaja on löytynyt, kut-
su siirtoleikkaukseen tehdään heti, 
päivästä ja kellonajasta riippumat-
ta. Ajoitus on tärkeä, on kiire ja poti-
las on saatava mahdollisimman nope-
asti sairaalaan.

Siirtoleikkaus ja sairaalahoito
Siirtoleikkauksessa siirretään aivo-
kuolleelta vainajalta ennalta määri-
tetty osa kasvoja potilaalle. Kasvojen 
verisuonet yhdistetään potilaan veri-
suoniin ja veren täytyy kiertää koko 
ajan kasvoissa, jotta kudokset eivät tu-
houdu. Mahdollisesti siirrettävät luut 
ja lihakset yhdistetään paikoilleen ja 
myös kasvojen tunto- ja lihashermot 
yhdistetään. Tavoitteena on saavuttaa 
mahdollisimman luonnollinen ja hyvin 
toimiva lopputulos.

Jokaiseen leikkaukseen liittyy riskejä. 
Kasvonsiirtoleikkaus on erittäin suu-
ri leikkaus, johon liittyy useita riske-
jä leikkauksen aikana ja toipumisvai-
heessa. 

Leikkauksen jälkeen potilas siirretään 
teho-osastoseurantaan, minkä jäl-
keen potilas on vielä sairaalan vuode-
osastolla omassa huoneessa. Sairaa-
lassa potilas joutuu olemaan pitkään. 
Lyhimmillään hoito sairaalassa kes-
tää pari viikkoa ja pisimmillään jopa 
kuukausia. 

Normaalisti ihmisen puolustusjärjes-
telmä suhtautuu vieraaseen kudok-
seen kuin viholliseen ja pyrkii tuhoa-
maan sen. Hyljinnänestolääkityksellä 
pystytään kuitenkin osittain lamaa-
maan tätä järjestelmää, jolloin elimis-
tö hyväksyy vieraan kudoksen omak-
seen. Hyljinnänestolääkitys aloitetaan 
jo leikkauksen aikana ja potilaat jou-
tuvat jatkamaan lääkitystä lopun elä-
mänsä. Lääkityksen avulla elimistö ei 
ala hylkiä siirrettyjä kudoksia. Lisäk-
si potilas joutuu syömään antibiootteja 
ja viruslääkkeitä pitkään, joskus jopa 
vuoden ajan.

Seuranta ja kuntoutus
Leikkauksen jälkeen potilaan tulee 
asua sairaalan läheisyydessä, sillä 
leikkauksen jälkeen toipumisen alku-
vaiheessa ongelmien syntymisen ris-
kit ovat suuremmat ja niin päästään 

nopeasti aloittamaan tarvittavat hoi-
dot. Käyntejä sairaalassa on muuta-
man päivän välein.

Siirteen hyljintäreaktiota tarkkaillaan 
säännöllisesti ja varsinkin alkuvai-
heessa siirteestä otetaan tiheästi koe-
paloja, joista patologi arvioi mahdol-
lista hyljintäreaktiota. Potilaan tulee 
itsekin seurata siirteen mahdollista 
hyljintää ja olla aktiivisesti yhteydes-
sä sairaalaan aina kun ilmenee jotain 
epäilyttävää.

Potilaalta otetaan myös runsaasti ve-
rinäytteitä, joista tutkitaan elimistön 
sopeutumista ja toipumista ja sulje-
taan pois mahdollisten sivuvaikutus-
ten ja elinvaurioiden merkkejä.

Kuntoutuminen alkaa heti leikkauk-
sesta. Fysioterapeutti auttaa kasvojen 
lihasten kuntouttamisessa, tarvitta-
essa myös puhe- ja nielemisterapeutti 
auttaa nielemisen ja puheen kuntout-
tamisessa, toimintaterapeutti auttaa 
arpien hoidossa ja kasvojen tukemi-
sessa ennen kuin kasvot alkavat toi-
pua. Psykologi auttaa sopeutumisessa 
uuteen elämäntilanteeseen. Kuntou-
tumiseen otetaan mukaan potilaan lä-
heiset ihmiset, joita rohkaistaan osal-
listumaan mahdollisimman paljon.

Jo tehdyistä kasvonsiirroista on opit-
tu, että kaikki potilaat tarvitsevat kor-
jaavia toimenpiteitä, joilla paranne-
taan siirrettyjen kasvojen asentoa ja 
toimintaa. Lisäksi voidaan tarvittaes-
sa siirteen luuduttua asettaa potilaal-
le hammasimplantit.

Potilas joutuu käymään sairaalassa 
seurantakäynneillä useiden vuosien 
ajan. Alkuun kontrolleja on kuukausit-
tain, jatkossa harvemmin. Kasvonsiir-
rosta kuntoutumisen arvioidaan kes-
tävän jopa 2-4 vuoden ajan.

Kuten muutkin elinsiirtopotilaat, kas-
vonsiirtopotilas ei voi täysin vapaas-
ti liikkua maailmalla, vaan hänen on 
pysyttävä suhteellisen lähellä sairaa-
loita loppuelämänsä, koska ongelmia 
siirteen kanssa voi syntyä vielä vuosi-
kymmenien päästä. 

Tähän mennessä saatu tieto kasvon-
siirtopotilaiden psyykkisestä sopeu-
tumisesta uusiin kasvoihinsa on ollut 
lupaavaa. Potilaan on kuitenkin va-
rauduttava suureen ulkonäön ja koko 
elämän muutokseen, johon sopeutu-
minen voi olla yllättävän vaikeaa. Ryh-
män psykologi ja psykiatri auttavat toi-
pumisessa ja sopeutumisessa.

Kasvonsiirtopotilaan tulee myös va-
rautua ympäristön kiinnostukseen.  
Sairaala ja siirtoryhmän lääkärit ovat 
vaitiolovelvollisuuden alaisia ja tark-
koja, ettei potilaan henkilöllisyys pal-
jastu. Mediaa nämä uudet kasvonsiir-
rot kiinnostavat tietysti ja julkisuuteen 
lupautumisesta jokainen päättää itse 
oman harkintansa nojalla. On otettava 
huomioon myös luovuttajan omaiset. 

Hyljinnänestolääkitys
Lääkkeet ovat vahvoja ja niillä saattaa 
olla haitallisia sivuvaikutuksia potilaan 
elimistölle. Lisäksi hyljinnänestolääk-
keet altistavat infektioiden puhkeami-
selle. Lääkitystä joudutaankin usein 
tarkistamaan ja muuttamaan seuran-
nan aikana. 

Lääkkeiden veripitoisuuksia seura-
taan verikokeista, joita joudutaan al-
kuun ottamaan päivittäin. Myöhemmin 
voidaan harventaa verikokeiden väliä.

Myös sivuvaikutusten ilmaantumista 
seurataan tarkasti verikokeiden avul-
la sekä myös potilaan vointia tarkkai-
lemalla.

Lukuisista aiemmista elinsiirtoleikka-
uksista on saatu paljon tietoa potilai-
den kohtaamista haasteista. 

Näitä haasteita ovat muun muassa:
uVaikeus pystyä ottamaan hyljin-
nänestolääkkeet aina ajallaan ja 
ohjeiden mukaisesti. Lääkkeiden 
ottamatta jättäminen johtaa hyljin-
täreaktion  riskin kasvamiseen.

uu
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uVaikeus hahmottaa monimutkai-
sia sivuvaikutuksia ja riskejä, joita 
hyljinnänestolääkityksellä on.
uMielialojen vaihtelut elinsiirto-
leikkauksen jälkeen.
uPitkän ja intensiivisen kuntoutuk-
sen aiheuttama stressi.

Hyljinnänestolääkkeiden sivuvaikutuk-
sia ovat muun muassa:
uLisääntynyt riski infektioille. Po-
tilaan tulee ottaa kaikki suositellut 
rokotukset
uSokeritauti. Osa hyljinnänesto-
lääkkeistä lisää riskiä sokeritau-
din puhkeamiselle. Sokeriarvoja 
seurataan tarkasti ja tarvittaes-
sa aloitetaan diabeteslääkitys.
uMunuaisten toiminnan alenemi-
nen. Hyljinnänestolääkkeet vai-
kuttavat munuaisten toimintaa 
heikentävästi. Munuaistoiminta-
verikoe tutkitaan aina kontrolli-
en yhteydessä. Mikäli munuaisten 

toiminta alkaa heikentyä, harki-
taan lääkityksen muuttamista.
uSyöpä. Osa hyljinnänestolääk-
keistä lisää riskiä saada syöpä. On 
tärkeä tietää, että suurin osa elin-
siirtopotilaista ei saa syöpää, mut-
ta heillä on kohonnut riski eräiden 
syöpien kehittymiselle. Seuran-
nassa tarkkaillaan ihoa, imusol-
mukkeita  ja naisilla kohdun-
kaulaa.

Syöpäriskin vuoksi kaikki potilaat tut-
kitaan tarkkaan ennen päätöstä edetä 
kasvonsiirtoleikkaukseen. Kaikille po-
tilaille tehdään paksusuolen tähystys. 
Miehiltä tutkitaan eturauhasen syö-
päarvo (PSA). Naisilta tutkitaan rin-
nat (mammografia) sekä kohdunkaula 
(PAPA-koe).

On myös mahdollista, että elimistö 
saattaa kokonaan hylkiä siirretyt kas-
vot ja joudutaan poistamaan siirretyt 

kasvot niiden jouduttua kuolioon. Täl-
laista tilannetta ei ole vielä ollut, mut-
ta kaiken varalta tehdään jokaiselle 
potilaalle vaihtoehtoinen suunnitelma, 
josta keskustellaan hoitavien kirurgi-
en kanssa.

Hoidon edut
Velä ei voi olla tietoa, mikä on kas-
vonsiirtojen tulos pitkällä aikavälillä. 
Maailman ensimmäinen kasvonsiirto-
potilas sai uudet kasvot 7 vuotta sitten. 
Hän on toipunut ja selviytynyt erittäin 
hyvin. On toivoa luottaa hyviin tulok-
siin jatkossakin.

Kasvonsiirto on ainoa menetelmä, jol-
la pystytään palauttamaan vaikeasti 
vammautuneelle potilaalle lähes nor-
maali ulkonäkö sekä toimivat kasvo-
jen rakenteet.n  

SEE MORE – TREAT BETTER
3D JA THUNDERBEAT vievät laparoskopian uudelle ulottuvuudelle –
tarkempaa näkyvyyttä ja parempaa hemostaasia.
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toni sePPälä
LT, evl, gastroenterologinen kirurgia
Keski-Suomen keskussairaala

Umpilisäkkeen poistoleikkaus on ylei-
sin päivystysleikkaus Suomessa. Vuon-
na 2013 Keski-Suomen keskussairaa-
lassa tehtiin 325 appendikektomiaa, 
joista avoimesti 263 (80,9 %) ja laparo-
skooppisesti 62 (19,1 %). Vuonna 2014 
oli 11.7.2014 mennessä tehty 181 leik-
kausta, joista 134 avoimesti (74,0 %) ja 
47 laparoskooppisesti (26,0 %). Umpi-
lisäkkeen poistoleikkaus tehtiin lapa-
roskooppisesti USA:ssa n. 58 %:ssa 
tapauksista (Faiz 2008, Sporn 2009, Ngu-
yen 2004). Menetelmän valinta on jatku-
va keskustelun aihe, jossa argumentit 
puolesta ja vastaan vaihtelevat ajan-
käytöstä potilaan etuun. Seuraavassa 
ajankohtaiseen kirjallisuuteen perus-
tuva katsaus aiheesta, lähdemateriaa-
lina UptoDate®.

Cochrane-katsaus          
(Sauerland 2010)
Kyseessä 56 randomoitua työtä ja 11 
muuta tutkimusta, joissa yhteensä n. 
6000 potilasta. Laparoskooppisen ap-
pendikektomian etuja olivat vähemmät 
haavainfektiot (OR 0,43; 95% CI 0,34-
0,54), lyhyempi hoitoaika ja vähempi 
postoperatiivinen kipu 1. postoperatii-
visena päivänä. Laparoskooppisen ap-
pendikektomian haittoina pidettiin li-
sääntynyttä intra-abdominaalisten 
abskessien yleisyyttä (OR 1,77; 95 % CI 
1,14-2,76), lisääntyneitä kustannuksia 
ja keskimäärin 10 minuuttia pidempää 
toimenpideaikaa (95 % CI 6-15 min).

Nationwide Inpatient Sample 
(Sporn 2009)
USA:lainen aineisto hoitojaksoista vuo-
silta 2000-2005, joissa 132 663 avoin-
ta appendikektomiaa (56,3 %) ja 102 
810 laparoskooppista appendikektomi-
aa (43,7 %). Laparoskooppisen appen-
dikektomian kustannukset olivat 22 % 
korkeammat komplisoitumattomassa 
ja 9 % korkeammat komplisoituneessa 
appendisiitissa. Tutkimuksen aineis-
to on 10 vuoden takaa, mikä ei tarkas-

ti kerro tarvikkeiden nykyisestä hinta-
tasosta. Tutkimuksessa todettiin myös, 
että laparoskooppisen leikkauksen jäl-
keinen sairaalahoito on lyhyempi sekä 
komplisoituneessa että komplisoitu-
mattomassa appendisiitissa. Intraope-
ratiivisten komplikaatioiden yleisyys oli 
hieman suurempi laparoskooppisessa 
appendikektomiassa OR 1,07; 95 % CI 
1,00-1,14; p< 0,05).

Laparoskooppista appendikek-
tomiaa on opittu tekemään
Laparoskooppinen appendikektomia 
on yleistynyt viimeisen 10 vuoden ai-
kana. Jakson alkuaikoihin verrattuna 
loppupuolella tehtyjen laparoskoop-
pista appendikektomiaa koskevien tut-
kimusten trendi on ollut kohti vähem-
piä leikkauksenaikaisia komplikaatioita 
(3,1 %:sta 0,7 %:iin), vähempiä kirurgi-
sia postoperatiivisia komplikaatioita 
(6,1  vs. 1,9 %), vähempiä muita posto-
peratiivisia komplikaatioita (4,9 vs. 1,5 
%), harvempia uusintaleikkauksia (3,4 
vs. 0,7 %) ja lyhyempiä hoitoaikoja (4,9 
vs. 3,5 vuorokautta).

Tietyissä potilasryhmissä      
on selvät erot
Amerikkalaiset tutkimukset perustu-
vat pääosin aineistoihin, joissa appen-
disiitin diagnoosi on hoitokäytännöistä 
johtuen varmistettu CT-tutkimuksella. 
Näin ei ole suomalaisessa ja euroop-
palaisessa hoitokäytännössä, vaan 
leikkauspäätöstä varten suositaan sä-
teilyturvallisuus- ja kustannussyis-
tä kliinistä tutkimusta, jota tarvittaes-
sa täydennetään kuvantamis-, yleensä 
ultraäänitutkimuksella.

Nuoret naispotilaat ovat potilasryh-
mä, jossa eksploratiivisen laparosko-
pian ominaisuudet korostuvat, ja jos-
sa perinteisesti on ollut suurin osuus 
viattomien umpilisäkkeiden poista-
misessa. Eksploratiivisessa mielessä 
tehdyssä laparoskopiassa 181 naises-
ta appendisiittia muistuttavien oirei-
den taustalla oli gynekologinen syy 
86:lla (48 %) (Moberg 1998).

Obeeseille (BMI > 30) potilaille teh-

tyjä appendikektomioita arvioitiin ret-
rospektiivisesti 13 330 tapauksessa, 
joista 10 409 oli leikattu laparoskoop-
pisesti. Morbiditeetti oli 57 % pienempi 
ja hoitoaika 1,2 päivää lyhyempi lapa-
roskooppisessa ryhmässä kuin avo-
leikkauksen jälkeen (Mason 2012).

Iäkkäille potilaille tehtyjä umpili-
säkkeen poistoja arvioitiin retros-
pektiivisesti tutkimuksessa, jossa yli 
65-vuotiaita potilaita oli 2 722. Laparo-
skooppisen leikkauksen jälkeen hoito-
aika oli merkittävästi lyhyempi (4,6 vs. 
7,3 vrk) kuin avoimen. Laparoskooppi-
sesti leikatut potilaat siirtyivät useam-
min kotiin jatkohoitoon kuin terveyskes-
kustasoiseen hoitoon. Komplikaatioita 
oli vähemmän (13 vs 22 %) ja morta-
liteetti oli pienempi (0,4 vs. 2,1 %) la-
paroskooppisessa ryhmässä (Harrell, 
2006).

Lopuksi
Tulehtuneen umpilisäkkeen leikkaus-
menetelmän valinta tulee tehdä poti-
laan ominaisuuksien näkökulmasta 
ja valinnan tekee hoitovastuun kanta-
va lääkäri. Ensisijaisia leikkausmene-
telmän valintaperusteita ovat diagnoo-
sin varmuus, potilaalle aiemmin tehdyt 
leikkaukset, ikä, sukupuoli, ruumiinra-
kenne ja kirurgin osaaminen.n
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Avoin vai laparoskooppinen 
umpilisäkkeen poisto?
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Jenni vaarala
Anestesiahoitaja, tiimivastaava
LKS, Lyhki-yksikkö

Työvuoroni alkaa maanantaina puo-
li kahdeksalta. Perjantaina silmäilin 
jo valmiiksi oman salini potilastieto-
ja. Hoidettavana on KNK-potilaita ikä-
haarukassa 8 kk -80 vuotta. Ensim-
mäinen potilas on yhdeksänkiloinen 
ja hänelle tehdään molempien korvi-
en putkitus maskianestesiassa. Vaih-
dan hengityskoneeseen lasten letkut 
ja aloitan koneen testaamisen, kuten 
joka aamu. 

Haen lääketarjottimen lääkekaapista 
ja vedän lääkkeitä ruiskuihin: Atropin, 
Effortil, Propofoli, Rapifen. Nostan 
pöydälle myös Sukolinin ja Lidocardin 
sekä niille pienet ruiskut ja vetoneulat. 
Kanylointivälineet ja keittosuolaruis-
ku valmiiksi, intubaatiovälineistö kä-
den ulottuville, hengityskoneen pöytä-
tasolle pari erikokoista nielutuubia ja 
maskia. 

Stetoskooppi roikkuu tippatelinees-
sä. Hengityskone testaa itsekseen vii-
meistä osuutta, tarkistan imun ja ehdin 
vetää ruiskuihin myös parin seuraa-
van potilaan anestesioissa tarvittavat 
lääkkeet. Kello on kahdeksan. Osas-
tollamme on joka maanantai- ja keski-
viikkoaamuisin puolen tunnin palaveri 
kahvihuoneessa. Vasta tämän jälkeen 
aloitamme työt leikkaussalissa.

Vastaanotossa työskentelevä sairaan-
hoitaja on ottanut vastaan ensimmäi-
sen potilaamme, haastatellut hänen 
mukanaan olevan vanhempansa ja 
täydentänyt samalla anestesiakaa-
vakkeelle ravinnottaolon ja muut tär-
keät tiedot. Potilaalle on myös laitettu 
puuduterasvat molempiin kämmen-
selkiin ja hänelle on annettu esilääk-
keeksi Amsed-liuosta sekä peruski-
pulääke.

Aamupalaverin jälkeen haemme 
leikkaushoitajan kanssa ensimmäi-

Anestesiahoitajan työpäivä 
Lapin keskussairaalan päiväkirurgisella osastolla

sen pikkupotilaan pinnasängyllä sa-
liin. Puuduterasvat on jo poistettu 
valmiiksi ja kehotamme lapsen van-
hempaa käymään kahvilla tässä vä-
lissä. Saliin ei vanhempia oteta mu-
kaan. Toinen leikkaushoitajista ottaa 
lapsen syliin kanylointia varten. Esi-
lääke on ehtinyt hyvin vaikuttaa, eikä 
pieni potilaamme laita ollenkaan vas-
taan.  Pullukan kämmenselän läpi nä-
kyy heikosti laskimo, johon kuitenkin 
saan keltaisen kanyylin ensiyrittämäl-
lä. Nostamme potilaan leikkaustasolle 
ja sormeen kiedotaan happisaturaatio-
mittari. Anestesialääkäri ja toimenpi-

delääkäri saapuvat yhtä aikaa saliin ja 
käymme check-listan läpi. 

Siirryn potilaan pääpuoleen ja lai-
tan maskin pikkupotilaan kasvoille. 
Anestesialääkäri antaa lääkkeet suo-
neen, minä ventiloin ja toimenpide al-
kaa. Kokenut lääkäri poistaa eritteet 
korvakäytävästä, tekee nopeasti täry-
kalvopiston ja laittaa silikoniputken 
paikoilleen. Anestesialääkäri titrai-
lee Propofolia ja toimenpide tehdään 
myös vasemmalle puolelle. Aikaa toi-
menpiteeseen on kulunut muutama 

Ykkösvaiheen heräämön hoitajien työpiste. Kuva: Jarkko Korkeaniemi.

KNK-sali valmisteltuna lapsianestesioita varten. Kuva: Jenni Vaarala.
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minuutti ja sitten vain odottelemme 
spontaania hengitystä. Anestesiakaa-
vakkeelle kirjataan annetut lääkkeet 
annoksineen.

Lapsi alkaa pian hengittää itse ja seu-
raamme saturaatioarvoa, joka pysyy 
hyvänä. Lapsi nostetaan pinnasän-
kyyn kyljelleen, saturaatiomittari on 
edelleen sormessa ja maski pidetään 
kasvojen lähellä. Hengitysliikkeet 
näyttävät vaivattomilta eikä spasmia 
tässä vaiheessa kehity, saturaatioar-
vo on 99%. Siirrymme rivakasti herää-
möön, minne otetaan hengityskonees-
ta mukaan suodatin ja maski. Hoitaja 
on heräämössä valmiina ottamaan 
lapsen vastaan ja laittaa happimaskin 
heti kasvoille. Saturaatiomittari yhdis-
tetään ja arvo on ehtinyt siirron aika-
na laskea 94%:in, mutta se nousee sa-
man tien. 

Annan heräämöhoitajalle raportin po-
tilaasta ja palaan saliin siivoamaan 
vajaat ruiskut pois sekä valmistele-

maan tarvittavia välineitä seuraavalle. 
Lääkkeet ovatkin jo valmiina, letkutan 
lämpökaapista hakemani keittosuo-
lan ja laitan hengityskoneeseen puh-
taan suodattimen ja maskin. 

Yksi otomikroskopiapotilas on peruttu 
kuumeen vuoksi, joten seuraavana on 
nielurisaleikkaukseen tuleva viisivuo-
tias poika. Leikkaushoitaja tuo hänet 
saliin ja laittaa tasolle makaamaan. 
Tästä poika ei olekaan yhtä mieltä 
meidän kanssamme, vaan alkaa huu-
taa ja kiemurrella. Laitamme Muumi-
videon monitorille pyörimään ja lapsi 
rauhoittuu sitä katsomaan, tarkkai-
lulaitteiden ja tipan laitto sujuvat ihan 
huomaamatta. 

Anestesialääkäri kutsutaan saliin ja 
käymme jälleen check-listan läpi. Sa-
malla katsomme sopivan kokoisen in-
tubaatioputken, joka testataan ja liu-
kastetaan valmiiksi. Induktiovaihe 
sujuu ongelmitta ja muumivideo jää 
pyörimään taustalle koko leikkauksen 
ajaksi. 

Anestesialääkäri käy toimenpiteen ai-
kana hoitamassa muita asioita ja pa-
laa sitten herättämään lapsen. Anes-
tesiakaasut ovat päällä loppuun asti, 
koska potilas on tarkoitus extuboida 
unessa. Relaksaatio on kumoutunut ja 
oma hengitys palaa, anestesialääkä-
ri ottaa intubaatioputken pois ja lait-
taa nielutuubin. Seuraa lyhyt apnea. 
Sitten lapsi kuitenkin alkaa hengittää 
jälleen. Hoito jatkuu heräämössä ja 
pidämme pienen kahvitauon. Päätäm-

me hoitaa jäljellä olevat kaksi lapsipo-
tilasta ennen ruokailua. 

Viimeisen lapsen kanssa on hieman 
ongelmia extubaation jälkeen. Hengi-
tystiespasmi saa saturaatioarvon las-
kemaan alle kahdeksankymmenen 
ja hetken aikaa salissa on jännittynyt 
tunnelma. Anestesiaa syvennetään 
Propofolilla ja ylipaineventilaatio al-
kaa mennä perille, Sukolinia ja uudel-
leen intubointia ei onneksi tarvita.

Iltapäivälle jää kaksi leikkausta. Ensin 
aikuiselta poistetaan yleisanestesias-
sa nielurisat. Tämä potilas jää vielä 
heräämöhoidon jälkeen vuodeosas-
tolle yöksi, sillä hänellä on kotimatkaa 
vajaat 500 kilometriä. Viimeinen poti-
las on monisairas 80-vuotias mummo. 
Häneltä poistetaan imusolmuke kau-
lalta paikallispuudutuksessa.

Kello on kolme ja päivän työt on teh-
ty. Mielenkiintoinen ja vaihteleva työ-
vuoro on takana. Ehdin täyttää salin 
seuraavaa työpäivää varten. Itse olen-
kin heräämössä huomenna ja siellä 
riittää säpinää aamusta alkaen. Leik-
kauslistalla näyttää olevan monta ol-
kapääleikkausta ja näille potilaille 
laitetaan heräämössä plexus-puudu-
tukset ennen saliin menoa.

Päiväkirurginen yksikkömme on val-
mistunut vajaat kaksi vuotta sitten. 
Raikkaat ja valoisat tilat ovat saaneet 
positiivista palautetta henkilökunnal-
ta ja potilailta. Saleja on neljä: silmä-, 
KNK-, yleiskirurginen ja ortopedinen 
sali. Saleissamme työskentelevät ko-
keneet ja osaavat hoitajat. Aneste-
siahoitajia on viisi ja leikkaushoitajia 
kuusi, silmäsalissa on oma henkilö-
kunta. Heräämössä työskentelee kak-
si hoitajaa, yleensä anestesiahoitaja 
ja vastaanoton sairaanhoitaja, joka on 
saanut perehdytyksen heräämöhoito-
työhön. 

Olemme oppineet tuntemaan toisem-
me hyvin ja se mahdollistaa nope-
an, tehokkaan ja joustavan toiminnan. 
Osaamista löytyy myös vaativampiin 
leikkauksiin ja mahdollisuuksien mu-
kaan leikkauslistalle ruuhkautunei-
ta päivystystöitä on myös tehty. Pa-
rasta työssäni ovat monipuoliset ja 
välillä haastavatkin työtehtävät, no-
peatempoisuus sekä todella mukava 
työyhteisö.n

Viihtyisä odotustila. Lapin yliopiston taiteiden tie-
dekunnan opiskelijat ovat vastanneet osaston vi-
suaalisesta ilmeestä. Kuva: Jarkko Korkeaniemi.

Ykkösvaiheen heräämössä on yhdeksän potilaspaikkaa. Kuva: Jarkko Korkeaniemi.
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MaiJa-liisa lauritsalo
Hygieniahoitaja
Keski-Suomen keskussairaala

Vuosikymmenien ajan tutkijat ovat 
taistelleet infektioita aiheuttavia mik-
robeja vastaan, mutta tästä huolimat-
ta infektioita esiintyy edelleen. Kul-
kutaudit ovat vähentyneet tiedon ja 
hygienian parantumisen myötä, mut-
ta hoitoon liittyvistä infektioista on 
tullut nykyisen hyvinvointiyhteiskun-
nan suuri ongelma. Potilaspaikkojen 
niukkuus ja lisääntyvä terveydenhuol-
lon resurssipula suhteessa potilaiden 
määrään ja hoidon vaatimuksiin kas-
vattaa uhkaa hoitoon liittyvien infekti-
oiden lisääntymisestä potilasturvalli-
suutta vaarantavana tekijänä.

Sairaalassa leikkausyksiköt mielle-
tään paikaksi missä aseptiikka, kä-
sihygienia ja steriiliyden periaatteet 
hallitaan ja henkilökunta toimii nii-
den mukaisesti. Tänä päivänä tehdään 
kuitenkin varsin erilaisia toimenpitei-
tä jo paljon leikkaussalin ulkopuolella. 
Aseptiikan ja aseptisen työskentelyn 
toteutumiseen tulee kiinnittää poti-
lasturvallisuuden merkeissä huomio-
ta kaikkialla pientoimenpiteitä tehtä-
essä. 

Invasiivisella toimenpiteellä tarkoi-
tetaan elimistön sisälle ulottuvaa tai 
kajoavaa toimenpidettä. Toimenpi-
de voi olla suuri kirurginen leikkaus 
leikkausosastolla tai pieni toimenpide 
osaston toimenpidehuoneessa. Toi-
menpiteeseen liittyy aina infektioriski. 
Iho ja limakalvo muodostavat tärke-
än suojan elimistölle estäen useim-
pien mikrobien invaasion syvempiin 
kudoksiin. Matala pH, hengitystie-epi-
teelin värekarvat, limakalvojen nes-
teet ja entsyymit ovat terveen nor-
maalin bakteeriflooran ohella erittäin 
oleellisia kehon puolustuksen keinoja 
infektioita vastaan.
 
Tehtävän toimenpiteen vaatimuksen 
ja puhtausluokan perusteella valitaan 

Ryhtiä pientoimenpiteiden 
aseptiikkaan

joko tehdaspuhtaat, desinfioidut tai 
steriilit välineet ja tarvikkeet. Oman 
lisähaasteensa toimenpideympäris-
tön lisäksi aseptiselle työskentelylle 
ja sen onnistumiselle tuo henkilökun-
nan määrä – toimitaanko yksin, kaksin 
vai ryhmänä.

Pientoimenpiteiksi mielletään yleises-
ti leikkaussalin ulkopuolella tehtäviä 
hoitotoimenpiteitä, kuten heräämös-
sä, röntgenissä, poliklinikoilla, teho-
osastolla, osaston toimenpidehuo-
neessa tai vaikkapa potilaan vuoteen 
äärellä potilashuoneessa. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat mm. erilaiset kany-
loinnit, suturaatiot, tähystykset tai 
biopsiat. Myös näihin toimenpiteisiin 
liittyvässä toiminnassa hyvä aseptii-
kan noudattaminen on jokaisen ter-
veydenhuollon henkilön velvollisuus 
ja kaiken lähtökohta riippumatta sii-
tä millaisessa ympäristössä kulloin-
kin työskennellään. Tälle toiminnalle 
pohjana ja tukena ovat tavanomaiset 
varotoimet sekä aseptiikan kulmaki-
vet suunniteltaessa ja tehtäessä pien-
toimenpiteitä.

Asianmukaisen käsihygienian ja asep-
tiikan merkitys terveydenhuollossa on 
tänä päivänä tiedostettu ja nähdään 
nyt osana potilasturvallisuutta. Poti-
lasturvallisuus huomioiden toimenpi-
de ei saa aiheuttaa potilaalle vaaraa 
tai vahinkoa erehdyksen, unohduk-
sen tai lipsahduksen vuoksi. Kiire tai 
raha ei ole hyväksytty syy laiminlyödä 
aseptiikkaa ja käsihygieniaa.

Käsihygienian, aseptiikan sekä asep-
tisen työskentelyn tarkoitus on ennen 
kaikkea suojella potilasta ehkäisemäl-
lä ja minimoimalla kaikin keinoin hoi-
toon liittyvien infektioiden syntymis-
tä, myös erilaisten pientoimenpiteiden 
yhteydessä riippumatta siitä, missä 
kyseinen toimenpide suoritetaan.

Aseptinen toiminta
Aseptinen toiminta lähtee hyvästä 
henkilökohtaisesta hygienian toteutta-

misesta. Oikean työ- ja suojavaatetuk-
sen sekä suojainten käyttö ehkäisee 
tartuntoja ja infektioiden syntymistä 
puolin ja toisin. Toiminnassa olennais-
ta on tinkimätön käsihygienia ja hyvä 
aseptisten periaatteiden ja työtapojen 
noudattaminen. Näiden asioiden to-
teutuminen vaatii yhtenäistä käyttäy-
tymistä ja ymmärrystä perusteista, 
miksi näin toimitaan.

Tavanomaiset varotoimet
Tavanomaiset varotoimet ovat niitä ru-
tiiniin kuuluvia hoitokäytänteitä, joita 
noudatetaan jokaisen potilaan hoidos-
sa ja ne luovat infektioiden torjunnan 
perustan kaikessa toiminnassa. Ta-
vanomaiset varotoimet ovat voimassa 
aina ja kaikkialla hoitotilanteissa tar-
koituksenaan yksinkertaisesti katkais-
ta tartuntatiet estämällä mikrobien ja 
infektioiden aiheuttajien siirtymisen 
työntekijästä potilaaseen, potilaasta 
työntekijään ja potilaista työntekijöi-
den välityksellä toisiin työntekijöihin. 
Tavanomaiset varotoimet käsittävät 
viisi keskeistä osaa: oikea käsihygie-
nia (käsidesinfektio), oikea suojainten 
käyttö, oikeat työskentelytavat, pisto- 
ja viiltotapaturmien välttäminen sekä 
oikea välineiden, pyykin ja jätteiden 
käsittely.

Oikea käsihygienia  - kirurgi-
nen käsidesinfektio
Onnistunut, oikein suoritettu käsihy-
gienia on tärkein yksittäinen keino vä-
hentää hoitoon liittyviä infektioita. Käsi-

uu
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desinfektion tarkoitus on poistaa käsien 
ihosta väliaikainen mikrobisto sekä vä-
hentää omia pysyviä mikrobeja.

Kirurginen käsidesinfektio tulee 
suorittaa aina ennen kirurgista, asep-
tista toimenpidettä. Helppona muis-
tisääntönä voisi pitää: steriilit välineet 

– steriilit käsineet – kirurginen käside-
sinfektio.

Oikein suoritettu kirurginen käsidesin-
fektiohieronta kestää vähintään 3 mi-
nuuttia ulottuen kyynärpäihin. Tällöin 
huuhdetta otetaan toistuvasti niin usein, 
että kädet ovat kosteat hieronnan ajan. 
Käsien koko huomioiden huuhdetta ku-
luu 9-15 ml eli 6-10 painallusta/annos-
ta. 

Steriilit käsineet saattavat rikkoutua 
toimenpiteen aikana tai jo valmistus-
vaiheessa, jolloin huomaamattomas-
takin reiästä pääsee tekijän mikrobeja 
toimenpidealueelle. Pienikin reikä kä-
sineessä kaksinkertaistaa infektioris-
kin. Huomaamattomasta neulanpisto-
reiästä pääsee arviolta 40 000 mikrobia 
läpi 20 minuutissa. Riski rikkoontu-
miselle kasvaa selvästi kahden tunnin 
kuluessa ja samanaikaisesti ihon oma 
mikrobisto lisääntyy.

Tämän vuoksi huolellista kirurgista 
käsidesinfektiota on ehdottomasti nou-
datettava. Toisaalta myös käsidesin-
fektioaineen valmistajan antamia käyt-
töohjeita on noudatettava.

Oikea suojainten käyttö
Infektioiden torjunnan kannalta pien-
toimenpiteissä kirurgisen suu-nenä-
suojuksen käyttö ei ole tarpeen. Rois-
kevaaratilanteissa sen käyttö on 
perusteltua henkilökunnan omaksi 
suojaksi roiskeilta tai vastaavasti po-
tilaan suojaksi mahdollisilta hoitajien 
uloshengitysilman taudinaiheuttajil-
ta. Suu-nenä suojain on kertakäyttöi-
nen ja potilaskohtainen ja sitä käytet-
täessä se on puettava oikein. Maskia ei 
jätetä roikkumaan leuan alle valmiik-
si tai esim. katkota alanauhoja käytön 
helpottamiseksi. Hiussuojuksen tai ta-
kin käyttö on perusteltua aseptiikan ja 
steriiliyden varmistamisessa tai suoja-
na roiskevaaratilanteissa. 

Aseptisen ja steriilin              
toiminnan periaatteita
Aseptisen toiminnan tavoite on suoja-
ta potilasta kaikin keinoin ehkäisemäl-

lä tai minimoimalla hoitoon liittyviä in-
fektioita. Työskentelyssä noudatetaan 
aseptista työjärjestystä edeten puh-
taasta likaiseen ja estämällä konta-
minaatiot. Erityistä huomiota on muis-
tettava kiinnittää työskentelyyn, mikäli 
tästä periaatteesta joudutaan poikkea-
maan. Aseptisen ja steriilin toiminnan 
periaatteita noudatetaan aina toimi-
pisteestä ja tehtävästä riippumatta tai 
toimitaanko yksin vai yhdessä muiden 
kanssa.

taa varten. Valmistaja antaa tuotteelle 
käyttöohjeet ja niitä on käyttäjän nou-
datettava.

Aseptinen omatunto
Aseptinen omatunto on eettinen arvo ja 
ohje siitä, millaista hoitoa potilas saa ja 
miten se potilaalle suoritetaan. Se tar-
koittaa myös aseptisiin työtapoihin si-
toutumista, jolloin annettuja ohjeita 
noudatetaan aina sekä tunnetaan vas-
tuuta ja uskalletaan toimia aseptiikan 
puolesta. Omatunto ohjaa opettamaan 
ja ohjaamaan työkaveria toimimaan oi-
kein ja vastaavasti ottamaan itse neu-
voja ja ohjausta vastaan.

Aseptiikan tai steriiliyden pettäes-
sä tulee asiaan heti reagoida sen vaati-
malla tavalla. 
”Mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole tapah-

tunut/tehty” - myös aseptiikkaan tai 
hygieniaan liittyvien tapahtumien asi-
allinen kirjaaminen on henkilökunnan 
velvollisuus ja potilaan oikeusturvaa. 

HaiPro-ilmoituksen tekeminen on tänä 
päivänä yksi mahdollisuus kiinnittää 
huomiota aseptiikan parantamiseen 
potilasturvallisuutta kehittävänä keino-
na. HaiPro -vaaratapahtumaraportoin-
tijärjestelmä on potilasturvallisuutta 
vaarantavien tapahtumien raportoin-
timenettely ja tietotekninen työkalu, 
joka on tarkoitettu toiminnan kehittä-
miseen yksiköissä. Raportointimenet-
telyn avulla käyttäjät voivat hyödyntää 
vaaratapahtumista saatavat opit ja ter-
veydenhuollon johto saa tietoa varau-
tumisen riittävyydestä ja toimenpitei-
den vaikutuksista. Vaaratapahtumalla 
tarkoitetaan yleisesti mitä tahansa po-
tilaan turvallisuuden vaarantavaa ta-
pahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aihe-
uttaa haittaa potilaalle.

Sinänsä pienillä ja helpoilla teoilla 
voimme välttyä ongelmalta – potilaan 
hoitoon liittyvältä infektiolta pientoi-
menpiteiden yhteydessä. Muista: Asep-
tiikan taso on sen heikoimman lenkin 
mukainen.n

Lähteet saatavissa Pinsetin toimituksesta 
tai kirjoittajalta.
Kuvat Alberta Health Services, lähde nro. 8.

uu

Steriilin toiminnan periaatteet käsit-
tävät joukon toimintatapoja, jotka oh-
jaavat aseptista toimintaa etenkin 
leikkaussalissa. Osa näistä tulee huo-
mioida myös pientoimenpiteitä tehtä-
essä:
ukaikkien käytettävien esineiden ja 
materiaalin tulee olla steriilejä
utuotteiden steriiliys on varmistettu
usteriilin pakkauksen sisältöä an-
nettaessa tai ojennettaessa varo-
taan, ettei sisältö kosketa pakka-
uksen reunoja, koska niitä ei pidetä 
steriileinä
usteriilin pöydän/alueen yläpuolel-
la ei työskennellä esim. ojenneta vä-
lineitä
usteriilille pöydälle/alueelle ei saa 
tiputtaa tai heittää mitään
u”melkein steriiliä” ei ole: välineiden 
tai käsineiden kontaminoituminen 
on heti ilmoitettava sekä poistettava 
steriililtä alueelta. Epästeriiliä työs-
kentelyä ei saa hyväksyä.

Kertakäyttöiseksi tarkoitettu 
tuote on nimensä mukaisesti 
kertakäyttöinen ja toimenpi-
de- ja potilaskohtainen. Tuotetta ei saa 
käyttää uudelleen, säästää seuraaval-
le tai steriloida seuraavaa käyttöker-
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arto särKiJärvi
Lääkintävahtimestari 
Lapin keskussairaala

Leikkausasennolla tarkoitetaan asen-
toa, johon potilas laitetaan, kun hänet 
on puudutettu tai nukutettu. Sen tar-
koituksena on luoda kirurgille estee-
tön näkyvyys ja pääsy leikkausalueelle 
niin ettei potilaalle aiheudu siitä vahin-
koa. Lisäksi leikkausasennon tulee an-
taa anestesiaryhmälle mahdollisuus 
potilaan tarkkailemiseen ja anestesian 
hoitamiseen. Mutta ennen kaikkea leik-
kausasennon on oltava turvallinen poti-
laalle. 

Optimaalisen leikkausasennon tar-
koitus on nopeuttaa ja helpottaa leik-
kauksen suorittamista ja minimoida 
leikkausasentoon liittyvät pre- ja post-
operatiiviset komplikaatiot. Leikkaus-
asennon tulee olla sellainen joka mah-
dollistaa normaalit elintoiminnot. 

Ennen potilaan siirtoa leikkauspöy-
dälle varmistetaan, että salissa on 
oikeanlainen leikkaustaso tai jos on 
käytössä modulaarinen leikkaustaso, 
niin siinä ovat kiinni juuri ne osat, joita 
asennon asettamiseen tarvitaan ja nii-
tä osataan oikein ja turvallisesti käyt-
tää. Hätätilanteessa leikkausasentoa 
on osattava muuttaa nopeasti ja tur-
vallisesti. Meillä Lapin keskussairaa-
lan leikkaus- ja anestesiaosastol-
la myös lääkintävahtimestarit käyvät 
tarkistamassa tilanteen leikkaussa-
lissa, mikäli anestesialääkäriä kuu-
lutetaan kiireellisesti saliin, koska he 
tuntevat leikkaustasot ja välineet par-
haiten. 

Leikkausasennon valinta
Leikkausasennon valintaan vaikutta-
vat tehtävätoimenpide, anestesiamuo-
to, potilaan kehonrakenne, sukupuoli, 
paino sekä sairaudet ja anomaliois-
ta johtuvat tekijät. Leikkausasentoa 
asetettaessa tulee myös huomioida, 

Hyvä leikkausasento 
perioperatiivisen hoidon tukena

että potilaan intubaatioputki, katetrit 
ja verisuonikanyylit eivät pääse irtoa-
maan ja että potilas on oikealla koh-
den leikkauspöytää, jotta leikkauspöy-
dän taivutuskulmia voidaan hyödyntää 
tarvittaessa. Asennon asettaminen, 
säilyttäminen, muuttaminen ja pur-
kaminen vaativat koko leikkaustiimil-
tä vahvaa ammattitaitoa. 

Komplikaatiot
Väärästä leikkausasennosta johtu-
via komplikaatioita ovat hermopinne-
vauriot, painevammat, silmävammat 
sekä lihas-, jänne- ja nivelvammat. 
Hermovammat syntyvät ensisijaisesti 
hermon venytyksestä ja toissijaisesti 
puristuksesta jo venyttyneeseen her-
moon. Kehon osien painuminen ilman 
pehmusteita, alustaa tai tukia vasten, 
voi aiheuttaa vakavia hermovaurioita 
ja painevammoja. 

Ihon painevauriot syntyvät hyvinkin 
nopeasti. Iho on kuumoittava ja pu-
noittava ja turvoksissa painealueelta. 
Nämä ovat merkkejä alkavasta pai-
nehaavaumasta. Niitä voidaan ehkäis-

tä pienillä asennon muutoksilla. Leik-
kausasentoa tulisikin muuttaa kahden 
tunnin välein. Pienikin asennonmuu-
tos on parempi kuin ei mitään. 

Yleisin silmävamma on anestesian ai-
kainen sarveiskalvon pinnallinen ab-
raasio, joka johtuu silmänpinnan kui-
vumisesta ja jos silmänpaine nousee 
silmän painumisen vuoksi, voi se aihe-
uttaa verkkokalvon verenkiertohäiriön 
ja pahimmassa tapauksessa iskemian, 
joka uhkaa jo potilaan näkökykyä. En-
naltaehkäisynä voidaan käyttää ren-
gastyynyä tai erityistä pääkypärää. 
Silmien teippaaminen kiinni paperitei-
pillä estää silmän aukeamisen anes-
tesian aikana. 

Niskan ligamenttivammojen ehkäise-
miseksi tarkistetaan, että potilaan pää 
on suorassa linjassa vartaloon näh-
den. Raajat tulisi asettaa mahdolli-
simman luonnolliseen asentoon. Leik-
kausasentoa laitettaessa tulee myös 
huomioida potilaan ulkoisia osia kuten 
sormet, korvanlehdet, nenä jne. sekä 

uu

Selkäasento.
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miehillä sukuelimet, etteivät ne jää 
vartalon alle tai leikkauspöydän nivel-
ten väliin.  

Selkä- ja vatsa-asento
Yleisin leikkausasento on selkäasento 
ja sen muunnelmat. Siinä potilas ma-
kaa selällään kasvot kattoa kohti. Kä-
det ovat käsitelineillä tai vartalon myö-
täisesti leikkaustasolla. Jalkojen tulisi 
olla vierekkäin hieman erillään toisis-
taan, ei koskaan ristissä päällekkäin. 
Polvien alla olisi hyvä olla tyyny. Po-
tilaan paino jakautuu lapaluiden, ris-
tiluun, takaraivon, pohkeiden ja kan-
tapäiden varaan. Painehaavaumat 
syntyvätkin juuri näille alueille. Pai-
nehaavaumia voidaan ennaltaehkäis-
tä sijoittamalla pehmusteita juuri näil-
le alueille.  

Vatsa-asennossa potilas makaa leik-
kaustasolla vatsallaan, kädet koukis-
tettuina eteenpäin. Yläraajojen aset-
telussa tulisi pyrkiä alle 90 asteen 
kulmiin. Käsitelineisiin laitetaan peh-
musteet, rintakehän alle molemmin 
puolin oikeankokoiset hengitystyynyt 
ja nilkkojen alle tyyny, etteivät varpaat 
osu leikkaustasoon. Vatsa-asentoa 
käytetään kallo- ja selkäkirurgiassa, 
pakaravaon paiseen leikkauksissa ja 
esim. suonikohjuleikkauksissa. Puu-
dutuksen tai nukutuksen jälkeen po-
tilas käännetään vatsa-asentoon. 
Kääntämisessä tulisi olla riittäväs-
ti ammattitaitoista henkilöä. Käännön 
aikana on muistettava että pään tulisi 
pysyä suorassa muun vartalon kans-
sa. Lisäksi on huolehdittava etteivät 
kanyylit, dreenit, katetrit ja intubaatio-
putki pääse irtoamaan. Kääntämistä 
tulisi jonkun aina johtaa.   

Naispotilailla kookkaat rinnat aihe-
uttavat joskus ongelmia. Kookkaam-
milla aikuispotilailla voidaan käyt-
tää myös nelipistetyynyä tai Wilsonin 
kaarta. Nelipistetyynyn etuna on että 
hengitystiepaineet eivät nouse kovin 
korkeaksi anestesian aikana ja kook-
kaat rinnat mahtuvat paremmin tyy-
nyn tolppien väliin. Potilas tulee sijoit-
taa nelipistetyynylle siten, ettei tyyny 
paina hartiapunosta kainalon, olka-
pään tai soliskuopan tasolla. Tyyny ei 
saa painaa myöskään reisihermoa ni-
vusalueella. 

uu

Lopuksi
Voidaan todeta, että leikkausasen-
toa on yhtä monta kuin laittaa, mutta 
asiassa kannattaa olla tarkka. Lapin 
keskussairaalassa ei ole raportoitu 
yhtään tapausta, missä leikkausasen-
to yksinään olisi aiheuttanut vakavia 
komplikaatioita. 

Vatsa-asento.

Leikkausasennoista on tehty ainakin 
kaksi opinnäytetyötä Vaasan ammat-
tikorkeakoulussa:
Sanna Pellonpää ja Sari Ylitalo: 
Turvalliset leikkausasennot - opas 
henkilökunnalle, 2011 ja 
Salla Luoma ja Justiina Tuomisto: 
Turvalliset leikkausasennot. 
Jatko-opas henkilökunnalle, 2012.
Olenkin käyttänyt niitä tukena 
tehdessäni tätä juttua.n

Nelipistetyyny.
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röntgenhoitajaopiskelija Oamk

elisa väHäKangas
röntgenhoitajaopiskelija, Oamk

anJa Henner
Yliopettaja TtT, Oamk

anneli HolMströM
Koulutusohjelmavastaava, TtT, Oamk

Jani KatisKo
Sairaalafyysikko, FT, PPSHP

Kirurgisessa toiminnassa hyödynnetään 
usein röntgenkuvantamista leikkausten 
apuna. Opinnäytetyössä tutkittiin leik-
kaussalihenkilökunnan altistumista rönt-
gensäteilylle C-kaariavusteisten trauma-
ortopedisten leikkausten yhteydessä. 

Röntgensäteilyyn perustuvien ku-
vantamismenetelmien käyttö leik-
kaussaleissa on lisääntynyt, koska 
se mahdollistaa vähemmän kajoavi-
en toimenpiteiden suorittamisen. Eri-
tyisesti ortopedisissä leikkauksissa 
käytetään paljon läpivalaisua leikka-
uksien apuna. Vaikka säteilyn käytös-
tä on paljon hyötyä leikkaustilanteissa, 
aiheuttaa se huolta leikkaussalihen-
kilökunnan säteilyaltistuksesta. Leik-
kaussalihenkilökunta voi joutua työs-
kentelemään valvonta-alueella eli 
olemaan samassa tilassa röntgen-
laitteen kanssa säteilyä käytettäessä. 
Vaikka heillä on käytössään erilaisia 
säteilysuojia, jäävät esimerkiksi kä-
det, jalat, pää ja etenkin silmät usein 
suojaamattomiksi. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että leikkaussalihenkilökun-
ta vähentää omaa säteilyaltistustaan 
myös muilla säteilyturvallisilla toi-
mintatavoilla. Henkilökunnan (sätei-
lytyöntekijän) mikään kehon osa (esim. 
kädet) ei saa olla primaarisädekeilas-
sa eli suoran säteilykeilan alueella, 
jolloin leikkaussalihenkilökunnan sä-
teilyaltistus aiheutuu potilaasta ja tu-
kipinnoista sironneesta säteilystä.

Leikkaussalihenkilökunnan 
säteilyaltistus C-kaariavusteisissa 
traumakirurgisissa leikkauksissa

Säteilytyöntekijöiden             
annosrajat muuttumassa
Vielä voimassa olevan Säteilyasetuk-
sen (1512/1991) 3 §:ssä annetaan an-
nosrajat säteilytyötä tekeville työn-
tekijöille. Säteilytyöstä työntekijälle 
aiheutuva efektiivinen annos eli sätei-
lylle alttiiksi joutuneiden kudosten ja 
elinten ekvivalenttiannosten painotet-
tu summa ei saa ylittää keskiarvoa 20 
millisievertiä (mSv) vuodessa viiden 
vuoden aikana eikä minkään vuoden 
aikana arvoa 50 mSv. Silmän mykiön 
ekvivalenttiannos eli säteilystä kudok-
seen tai elimeen massayksikköä koh-
ti keskimäärin siirtyneen energian ja 
säteilyn painotuskertoimen tulo ei saa 
ylittää arvoa 150 mSv vuodessa eikä 
käsien, jalkojen tai ihon minkään koh-
dan ekvivalenttiannos arvoa 500 mSv 
vuodessa. (Säteilyasetus 1512/1991 2:3 §, 
hakupäivä 19.5.2012)

Neuvoston direktiivi 2013/59/ Euratom 
vahvistettiin 5.12.2013 ja se julkaistiin 
EU:n virallisessa lehdessä 17.1.2014. 
Se on pantava toimeen kansallisessa 
lainsäädännössä 6.2.2018 mennessä, 
joten lainsäädäntö tulee muuttumaan 
Suomessakin. Direktiivin mukaan sä-
teilytyöntekijän efektiivinen annos ei 
saa ylittää 20 mSv vuodessa. Silmän 
mykiön ekvivalenttiannosraja laskee 
20 mSv:iin vuodessa tai 100 mSv vii-
dessä vuodessa. Harjoittelijoilla ja 
opiskelijoilla silmän mykiön annosra-
ja on 15 mSv vuodessa.

Säteilyn käyttö                       
leikkaussalissa
Leikkaussaleissa käytetään pääsään-
töisesti liikuteltavia, röntgensäteilyyn 
perustuvia läpivalaisulaitteita, C-kaa-
ria. C-kaaret ovat nimensä mukaises-
ti C-kirjaimen muotoisia kaaria, joiden 

KUVIO 1. Röntgensäteilyn siroaminen 
C-kaarta käytettäessä. (mukaillen, 
Säteilysuojelu leikkaussalissa, EMAN).

Sironnut säteily

Kuvanvahvistin

Potilas

Primaarisädekeila

Röntgenputki

uu
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toisessa päässä on säteilyä tuottava 
röntgenputki ja toisessa kuvattavan 
kohteen läpäissyttä säteilyä mittaa-
va detektori. Kaarta voidaan liikutel-
la ja kääntää eri suuntiin, joten halut-
tua kuvaussuuntaa voidaan helposti 
muuttaa.

Röntgensäteily on ionisoivaa, sähkö-
magneettista säteilyä, jolla on riittä-
västi energiaa irrottaa elektroni vä-
liaineen elektronikehältä. (Jurvelin 
2005, 15–16.) Tällöin säteily voi aihe-
uttaa kudoksessa haittavaikutuksia. 
Suorilla eli deterministisillä haittavai-
kutuksilla tarkoitetaan reaktioita, jot-
ka syntyvät nopeasti säteilylle altis-
tumisen jälkeen. Vaurio voi tulla vain, 
kun määrätty kynnysarvo ylittyy. De-
terministisiä vaikutuksia voi olla esi-
merkiksi ihovaurio. Satunnaiset eli 
stokastiset haitat taas voivat syntyä 
pienestäkin säteilyaltistuksesta eli 
niillä ei ole kynnysarvoa. Satunnaisen 
haitan todennäköisyys kuitenkin kas-
vaa altistuksen kasvaessa. Tunnetuin 
stokastinen säteilyn haittavaikutus 
on syöpä, joka voi saada alkunsa pie-
nestäkin altistuksesta. (Paile 2005, 78.) 
Röntgensäteily reagoi edetessään vä-
liaineessa paitsi absorboitumalla väli-
aineeseen, myös siroamalla eli muut-
tamalla suuntaa (Kuvio 1).

Tutkimuksen suorittaminen
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla 
leikkaussalihenkilökunnan säteilyaltis-
tusta. Tavoitteena on parantaa säteilyn-
käytön turvallisuuskulttuuria leikkaus-
saleissa lisäämällä henkilökunnan 
tietoutta omasta säteilyaltistukses-
taan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
Toteutimme tutkimuksen yhteistyös-
sä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) 
keskusleikkausosaston kanssa. 

Leikkaussalihenkilökunnasta tutki-
mukseen valittiin henkilökunnan jä-
senet, jotka työskentelevät lähimpä-
nä säteilylähdettä eli leikkaava kirurgi, 
instrumenttihoitaja, lääkintävahtimes-
tari ja anestesiahoitaja. Tutkimusai-
neiston keräämiseen käytettiin Dose-
Aware -annosmittausjärjestelmää ja 
neljää erillistä mittaria. DoseAware 

-järjestelmä on röntgensäteilyannosten 
elektroninen valvontajärjestelmä, joka 
mittaa sironnutta säteilyä reaaliajassa.

Mittarit kiinnitettiin henkilöille pu-
ettavien sädesuojien päälle joko lii-
vin etutaskuun tai kilpirauhassuojaan. 
Tutkimusaineistomme kaikissa leikka-
uksissa henkilökunnalla oli päällään 
asianmukaiset puettavat säteilysuojat, 
kuten liivi ja hame tai koko vartalon 
peittävä essu sekä kilpirauhassuoja. 
Suojainten alle jäävät kehonosat altis-
tuvat vain murto-osaan mitatuista sä-
teilyannoksista. Aineiston kolmessa 
leikkauksessa anestesiahoitajan mit-
tari kiinnitettiin joko leikkauspöytään 
tai anestesiahoitajan työpöytään. Li-
säksi leikkaukset havainnoitiin ikku-
nan takaa steriililtä käytävältä käyt-
täen apuna havainnointilomaketta. 
Tutkimusaineisto saatiin kymmenestä 
leikkauksesta, joista kolme oli nilkan 
alueelle tehtäviä leikkauksia, kaksi 
säären alueella tehtäviä, kaksi lonk-
kaleikkausta, yksi olkapäänleikka-
us, yksi kyynärvarrenleikkaus ja yksi 
leikkaus, jossa leikattiin yhtä aikaa 
sekä olkapäätä että rannetta.

Leikkaussalihenkilökunnan 
säteilyannokset 
Leikkaussalin henkilökunnasta eniten 
säteilylle altistui kirurgi, jonka saa-
ma säteilyannos vaihteli leikkaukses-
ta riippuen 0,25 - 40,2μ Sv:n välillä. 
Suurimmat säteilyannokset mitattiin 
olkaluun ydinnaulausleikkauksessa 
sekä reisiluunpään ydinnaulausleik-
kauksessa. Paksumpaa kohdetta ku-
vattaessa tarvitaan enemmän säteilyä, 
jolloin myös sironneen säteilyn määrä 
kasvaa. Laskennallisesti määritetty 
säteilyannoksen keskiarvo tutkimus-
aineistostamme laskettuna on 10,1 
μSv. Tämän tutkimuksen tulosten mu-
kaan kirurgin pitäisi tehdä noin 2000 
vastaavanlaista leikkausta vuodessa, 
jotta hänen säteilyaltistuksensa ylit-
täisi vuosittaisen annosrajan, joka on 
viiden vuoden aikana keskimäärin 20 
mSv vuodessa. Kirurgin suurimmat 
säteilyannokset selittyvät lähinnä ki-
rurgin sijainnilla säteilylähteeseen ja 
säteilyä sirottavaan potilaaseen, joka 
oli kaikissa leikkauksissa alle yhden 
metrin. Horisontaalisätein kuvattaes-
sa kirurgi seisoi useimmiten röntgen-
putken puolella, johon säteilyä siroaa 
potilaasta enemmän kuin kuvaresep-
torin puolella. Efektiivinen annos voi 
olla kaksin – kuusinkertainen työs-

kenneltäessä röntgenputken puolella 
verrattuna siihen, että työntekijä olisi 
sijoittuneena kuvareseptorin puolelle 
(Theocharopoulos 2003, 1702).

Instrumenttihoitajan suurin mitattu 
säteilyannos oli 7,9 μSv. Keskimäärin 
yhdessä leikkauksessa instrument-
tihoitajan säteilyannos oli  1,3 μSv. 
Instrumenttihoitajan säteilyaltistus-
ta tarkasteltaessa täytyy huomioida, 
että hoitaja oli usein selin säteilyläh-
teeseen, jolloin henkilön etupuolelle 
kiinnitetty mittari ei havainnut sätei-
lyä. Erityisesti instrumenttihoitajien 
on siis tärkeä huomioida, että heidän 
lyijyessunsa suojaa sekä etu- että ta-
kapuolelta. Instrumenttihoitajan etäi-
syys säteilylähteeseen oli alle metris-
tä kahteen metriin.

Lääkintävahtimestarin säteilyannok-
sen vaihteluväli oli 0 - 3,8 μSv. Kes-
kimäärin säteilyannos tutkimuksen 
mukaan on 0,8 μSv. C-kaaren eks-
ponointinapissa on pitkä johto, joka 
mahdollistaa lääkintävahtimestaril-
le etäisyyden ottamisen säteilyn käy-
tön aikana. Etäisyys säteilylähteeseen 
vaihteli alle yhdestä metristä kahteen 
metriin. Horisontaalisätein kuvatta-
essa lääkintävahtimestarin tulisi si-
joittua C-kaaren suojaan, minkä hän 
havaintojemme mukaan useimmiten 
tekikin. 

Tutkimuksessamme anestesiahoitaja 
altistui vähiten säteilylle säteilyannos-
ten vaihteluvälin ollessa 0 - 0,97 μSv. 
Anestesiahoitajan keskimääräinen 
säteilyannos leikkausta kohti oli 0,16 
μSv. Esimerkiksi Oulussa ulkoisen 
säteilyn annosnopeus on noin 0,130 
μSv/h eli keskimäärin anestesiahoi-
taja altistuu yhden leikkauksen aika-
na yhtä paljon säteilylle kuin tunnissa 
oululainen altistuu luonnon taustasä-
teilylle (Säteilyturvakeskus 2012, haku-
päivä 7.4.2014). Anestesiahoitaja altis-
tui säteilylle aineiston kymmenestä 
leikkauksesta vain kolmessa. Näis-
sä kolmessa leikkauksessa mittari 
oli anestesiahoitajan kilpirauhassuo-
jassa kiinni eikä hänellä ollut käytös-
sä lyijyseinää. Osassa leikkauksista 
kiinnitimme mittarin saliin eri puolil-
le, kuten leikkauspöytään ja aneste-
siahoitajan käyttämään lyijyseinään, 

uu
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testataksemme mittarin kulmariippu-
vuutta ja sen toimintaa. Anestesiahoi-
tajan etäisyys säteilylähteeseen oli 
keskimäärin noin 2 metriä. 
 
Yhteenveto
Suurimman säteilyaltistuksen hen-
kilökunnalle aiheuttaa säteilylähde 
sekä potilaasta siroava säteily. Kont-
rolloimalla potilaan säteilyannos-
ta vähennetään myös henkilökunnan 
saamaa säteilyannosta. Sirontasätei-
ly on kääntäen verrannollinen etäisyy-
den neliöön säteilyä sirottavasta koh-
teesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 
etäisyys kuvattavasta kohteesta, täs-
sä tapauksessa potilaasta, kaksin-
kertaistuu, säteily vähenee neljäs-
osaan. Tämä vaikuttaa sekä potilaan 
että henkilökunnan säteilyannoksiin. 
Tutkimuksemme osoittaa, miten etäi-
syyden ottaminen on erityisen tär-
keää leikkaussalihenkilökunnan jä-
senille, jotka työskentelevät lähellä 
potilasta. Askeleella taaksepäin voi 

olla merkittävä vaikutus. Etäisyyttä 
tulisi aina ottaa säteilyn käyttöhetkel-
lä. Se on tehokas keino suojautua sä-
teilyltä, ja lisäksi jokaisen omassa hal-
linnassa. Etäisyyden lisäksi olisi hyvä 
pohtia, olisiko kirurgin ja instrument-
tihoitajan mahdollista työskennellä 
kuvareseptorin puolella horisontaa-
lisätein kuvattaessa. Efektiivinen an-
nos voi olla jopa kuusinkertainen työs-
kenneltäessä röntgenputken puolella 
verrattuna siihen, että työntekijä olisi 
sijoittuneena kuvareseptorin puolel-
le (Theocharopoulos 2003, 1702). Vaik-

Henkilökunnan keskeiset säteilysuojautumiskeinot 
– aika, etäisyys ja suojautuminen 
 
uRiittävä koulutus säteilysuojelusta ja C-kaaren 
käytöstä ja ominaisuuksista
uSäteilykeilan rajaaminen mahdollisimman pieneksi
uLäpivalaisuajan pitäminen mahdollisimman lyhyenä
uRöntgenputken sijoittaminen pöydän alapuolelle
uKuvareseptorin pitäminen mahdollisimman lähellä 
potilasta, jolloin röntgenputki on mahdollisimman 
kaukana potilaasta
uTyöskentely kuvareseptorin puolella horisontaali-
sätein kuvattaessa
uEtäisyyden ottaminen säteilyn käyttöhetkellä
uPuettavien säteilysuojien ja erilaisten liikuteltavien 
sädesuojaseinien käyttö

Henkilökunnan 
jäsenet

Säteilyannoksen 
keskiarvo

Säteilyannoksen 
vaihteluväli

(μSv) (μSv)
Kirurgi 10,07 0,25 - 40,20
Instrumenttihoitaja 1,32 0 - 7,91
Lääkintävahtimestari 0,82 0 - 3,76
Anestesiahoitaja 0,16 0 - 0,97

TAULUKKO 1. Säteilyannosten keskiarvo ja annosten vaihteluväli eri henkilökunnan jäsenillä.

 

 

 

 

TIDIn silmäsuoja on suunniteltu tilanteisiin,joissa esiintyy roiskeita.  

 Se on käyttömukavuutensa ja miellyttävän ulkonäkönsä ansiosta 

 selkeä valinta henkilökohtaiseen suojautumiseen. 

 

 

 

 

ka leikkaussaliolosuhteet ovat haas-
teelliset säteilyn käytön kannalta, ja 
erilaiset konkreettiset suojat ku-
ten lyijyseinät hankalia käyttää ah-
taassa tilassa, kannattaisi niitä kui-
tenkin käyttää mahdollisuuksien 
mukaan. Etenkin lääkintävahtimesta-
rin ja anestesiahoitajan suojaamisek-
si niiden käyttäminen olisi suositelta-
vaa. Leikkauksissa on usein mukana 
myös useampia kirurgeja, joista aina-
kin osan olisi mahdollista ottaa etäi-
syyttä säteilyn käytön aikana.n
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johtuen.1 PICO mahdollistaa haavan alipaineimuhoidon kotona ja potilas voi elää 
normaalia elämää samalla kun haavan paraneminen nopeutuu.

PICO on tehokas taskukokoinen haavan alipaineimuhoitojärjestelmä. Pumppu 
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Carola arJatsalo 
Potilasasiamies, TtM
HUS, HYKS-sairaanhoitoalue, Tulosalueen johto

Laki potilaan asemasta ja oikeuksis-
ta 785/1992 (jäljempänä potilaslaki) as-
tui voimaan kaksikymmentä vuotta sit-
ten. Laki koskee koko terveydenhuoltoa 
sekä sosiaalihuollon laitoksissa annet-
tavia terveydenhuollon palveluita.

Potilaalla on oikeus potilasasiamie-
heen. Jokaiselle terveydenhuollon 
toimintayksilölle, sekä julkiselle että 
yksityiselle, on nimettävä potilasasia-
mies. Potilaslaissa säädetään potilas-
asiamiehen työtehtävistä. Potilasasia-
miehen tehtävä on neuvoa-antava, eli 
potilasasiamies neuvoo potilasta. Po-
tilasasiamies avustaa, jos potilas ei 
kykene itse tekemään muistutusta 
esim. jonkin vamman vuoksi. Potilas-
asiamies tiedottaa potilaan oikeuksis-
ta ja toimii muutenkin potilaan oikeuk-
sien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Potilasasiamies 
 – potilaan oikeuksien asiantuntija

potilaan valintamahdollisuuksia. Po-
tilasasiamies on terveydenhuollon 
organisaation johdolle tärkeä henki-
lö potilaspalautteiden hyväksikäytön 
suhteen. Potilasasiamies auttaa pa-
lauttamaan potilaan hoidon aikaisen 
yhteisymmärryksen, tiedonsaannin ja 
luottamuksen.

Potilaalla on oikeus ilman syrjintää 
terveydentilansa edellyttämään ter-
veyden- ja sairaanhoitoon. Potilaalla 
on oikeus laadultaan hyvään hoitoon. 
Hoidon on oltava sekä objektiivises-
ti että subjektiivisesti hyvää. Objektii-
vinen hyvä hoito on lääketieteellisesti 
perusteltua. Hoidon hyödyllisyydestä 
on oltava tieteellistä näyttöä. Subjek-
tiivinen hyvä hoito tarkoittaa potilaan 
kokemusta hyvästä hoidosta. Potilas-
ta on kohdeltava siten, ettei hänen ih-
misarvoaan loukata sekä, että hänen 
vakaumustaan ja yksityisyyttään kun-
nioitetaan kun hän asioi terveyden-
huollon henkilöstön kanssa. Potilaalla 
on oikeus saada hoitoa omalla äidin-
kielellä suomeksi tai ruotsiksi. 

Potilaalle on ilmoitettava hoitoon pää-
syn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta 
muuttuu, on uusi ajankohta ja muutok-
sen syy ilmoitettava potilaalle välittö-
mästi. Hoitoon pääsystä ja hoitotakuun 
aikarajoista säädetään erikseen ter-
veydenhuoltolaissa (1326/2010). Poti-
laalle on annettava hänen henkeään ja 
terveyttään uhkaavan vaaran estämi-
seksi tarpeellinen hoito. 

Potilaan tiedonsaantioikeus on yksi 
potilaan tärkeimmistä oikeuksis-
ta. Tiedonsaantioikeus turvaa yksi-
lön ihmisarvon, integriteetin ja itse-
määräämisoikeuden kunnioittamisen. 

Potilaan ja terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden välisessä vuorovaiku-
tuksessa potilaan tiedonsaantioikeu-
della on tärkeä merkitys avoimuuden 
ja luottamuksen edistäjänä.

Potilaalle on kerrottava tämän sairau-
desta, hoidosta sekä hoitovaihtoeh-
doista ja niiden mahdollisista sivuvai-
kutuksista niin, että potilas ymmärtää 
asian. Tietoa ei kuitenkaan tule antaa 
vastoin potilaan tahtoa. 

Potilaalla on itsemääräämisoikeus. 
Potilasta on hoidettava yhteisymmär-
ryksessä hänen kanssaan. Potilaan 
kieltäytyessä tietystä hoidosta tai hoi-
totoimenpiteestä, häntä on hoidetta-
va mahdollisuuksien mukaan muul-
la lääketieteellisesti hyväksyttävällä 
tavalla. Yhteisymmärryksellä tarkoi-
tetaan sitä, että potilaan mielipide on 
selvitettävä ennen hoidon aloittamista 
ja toteuttamista. Potilaan ilmaisemaa 
hoitotahtoa on kunnioitettava. Poti-
laan tahdosta riippumattomasta an-
nettavasta hoidosta säädetään mm. 
mielenterveyslaissa (1116/1990).

Alaikäisen potilaan asemasta sääde-
tään myös potilaslaissa. Lapsipotilaan 
mielipide on otettava huomioon. Las-
ta on hoidettava yhteisymmärrykses-
sä hänen kanssaan, jos se on hänen 
ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden 
mahdollista. 

Potilaalla on oikeus tarkastaa hänestä 
potilaskertomustietoihin merkityt tie-
dot ja oikaista ne. Potilaalla on oike-
us oikea-aikaisiin, oikeisiin ja virheet-
tömiin tietoihin. Potilaalla on oikeus 
tietosuojaan. Potilastiedot ovat sivul-
lisilta salassa pidettäviä. Toimintayk-
sikössä sivullisella tarkoitetaan hen-
kilöitä, jotka eivät hoida potilasta tai 
häneen liittyviä tehtäviä. Myös omais-
ten katsotaan olevan sivullisia. Näin 
ollen tietoja saa antaa omaisille vain 
potilaan kirjallisella suostumuksella. 
Tämä koskee sekä suullisesti että kir-
jallisesti annettavia tietoja.

Potilaan 
tiedonsaantioikeus 
on yksi potilaan 
tärkeimmistä 
oikeuksista.

Potilaan 
oikeusturvaan 
kuuluu palautteen 
antaminen.
Palautteet ovat osa 
kehittämistoimintaa, 
laadunhallintaa ja 
potilasturvallisuutta.
Potilasasiamiehen rooli terveyden-
huollon organisaatiossa on olla poti-
laan oikeuksien asiantuntija. Hän on 
potilaiden, potilaan omaisten/läheis-
ten ja henkilökunnan käytettävissä. 
Potilasasiamies on puolueeton ter-
veydenhuollon organisaatiossa. Po-
tilasasiamiehen tulee tuntea tervey-
denhuollon lainsäädäntöä ja toimintaa. 
Hän joutuu selventämään potilaille 
terveydenhuollon toimintatapoja, jär-
jestelmää, lakisääteisyyden rajoja ja 

uu
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Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohte-
luunsa tyytymättömällä potilaalla on 
oikeus tehdä muistutus hoitopaikan 
terveydenhuollosta vastaavalle johta-
jalle. Potilaalla on myös oikeus kan-
nella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä 
kohtelustaan terveyden- tai sairaan-
hoitoa valvoville viranomaisille. Poti-
laalla on oikeus ilmoittaa epäillystä 
potilasvahingosta. 

Muistutuksen tavoitteena on tarjo-
ta potilaalle helppo ja joustava kei-
no esittää mielipiteensä hoitoyksiköl-
le. Muistutus voi olla joko suullinen tai 
kirjallinen. Potilas tulee ensisijaisesti 
ohjata selvittämään asiansa keskus-
telemalla hoitoyksikössä, varsinkin 
silloin, kun potilas on hoidossa. Avoi-
mella keskustelulla voidaan selvittää 
mahdolliset väärinkäsitykset potilaan 
ja häntä hoitavan terveydenhuollon 
ammattihenkilön välillä. Tapahtunut 
virhe tai havaittu puute voidaan heti 
korjata ja samalla palauttaa potilaan 
luottamus hoitoon. 

Jos keskustelu ei johda mihinkään tai 
jos keskustelusta ei ole apua, potilas 
tai hänen läheisensä voi tehdä kirjalli-
sen muistutuksen. 

Potilasasiamiehen tekemä potilaan 
tai tämän läheisen ohjaus, neuvon-
ta tai avustaminen perustuu koke-
muksiin, joita yhteydenottaja suostuu 
kertomaan potilasasiamiehelle. Yh-
teydenottojen aiheet vaihtelevat. Yksi 
yhteydenotto voi koskea monta asiaa. 
Yleisimmät yhteydenottojen syyt liitty-
vät hoitoon, hoitovirhe-epäilyihin, hoi-
toon pääsyyn, hoitoa koskevien tietojen 
saantiin ja henkilökunnan kohteluun. 
Potilasasiamies muodostaa kertoman 
perusteella käsityksen potilaan koke-
masta hoidosta, sen tapahtumista ja 
epäkohdista. Potilasasiamiehen an-
taman lainsäädäntöön ja asiantunte-
mukseen perustuvan neuvonnan pe-
rusteella, potilas tai hänen läheisensä 
tekee päätöksen, ryhtyäkö muistutus-, 
potilasvahinko-, kantelumenettelyyn 
tai muuhun jatkotoimenpiteeseen. Yh-
teydenotto voi myös johtaa potilastie-
tojen pyytämiseen tai niiden virheiden 
korjaamiseen.

Potilasasiamies neuvoo ja avustaa 
pääsääntöisesti puhelimitse. Viime ai-

koina sähköpostin kautta tulevat yh-
teydenotot ovat lisääntyneet. Potilas 
voi lähestyä potilasasiamiestä myös 
kirjeitse. Kirjallinen avustaminen ta-
pahtuu usein potilasasiamiehen luona. 
Potilasasiamies voi myös käydä poti-
laan luona osastolla. Potilasasiamies 
osallistuu hoitoneuvotteluihin, jos-
sa hän neuvoo potilaan oikeuksista ja 
varmistaa, että ne toteutuvat.

Potilasasiamiehen taitoihin kuuluu olla 
läsnä ja kuunnella toista ihmistä. Myös 
yhteistyökykyä ja rakentavan vuoro-
vaikutuksen taitoa vaaditaan, samoin 
hyvää stressinsietokykyä. Potilasasia-
miehen tulee tuntea terveydenhuollon 
lainsäädäntö, viranomaistoiminnan ja 
terveydenhuollon organisaatio. Poti-
lasasiamiehen kelpoisuusvaatimuk-
sista ei säädetä laissa. Potilasasia-
miehenä toimii Suomessa henkilöitä, 
jotka ovat sosiaalityöntekijöitä, laki-
miehiä tai peruskoulutukseltaan ter-
veydenhuollon ammattihenkilöitä, joil-
la on ylempi korkeakoulututkinto.

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu 
ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin 
hoitopäätöksiin tai onko potilaan hoi-
dossa tapahtunut potilasvahinko. Po-
tilasasiamies ei tulkitse potilasker-
tomustietoja. Potilasasiamies ei tee 
päätöksiä eikä hän anna lausuntoja. 

Potilaan oikeusturvaan kuuluu palaut-
teen antaminen. Palaute on aina anta-
jan mielipide ja kokemus. Palaute an-
taa arvokasta tietoa. Potilaalta tulleet 
palautteet ovat osa kehittämistoimin-
taa, laadunhallintaa ja potilasturvalli-
suutta. Palautteella on todellista vai-
kutusta terveydenhuollon toimintaan. 

HYKS-sairaanhoitoalueella toimii nel-
jä potilasasiamiestä: kolme kokopäi-
väistä ja yksi osa-aikainen. Muualla 
Suomessa monet potilasasiamiehet 
tekevät potilasasiamiehen tehtäviä 
oman toimensa ohella. 

Omat työpäiväni kuluvat pääsääntöi-
sesti neuvomalla puhelimitse. Yhtey-
denottaja voi olla potilas, hänen lä-
heisensä tai henkilökuntaan kuuluva. 
Potilaan kirjallinen avustaminen an-
taa työpäivälle vaihtelua. Avustami-
nen tarkoittaa potilaan sanelusta 
kirjoittamista ja lomakkeiden täyttä-
mistä. Potilas on asiansa asiantuntija 
ja hänen kertomaansa on kunnioitet-
tava. Hänen kokemuksiaan ei saa vä-
hätellä. Potilaan avustaminen tapah-
tuu useimmiten toimistolla. Potilaan 
tulee varata aika potilasasiamiehelle. 

Avustaminen voi myös tapahtua poti-
laan luona hoitoyksikössä. Nämä ta-
paamiset ovat usein mielenterveys-
potilaan luona, kun hän on tahdosta 
riippumattomassa hoidossa. Tapaa-
miset hoitoyksikössä tulee tapahtua 
sellaisessa tilassa, jossa tietosuoja 
toteutuu ja potilas voi luottamuksel-
lisesti kertoa asiansa. Jokaisesta yh-
teydenotosta teen kirjaukset käytössä 
olevaan potilasasiamiestoiminnan ti-
lastointi- ja raportointiohjelmaan. Pe-
rustehtävieni, neuvonnan ja avustuk-
sen, ohella kokoukset ja koulutukset 
täyttävät työviikkoa. Lisäksi luentojen 
pitäminen ja kouluttaminen ovat osa 
potilasasiamiehen työtä.

Potilaan asemaa ja oikeuksia käsitte-
levät myös henkilötietolaki (523/1999), 
ammattihenkilölaki (559/1994) ja po-
tilasvahinkolaki (585/1986). Laki ra-
jat ylittävästä terveydenhuollosta 
(1201/2013) on uusin laki, joka astui 
voimaan tämän vuoden alusta.n 

uu

Potilasasiamiehen 
taitoihin kuuluu olla 
läsnä ja kuunnella 
toista ihmistä.
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KIRJA-ARVIOINTI: 

Käsikirja 
Kustannusosakeyhtiö Teos (2013)

Jaana Perttunen 

Käsikirja on ainutlaatuinen, kaikelle kansal-
le tarkoitettu tietopaketti yläraajasta. Tämä 
kotimainen tietokirja perustuu ajantasaiseen, 
tutkittuun tietoon monilta tieteenaloilta. Kä-
sikirjan ovat kirjoittaneet neurologian emeri-
tusprofessori Martin Panelius, anatomian eme-
ritusprofessori Risto Santti ja filosofi, FT Jarkko 
S. Tuusvuori. Käsikirjasta riittää luettavaa pi-
temmäksikin aikaa; 767 sivun verran.

n

Käsikirjassa on yksitoista päälukua käsiasiois-
ta. Aluksi kirjassa esitellään käden anatomiaa 
kudos kudokselta ja tarkastellaan käden kau-
neutta kirjallisuuden klassikoiden näkökul-
masta:

”Käsi on joka suhteessa muodostunut niin, että 
sitä ei olisi saanut millään muulla lailla muodos-
tettua paremmaksi.” (Galenos)

n

Käden liikkeet -luvussa eritellään käden tär-
keimmät tarttumistavat ja seurataan ruumiin-
liikkeitä tutkivien tieteenalojen kehittymistä. 
Käden fyysisen tarkastelun jälkeen kirjas-
sa pohditaan käsien kykyä muokata ympäris-
töä ja käden saavutuksia verstailla, ateljeissa 
ja urheilukentillä. Käsikirjassa esitellään myös 
yläraajan häiriöitä, tauteja ja vammoja sekä 
kerrotaan käden menettämisen tarinoita. Mie-
lenkiintoinen luku on Käden sanat, jossa kysy-
tään, mitä kaikkea suomenkielen ”käsi” ja lähi-
vastineet tarkoittavat.

Suomen ”johtava käsikirjailija” Jarkko S. Tuus-
vuori ei ole ensimmäistä kertaa käden asialla. 
Käsikirjaa voikin pitää jatkumona hänen kirjoit-
tamalleen yhdistyksen historiikille Hyviin käsiin 
(Gummerus Oy 2006). Kädet ja kädentaito ovat 
ensisijaisen tärkeitä leikkaushoitotyössä. Ovat-
han kädet sairaanhoitajan tärkein työkalu. Eräs 
vanhan kansan kirurgi oli aikoinaan sitä miel-
tä, että hyvällä instrumenttihoitajalla on kolme 
kättä ja tarttumahäntä. Tähän ei evoluutio ole 
vielä yltänyt. n

”Kirjan lukemisen jälkeen omia käsiään katsoo 
taatusti eri silmin.” Expressi 2/14.
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Kunniajäsen Kristiina Junttila
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Kuka olet?
Olen Kristiina Junttila, yhdistyksen 
puheenjohtaja vuosilta 1993-2000. 
Toimin yhdistyksen hallituksessa vuo-
desta 1991 vuoteen 2000. Lisäksi olin 
Helsingin sairaanhoitopirin ja HYKSin 
yhdysjäsen vuosina 1992-1998 ja Pin-
setti -lehden toimitusneuvoston jäsen 
numerossa 1/1991 sekä vuosina 1993-
1994.

Yhdistystoimintahistoriaani liittyy 
myös EORNA:n (European Operating 
Room Nurses Association) president-
tinä toimiminen vuosina 1999-2005.

Mistä tulet?
Olen asunut pääkaupunkiseudulla jo 
yli 30 vuotta, mutta juureni ovat poh-
joisessa. Olen syntyisin Rovaniemeltä, 
mutta asunut lapsuudessa ja nuoruu-
dessa eri puolella Suomea. Sairaan-
hoitajakoulun kävin Oulussa; valmis-
tuin joulukuussa 1981 ja aloitin työt 
HYKS:ssä tammikuussa 1982. 

Miten päädyit töihin leikkaus-
osastolle?
Kun tulin töihin HYKS:iin, oli ensim-
mäinen työpaikkani Meilahden sai-
raalan teho-osasto. Vajaan vuoden 
työskentelyn jälkeen yritin saada pal-
katonta virkavapaata interrail-matkaa 
varten, mutta en onnistunut. Niinpä 
sanouduin irti ja hain töitä Kirurgisen 
sairaalan leikkausosastolta. Syynä tä-
hän varmastikin oli sairaanhoitaja-
koulutuksen aikainen harjoittelujakso 
OYS:n keskusleikkausosastolla. Jakso 
oli yksi koulutuksen parhaista ja mie-
lenkiintoisimmista! Erikoistuin leik-
kausosaston sairaanhoitoon 1984-85, 
mikä entisestään vahvisti rakkautta-
ni leikkausosastolla työskentelyä koh-
taan!

Kuinka sinusta tuli Suomen 
leikkausosaston sairaanhoita-
jat ry:n jäsen?
Olin mukana yhdistyksen perustamis-
kokouksessa Tampereella 1988. Meitä 
oli työyksiköstäni sangen suuri jouk-
ko osallistujia, joita kiinnosti yhteisten 
asioiden edistäminen. Jäseneksi kui-

Haastattelussa

tenkin liityin muistaakseni vasta seu-
raavana tai sitä seuraavana vuonna, 
mutta en muista syytä tuohon hidas-
teluun.

Hallituksen jäseneksi minut valittiin 
1991. Vuoden 1992 toimin sihteerinä ja 
vuodesta 1993 vuoteen 2000 yhdistyk-
sen puheenjohtajana. Kunniajäsenek-
si minut kutsuttiin vuonna 2008.

Yhdistystoimintaan liittyy monia unoh-
tumattomia muistoja! Yhdistykselle 
saatiin oma toimisto vuonna 1993, mitä 
ennen se sijaitsi 31 neliöisen yksiöni 
keittiökomerossa! Yhdistysvuosien ai-
kana minulla oli ilo ja kunnia työsken-
nellä aktiivisten ja sitoutuneiden – ja 
lisäksi hauskojen – kollegoiden kans-
sa, mistä lämmin kiitos kaikille noiden 
vuosien hallitusten jäsenille, yhdysjä-
senille, opintopäivätyöryhmille ja yh-
teistyökumppaneille!

Oma ikimuistoinen aikansa olivat 
EORNA -vuodet! Olin ko. yhdistykses-
sä Suomen yhdistyksen edustaja vuo-
sina 1992-1999 ja sen jälkeen toimin 
kuuden vuoden ajan EORNAn presi-
denttinä. Nuo vuodet opettivat paljon 
kansainvälisestä, monikulttuurises-
ta yhteistyöstä, ja vaikka välillä oli to-
della rankkaa, en vaihtaisi päivääkään 
pois. Uskallan väittää, että osaltani 

vein EORNAa ja sen toimintaa näky-
västi eteenpäin. Saimme muun mu-
assa toiminnan strategisen suunnitte-
lun ja sen seurannan systemaattiseen 
käyttöön. Lisäksi EORNA -kongressit 
vakiinnuttivat paikkansa kansainväli-
sessä tarjonnassa.

Millainen työura sinulla          
on ollut?
Vajaan vuoden teholla työskentelyn 
jälkeen siirryin siis leikkausosastol-
le, tarkemmin HYKS:n Kirurgisen sai-
raalan A-leikkausosastolle, missä 
viihdyin kaikkiaan 18 vuotta. Ko. yksi-
kössä tehtiin yleiskirurgiaa, verisuoni-
kirurgiaa, suu- ja leukakirurgiaa sekä 
lisäksi munuais- ja maksansiirto-
ja. Kuuluin elinirrotusryhmään, mis-
sä roolissa olen käynyt lähes kaikissa 
maamme (yliopistollisissa) keskus-
sairaaloissa. Päivystysaikana osallis-
tuin myös ortopedisten potilaiden hoi-
toon, sillä päivystystiimi käsitti yhden 
yleiskirurgisen, yhden ortopedisen ja 
yhden anestesiahoitajan. Toinen tiimi 
päivysti kotona. Kirran päivystys sit-
temmin suljettiin, mutta varallaolo-
luonteinen päivystäminen jatkui elin-
siirtojen vuoksi.

Vuonna 1996 hakeuduin opiskelemaan 
hoitotiedettä Turun yliopistoon. Olin jo 
aiemmin suorittanut hoitotieteen ap-
probaturin avoimessa yliopistossa, 
jolloin ryhmämme tutorina toimi kai-
kille tuttu Paula Risikko! Valmistuin 
maisteriksi 1999 ja hakeuduin saman 
tien jatko-opintoihin. Väittelin vuonna 
2005 aiheesta Perioperatiivisen hoito-
työn kirjaaminen Suomessa. 

Vuonna 2000 hakeuduin pois kliini-
sestä hoitotyöstä ja päädyin Jorvin 
sairaalaan atk-kouluttajaksi. Kesällä 
2004 siirryin erikoissuunnittelijan teh-
täviin Jorvin sairaalan hoitotyön hal-
lintoon. Kun HYKS:n nykyinen organi-
saatio muodostettiin, siirryin HYKS:n 
hoitotyön kehittämiskeskukseen ja 
sittemmin HUS -tasoisiin kehittämis-
tehtäviin.
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Vuodesta 2009 olen toiminut kehittä-
mispäällikkönä HUS:n hoitotyön joh-
dossa. Lähiesimieheni on HUS:n hal-
lintoylihoitaja, jonka varahenkilönä 
tarvittaessa toimin. Tehtäväkuvani on 
sangen hankalasti kuvailtava, mut-
ta toimin moninaisissa HUS:n ja kan-
sallisen tason työryhmissä muun 
muassa sähköiseen potilaskertomuk-
seen ja hoitotyön kirjaamiseen liitty-
en, koordinoin hoitotyön kehittämistä 
HUS:ssa, vedän tiettyjen hoitotyön asi-
antuntijaryhmien toimintaa ja osaltani 
edistän hoitotyötä kuvaavien tunnus-
lukujen raportointia (esimerkiksi hoi-
toisuustiedot).

Lisäksi minulla on käynnissä post doc 
-tutkimushanke, jossa on tällä het-
kellä neljä väitöskirjan tekijää. Hank-
keemme nimi on ”Tiedolla johtamisen 
edellytykset perioperatiivisessa hoi-
totyössä” ja sen lähtökohtana on se, 
että leikkauspotilaan turvallisen hoi-
don toteutuminen voi vaarantua poti-
laasta johtuvista syistä (esim. perus-
taudit), itse hoitoon liittyvistä syistä 
(esim. leikkaustiimin osaaminen) tai 
hoitoprosessiin liittyvistä syistä (esim. 
leikkausviiveet). Tutkimushankkeessa 
tuotetaan uutta tietoa sellaisten mitta-
reiden ja menetelmien kehittämiseksi, 
joiden avulla saadaan tietoa leikkaus-
potilaan hoitotyöstä ja tekijöistä, jot-
ka vaikuttavat hoidon turvalliseen ja 
tulokselliseen toteuttamiseen. Leik-
kaustoimenpiteiden määrä lisääntyy 
tulevaisuudessa entisestään muun 
muassa väestön ikääntymisen sekä 
teknologian ja lääketieteen kehittymi-
sen seurauksena. Leikkauspotilaiden 
hoitoon osallistuvien sairaanhoitaji-
en työn sisällöstä, kuten käytännöis-
tä ja resursseista, ei kuitenkaan ole 
saatavissa yhteismitallista ja verrat-
tavissa olevaa tietoa. Leikkaustoimin-
nan ohjausjärjestelmien ja anestesia-
tietojärjestelmien käyttöönoton myötä 
on mahdollista tuottaa, tallentaa, ja-
kaa ja lisätä tietoa perioperatiivisen 
hoitotyön kehittämiseksi. Tutkimus-
hankkeesta löytää lisätietoa Turun yli-
opiston hoitotieteen laitoksen sivuilta 
(http://www.utu.fi/en/units/med/units/
hoitotiede/research/projects/rpclidema/
Pages/knowledge_based.aspx). 

Miten leikkaushoitotyö on 
mielestäsi muuttunut vuosien 
varrella?
Nythän on mennyt lähes 15 vuotta sii-
tä, kun olen viimeksi työskennellyt 
leikkausosastolla, joten tietoni eivät 
todennäköisesti ole täysin ajantasai-
set. Näkisin kuitenkin, että leikkaus-
tekniikat ja laitteet ovat paitsi uudistu-
neet, entisestään myös lisääntyneet. 
Lisäksi on kehitetty uusia toiminta-
prosesseja (esim. LEIKO -toiminta). 
Hoitotyön näkökulmasta näen tärkeä-
nä sen, että tutkittua tietoa toiminnan 
tueksi on aikaisempaa enemmän var-
sinkin potilasturvallisuuden näkökul-
masta, muun muassa lämpötalouden 
ylläpidosta ja infektioiden ehkäisystä.

Jos sinulla olisi kaikki valta,                
mihin haluaisit vaikuttaa   
leikkaushoitotyössä?
Ensinnäkin pyrkisin vaikuttamaan sii-
hen, että leikkaushoitotyössä työsken-
telisi vain sairaanhoitajakoulutuksen 
saanutta henkilökuntaa. Terveyden-
huollon kasvavien kustannusten ja 
osittaisen työvoimapulan vuoksi jois-
sakin maissa on jo siirrytty leikkaus-
hoitajien kevyempään koulutukseen. 
Kansainväliset tutkimusten mukaan 
hoitajien osaaminen on yhteydessä 
potilasturvallisuuteen, joten tästä nä-
kökulmasta ei mielestäni voi tinkiä.

On kuitenkin niin, että meidän sai-
raanhoitajien täytyy osaltamme vai-
kuttaa päättäjiin tuottamalla tietoa, 
jolla voimme osoittaa, että leikkaus-
osastoilla tarvitaan koulutettua henki-
lökuntaa. Hoitotyöstä ja sen tuloksis-
ta pitää tuottaa numeraalista tietoa, 
mikä tarkoittaa sitoutumista muun 
muassa erilaisten mittareiden, kuten 
hoitoisuusluokitus, ja rakenteisen kir-
jaamisen käyttöön.

Lisäksi vääjäämättä eteen tuleva työ-
voimapula mielestäni edellyttää, että 
leikkausosastoilla toimivia hoitajia 
voidaan sijoittaa työtehtäviin nykyis-
tä joustavammin. Meillä on Suomessa 
yksiköitä, joissa työskennellään vain 
anestesiahoitajan tai leikkaushoitajan 
tai heräämöhoitajan rooleissa eikä ra-
joja ylitetä. Olen kuitenkin vakuuttunut 
siitä, että joissakin tapauksissa, tie-
tyissä toimenpide- ja potilasryhmissä, 

rooleja voitaisiin tarvittaessa sekoit-
taa. Se vaatii toki huolellista perehdy-
tystä.

Näyttöön perustuva toiminta mielle-
tään usein ”hifistelyksi” ja kehittämis-
ihmisten höpötykseksi. Kyse kuitenkin 
on ihan arkipäivästä; käsihygienian 
noudattaminen on näyttöön perustu-
vaa toimintaa! Näitä toimintamalle-
ja on tuotu ja tuodaan entistä enem-
män myös leikkauspotilaiden hoitoon 
(esim. leikkaustiimin tarkistuslista). 
Näiden toimintamallien tarkoituksena 
ei ole vaikeuttaa jokapäiväistä työtä, 
vaan osaltaan varmistaa potilastur-
vallisuuden ja laadukkaan toiminnan 
toteutuminen. Toivoisin, että jokai-
nen leikkaushoitotyössä toimiva nä-
kisi kunnia-asianaan noudattaa vai-
kuttaviksi todettuja toimintatapojaan 
työssään ja sitäkin kautta tuoda esille 
sairaanhoitajien keskeistä roolia leik-
kauspotilaan hoidossa.

Mitä vinkkejä antaisit uusille 
leikkausosaston sairaanhoita-
jille työssä jaksamiseen?
Olen usein sanonut, että työvuodet 
leikkausosastolla olivat työurani pa-
rasta aikaa! En toki valita nykyisiä-
kään olosuhteita, mutta ei minulla 
ole töissä ollut koskaan niin hauskaa 
kuin leikkurissa! Sitä jaksaa yllättä-
vän paljon, kun työkavereiden kanssa 
puhalletaan samaan hiileen huumo-
ria unohtamatta. Sanoisin siis ohjeek-
si sen, että voima löytyy työyhteisöstä, 
sen toimivista suhteista ja kollegiaali-
sesta suhtautumisesta työtovereihin. 
Kaikkia pitäisi kyetä arvostamaan ja 
auttamaan ja olla valmis myös pyytä-
mään ja vastaanottamaan apua tarvit-
taessa. 

Toinen voimaannuttava asia on itsen-
sä kehittäminen ja uuden oppiminen. 
Asiat kehittyvät ja muuttuvat vauhdil-
la, joten uusille käytännöille tulee py-
syä avoimena ja ennakkoluulottoma-
na. Tänä päivänä muutos on jatkuvaa 
ja vain se on pysyvää. Ei siis kannata 
ottaa vastarannan kiisken roolia, vaan 
olla mieluimmin etukenossa, ensim-
mäisten muuttujien joukossa. Näin 
pääsee myös asioihin vaikuttamaan!
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Oppimisen myötä asiantuntijuus vah-
vistuu. Asiantuntijuus ei mielestäni 
tarkoita sitä, että kaikilla on oma ta-
pansa tehdä työtä. Tietyt näyttöön pe-
rustuvat käytännöt ovat ”must” ja työn 
yksilöllisyys näkyy nimenomaan poti-
laan kohtaamisessa ja kohtelussa. 

Olen lisäksi vakuuttunut siitä, että 
harvassa toimintayksikössä sairaan-

hoitajan työ on niin vaihtelevaa ja uu-
distuvaa kuin leikkausosastoilla. Se-
kin voimaannuttaa ja pitää intoa yllä.

Mitä ottaisit mukaasi autiolle 
saarelle?
Valtaisan kasan dekkareita, radion, 
CD-levyjä, suklaata ja punaviiniä... 
Parasta tietenkin olisi, etten joutuisi 
saarelle ihan yksikseni, vaan mukaan 

saisi aviomiehen, Aatu-koiran ja mah-
dollisimman monia ystäviä!

Mitä haluaisit vielä sanoa?
Ole ylpeä sairaanhoitajan ammatistasi 
ja tee työsi ilolla! n 

Kunniajäsen Jarmo Nivalainen
Haastattelussa

Kuka olet?
Olen kohta 55 vuotta täyttävä leik-
kaustoiminnan moniottelija, jolle use-
at perioperatiiviset työroolit ja areenat 
ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella. 
Yhdistyksen perustajajäsen ja puuha-
mies (varsinkin yhdistyksen alkuvuo-
sina). Hallitusvuosia kertyi seitsemän: 
varapuheenjohtaja 1989–1990, sihteeri 
1991, jäsenasiainsihteeri 1992, sihteeri 
1993–1994 sekä opinto- ja koulutussih-
teeri 1995. Uudenmaan sairaanhoito-
piirin yhdysjäsen 1992–1999 sekä Pin-
setti  -lehden toimitusneuvoston jäsen 
1989–1995. Ollut mukana yhdistyksen 
valtakunnallisia opintopäiviä järjestä-
vässä opintopäivätyöryhmässä vuosi-
na 1992 (Helsinki), 1997 (Espoo), 2000 
(Helsinki) ja 2008 (Helsinki).

Maailmanmatkaaja, jolla on takanaan 
(ainakin) seitsemän leikkaushoitajien 
maailmankongressia (WCORN), viisi 
leikkaushoitajien EORNA – kongressia 
sekä 13 Amerikan (AORN) kongressia. 
Osa yhdistyksen aikanaan järjestämiä 
ryhmämatkoja, osa pienemmällä po-
rukalla tai yksin tehtyjä opintomatkoja.

Yhdistysvuodet ovat olleet minulle 
työntäyteisiä mutta samalla antoisia 
vuosia tuoden tullessaan hyviä koke-
muksia ja rikkaita rakkaita ystävyys- 
ja yhteistyösuhteita. Lämmöllä muis-
tan (luonnollisesti) kaikki hallituslaiset, 
joiden kanssa olen töitä tehnyt - sekä 
puheenjohtajat, joita olen saanut pal-
vella. Kiitos Käde! Kiitos Kris! 

Mistä tulet?
Olen syntynyt Helsingissä, mutta viet-
tänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Turen-
gissa, Kanta-Hämeessä. Paluu Hel-
sinkiin tapahtui 28 vuotta sitten.

Miten päädyit töihin leikkaus-
osastolle?
Keskikoulun jälkeen hain ja pääsin ha-
luamalleni reaalilinjalle lukioon. Kaik-
ki reaaliaineet - historia, biologia, psy-
kologia, maantiede ja uskonto - olivat 
aina tuntuneet omimmilta. Lukion 
ammatinvalinnanohjauksen jälkeen 
nuoren miehen jatko-opintohaaveet 
liittyivät lähinnä valtio- ja/tai hallin-
totieteisiin, teologiaan ja lääketietee-
seen. Miehestä olisi siis saattanut tul-
la hallintovirkamies, pappi tai lääkäri. 
Vaan toisin kävi.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen oli puh-
ti hetkellisesti poissa. Ajatus yliopisto-
jen pääsykokeisiin lukemisesta tuntui 
uuvuttavalta. Tässä vaiheessa laitoin 
sitten hakupaperit - enemmän tai vä-
hemmän vakavissani - Hämeenlinnan 
sairaanhoito-oppilaitoksen sairaan-
hoitajalinjalle. Koska valintapäätös oli 
selvillä jo hyvissä ajoin keväällä 1978, 
päädyin ratkaisuun vastaanottaa mi-
nulle tarjottu opiskelupaikka sairaan-
hoitajakoulussa ja hylätä - ainakin 
toistaiseksi - suunnitelmat yliopisto-
opinnoista.

Hakeutuminen hoitoalalle ei ollut mi-
nulle mitenkään itsestäänselvyys - 
muitakin mahdollisuuksia tai toiveita 
oli olemassa. Toisaalta hoitaminen ja 

toisista huolta pitäminen ovat kaiketi 
aina olleet osa minua - kasvuympäris-
töäni ja kasvatustani - vartuinhan neli-
lapsisessa perheessä, jossa huolta oli 
opittu pitämään niin toinen toisistam-
me kuin perhepäivähoidossa olevista 
vieraistakin lapsista. Eräänlaista kut-
sumusta siis.

Ensimmäinen varsinainen hoitoalan 
työpaikkani oli Etelä-Hämeen erityis-
huoltopiirin Ronnin keskuslaitos, jos-
sa työskentelin kahtena kesänä. En-
simmäisen hoitoapulaisena, ja toisen 
vajaamielishoitajan sijaisena kah-
den sairaanhoitajakoulussa viete-
tyn lukukauden jälkeen. Ensimmäi-
nen sairaanhoitajan sijaisuus minulla 
oli neljännen ja viidennen lukukau-
den välisenä kesänä, leikkaushoita-
jana Kanta-Hämeen keskussairaa-
lan leikkausosastolla. Jo kouluaikana 
leikkausosaston sairaanhoito tuntui 
omimmalta.

Valmistumiseni jälkeen (jouluna 1980) 
hakeuduin työhön samaan paikkaan 
K-HKS:n leikkausosastolle. Aluk-
si työskentelin etupäässä korva-alan 
leikkauksissa. Viihdyin työssäni erin-
omaisesti. Vieläkin muistelen suurella 
kiitollisuudella yksikön hyvää työilma-
piiriä, hyvää perehdytystä sekä sellai-
sia rautaisia leikkaushoitotyön am-
mattilaisia kuin Leena Jalava, Hanna 
Auvinen ja Liisa Niiniskorpi vain muu-
tamia mainitakseni.

Varusmiespalvelukseni suoritin 1981–
1982, minkä jälkeen palasin hetkek-
si työhön Kanta-Hämeen keskus-
sairaalaan. Erikoistumaan Turkuun 

Erikoissairaanhoitaja, ylihoitaja
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lähdin syksyllä 1982. Pääaineeni oli 
leikkausosaston sairaanhoito, lisäai-
neena anestesiologinen sairaanhoito. 
Erikoistumisvuosi meni nopeasti. Het-
ken aikaa mietin ja suunnittelin jäävä-
ni Turkuun ja TYKS:iin työhön, mutta 
Kanta-Häme veti taas puoleensa.

Aloitin työt K-HKS:n leikkausosastol-
la erikoissairaanhoitajana kesäkuus-
sa 1983. Aluksi vastuualueitani olivat 
korva-nenä-kurkkutautien ja ortope-
dian/traumatologian leikkaukset, sekä 
myöhemmin toimin (omasta aloittees-
tani) paljon myös urologisissa leikka-
uksissa. Pääosin toimin ortopedian 
salissa. Työparinani oli (useimmiten) 
todellinen ortopedisen leikkaushoi-
totyön moniosaaja ja huippuammatti-
lainen - Liisa Petramaa. Erinomainen 
roolimalli ja hyvä potilaiden asioiden 
ajaja ja puolestapuhuja! Liisa oli pio-
neerihenkinen uudistaja ja mones-
sa suhteessa ”aikaansa edellä”. Se oli 
mahtavaa aikaa se! Kiitos Liisa! Kan-
ta-Hämeen keskussairaalassa vie-
tettyjen vuosien aikana toimin myös 
yksittäisinä päivinä leikkauslistan ve-
täjänä ja otin ensimmäisiä haparoivia 
askelia perioperatiivisen hoitotyön lä-
hityönjohtajana. Apulaisosastonhoita-
ja Kati Annolan kannustus, opit ja luot-
tamus olivat asioita, jotka kantoivat 
pitkään ja olivat merkityksellisiä.

Vuonna 1983 valtakunnalliset leik-
kaushoitajapäivät olivat Hämeenlin-
nassa, ja minulla oli ilo ja kunnia olla 
mukana (jo tuolloin) opintopäivätyö-
ryhmässä! Ja nuorella erikoissai-
raanhoitajalla oli opintopäivillä myös 
luento hoitotyön kirjaamisesta. Leik-
kaushoitajapäivät järjestettiin tuohon 
aikaan Sairaanhoitajaliiton piiriyhdis-
tysten toimesta. Sairaanhoitajaliiton 
varsinainen edunvalvontatyö oli lop-
punut TEHYn muodostamiseen vuon-
na 1980, mutta liitto jatkoi työtään am-
matillisena järjestönä. 

Jo tuolloin 1980-luvun alkupuolella 
muistan, miten mietimme yhdessä Lii-
sa Petramaan kanssa, kuinka tärke-
ää olisi saada Suomeen yhdistys leik-
kausosaston sairaanhoitajille! Vaan 
aika ei ollut vielä kypsä (vai meistä to-
teuttajiksi), sillä yhdistys saatiin pe-
rustetuksi vasta vuosikymmenen lop-
pupuolella (1988) – kiitos Tampereen 
ja Marja-Liisa Taubertin!

Kuinka sinusta tuli Suomen 
leikkausosaston sairaanhoita-
jat ry:n jäsen?
Olen ollut mukana alusta lähtien eli 
olin mukana yhdistyksen perustavas-
sa kokouksessa Tampereella vuonna 
1988. Kyllä sitä oli odotettukin!

Millainen työura sinulla on 
ollut?
Urani alku ja perusta luotiin – kuten 
edellä jo kerroin – Kanta-Hämeen 
keskussairaalan leikkausosastolla. 
Toinen merkittävä työpaikka urallani 
leikkaussalissa on ollut Jorvin sairaa-
la, jonne siirryin vuonna 1986.

Perehdyttämistä taisi olla puoli päi-
vää - heti ensimmäisenä työpäivänä 
olin jo instrumentoimassa thorakoto-
miassa. Siitä se sitten alkoi. Perehdyt-
täjäni oli erikoissairaanhoitaja Tert-
tu Hyppönen, jonka vastuualueena oli 
paitsi korvasali ja -leikkaukset, myös 
ortopedia. Minä loksahdin kohdalleni 
ortopedisiin leikkauksiin. Ja viihdyin. 
Päivystykset olivat rankkoja, mutta 
mielenkiintoisia.

Loppuvuodesta 1987 päätin kuitenkin 
kokeilla jotakin uutta. Hakeuduin yk-
sityissektorille ScanMedex -nimiseen 
yritykseen. Työnkuvaani kuului osal-
listua erikoisosaamiseni puitteissa uu-
sien – lähinnä Lähi-Itään markkinoi-
tavien – sairaaloiden varustamiseen. 
Hankinta-assistentin työ oli haastavaa 

– suunnitella ja varustaa leikkausosas-
toja yksittäisistä nippeleistä ja inst-
rumenteista lähtien. Ammattitaito ja 
asiantuntemus olivat koetuksella. Työ 
oli mielenkiintoista – työpäivät vain ve-
nyivät turhan pitkiksi. Lähes joka päi-
vä oli jäätävä ylitöihin – varsinkin aina 
silloin kun jonkin projektin aikatau-
lun takaraja alkoi lähestyä. Kaikesta 
kuitenkin maksettiin ja hyvin - raha ei 
vain korvannut kaikkea. Omaa vapaa-
aikaa kaipasi… ja niinpä päätin lähteä 
pois ja jatkaa matkaa. Arvokas koke-
mus  kuitenkin.

1980-luvun lopulla elettiin suurta työ-
voimapulaa julkisella sektorilla. Scan-
Medexiltä vähän minua aikaisemmin 
pois lähtenyt kollega sijoittui opetus-
tehtäviin Diakonissalaitoksen kouluun, 
joten minäkin päätin hakea opetus-
sektorille, olinhan jo Hämeenlinnan 
vuosina toiminut paitsi kesäyliopis-
tossa erään kurssin suunnittelijana 
ja vetäjänä, myös sairaanhoito-oppi-
laitoksessa luento-opettajana. Soi-
tin Vantaan terveydenhuolto-oppilai-
tokseen. Rehtori Eeva-Liisa Rintanen 
palkkasi minut heti yhdessä kahden 
muun erikoissairaanhoitajan kanssa 
opettajaksi opistojaostoon, sairaan-
hoitajakoulutukseen. Opetusaineinani 
olivat lähinnä leikkaus-anestesiasai-
raanhoito, akuuttisairaanhoito, ensi-
apu (ja poikkeusolojen sairaanhoito), 
sekä V lukukauden luokanvalvojan 

Ylihoitaja instrumentoivan leikkaushoitajan tehtävässä. 

Erikoissairaanhoitaja, ylihoitaja
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tehtävät. – Pidin opettajan työstä. Ns. 
vanhamuotoinen sairaanhoitajakoulu-
tus (2,5 vuotta) loppui kuitenkin vuon-
na 1988 Vantaan oppilaitoksessa, jo-
ten jatkaminen opettamistehtävissä 
olisi edellyttänyt perehtymistä uusi-
muotoiseen koulutukseen, huomatta-
vaa opetusmateriaalin uusimista sekä 
omaa (jatko)kouluttautumista. Niinpä 
teinkin loppuvuonna 1988 päätöksen 
hakeutumisesta takaisin kliiniseen 
hoitotyöhön.

Aloitin Jorvin sairaalan leikkausyk-
sikössä uudelleen erikoissairaanhoi-
tajana tammikuussa 1989. Apulais-
osastonhoitajan viran tullessa hakuun 
myöhemmin sinä vuonna, hain ja sain 
kyseisen viran. Hakijoita oli vain kaksi, 
seikka, joka osaltaan kertoo sen hetki-
sestä työvoimapulasta. Viran otin vas-
taan lokakuun alusta. Apulaisosas-
tonhoitajan työstä pidin todella paljon. 
Suhteeni lähiesimieheeni – osaston-
hoitaja Inkeri Salleen – oli toimiva. 
Opin paljon. Yhdessä muodostimme 
hyvän johtotiimin! Apulaisosastonhoi-
tajan virassa yhdistyi mielestäni hy-
vin mahdollisuus hallintoon ja johta-
miseen sekä toisaalta mahdollisuus 
säilyttää kosketus kliiniseen hoitotyö-
hön. 1990-luvun alussa sain ja jouduin 
hoitamaan aika-ajoin pitkiäkin aikoja 
osastonhoitajan sijaisuuksia. Oli me-
neillään kova koulu – ja edessä vai-
kea päätös. Mitä haluan ammatillisel-
ta elämältäni?

Osastonhoitaja jäi eläkkeelle keväällä 
1994. Oli päätösten aika. Osastonhoita-
jan virka oli haussa kolme kertaa ennen 
kuin olin kypsynyt päätökseeni hakea 
ko. virkaa. Päätökseeni hakea vaikutti 
ratkaisevasti ylihoitajan tuki ja kannus-
tus sekä työtovereiltani saatu palaute. 
Hain ja sain osastonhoitajan viran. 

Osastonhoitajan virassakin halusin 
päivystää ja säilyttää tuntuman käy-
tännön työhön. Mielestäni on tärke-
ää niin johtamisen – kuin tutkimisen ja 
kehittämisenkin näkökulmasta – että 
johtaja omaa substanssitiedon ja käy-
tännön työtaidot. Saappaat savessa 

-työtapa on lisäksi hyvä keino ansai-
ta työntekijöidensä luottamus ja ar-
vostus. Norsunluutorneihin eristäyty-
minen on vain harvoin hyväksyttävää 
johtamista…

Vuonna 1997 aloitin opinnot Tampe-
reen yliopiston Hoitotieteen laitoksel-
la. Päätös opiskelemaan lähtemisestä 
oli syntynyt pikkuhiljaa. Työn ohes-
sa olin suorittanut muutamia hoi-
totieteen aineopintoja avoimen kor-
keakoulun puolella, joten hakeminen 
yliopisto-opiskelijaksi tuntui luonnol-
liselta jatkolta em. opinnoille. Opin-
not mahdollistuivat osaltani osin työn 
ohessa, osin osa-aikaisuuteen ja vir-
ka/opintovapaisiin perustuen.  Valmis-
tuin terveystieteiden maisteriksi (hal-
linnon koulutusohjelma) lokakuussa 
2000. 

Osastonhoitajana toimin Jorvin leik-
kausosastolla tammikuun loppuun 
2002, minkä jälkeen aloitin työt ylihoi-
tajana silloisella HUS HYKS Kirurgian 
toimialalla. Vastuualueeseeni kuului 
silloin mm. kaksi leikkausosastoa Ki-
rurgisesta sairaalasta. Tämän jälkeen 
organisaatiorakenne ja johtamisjär-
jestelmä ovat muuttuneet HUSissa 
useampaankin kertaan – ja välillä vir-
kanimike on ollut osastoryhmän pääl-
likkö – vaan perustehtävä on ollut pe-
riaatteessa koko ajan sama: hyvän 
hoidon ja hoitotyön mahdollistajana ja 
resursoijana, sekä hoitotyöntekijöiden 
valmentajana ja tukijana. Olen aina 
vannonut palvelusuuntautuneen toi-
mintatavan nimeen. Hoitotyön johta-
jan työn tulosten tulisi olla eväitä hoi-
totyön perustehtävän toteuttamiseen. 
Johtajan tehtävänä on hankkia resurs-
sit ruohonjuuritason työn tekemiseen. 
Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA     

-tutkinnon (90 op; järjestäjänä TYT, 
Tampereen yliopisto ja Tampereen 
teknillinen yliopisto) sain suoritettua 
vuonna 2010. Päättötyöni aiheena oli 
Perioperatiivisten sairaanhoitajien py-
syvyys.

Se mikä on ollut minulle tärkeää ja 
voimaannuttavaa ylihoitajauralla on 
se, että vastuualueeseen on kuulu-
nut aina ja koko ajan merkittävästi 
leikkaustoimintaa: hoitohenkilökun-
tana osaavat perioperatiivisen hoi-
totyön ammattilaiset, lähiesimiehinä 
upeat osastonhoitajat sekä esimies-
kollegoina asiantuntevat periopera-
tiiviset ylihoitajat Helena Tuominen ja 
Tarja-Leena Neffling. Mainitsemisen 
arvoinen – merkittävä ja merkityksel-
linen asia on myös se, että meillä on 
kerran lukukaudessa tapaaminen yli-

opistosairaaloiden perioperatiivisten 
kollegojen kesken. Perioperatiivisen 
hoitotyön sekä sen kehittämisen ja 
johtamisen ajankohtaiset asiat tulevat 
mukavasti päivitetyksi vähintään kah-
desti vuodessa. Se on sitä yhteistyön 
ja verkostoitumisen voimaa. Tieto on 
tässä porukassa ihan oikeasti yhteis-
tä pääomaa!  

Miten leikkaushoitotyö on 
mielestäsi muuttunut vuosien 
varrella?
Ydin on toivoakseni pysynyt samana, 
potilas on keskiössä. Paljon on tie-
tysti tullut uutta hoitoteknologiaa, uu-
sia anestesia-aineita ja -menetelmiä, 
leikkaustekniikat ovat kehittyneet, tä-
hystys- ja robottikirurgia ovat eden-
neet valtavin askelin (urani alkuai-
koina polven tähystysleikkauskin oli 
jotakin vallan uutta ja ihmeellistä!), 
videoavusteinen kirurgia on vallan-
nut alaa, kuvantaminen on kehittynyt 
ja sen myötä osa leikkauksista pysty-
tään nykyisin korvaamaan muilla tek-
niikoilla, tietotekniikka ja erilaiset tie-
tojärjestelmät ovat tulleet toiminnan 
ohjaamisen avuksi ja potilashoidon tu-
eksi (toisaalta myös rasitteeksi) leik-
kaussaleihin, hoitoajat ovat lyhenty-
neet radikaalisti, sekä se, että potilaat 
ovat entistä tietoisempia taudistaan/
vammoistaan sekä oikeuksistaan ja 
hoitovaihtoehdoista. Ja sitten taas 
toisaalta – potilaat ovat yhtä ahdistu-
neita, pelokkaita ja jännittyneitä kuin 

”aina ennenkin”. Ja mm. tässä kohdin 
on tärkeä tehtävä meillä perioperatii-
visilla sairaanhoitajilla – tukea poti-
laan selviytymistä. Potilaat ovat leik-
kaushoidossa haavoittuvimmillaan 
niin fyysisesti kuin emotionaalisesti, ja 
he luottavat ja tarvitsevat sairaanhoi-
tajien tukea ja apua ikään kuin muok-
kaamaan hoidossa käytetty kova tek-
nologia itselleen miellyttävämmäksi. 
Hoidon ja hoitotyön punaisena lanka-
na on ja tulee olla turvallisuus.

Työympäristö on moninaistunut. Po-
tilaat ja työyhteisöt ovat tänä päivänä 
entistä monikulttuurisempia. Työpe-
räinen maahanmuutto ja kansainvä-
liset rekrytoinnit ovat aikaansaaneet 
aiempaa monimuotoisempia työyhtei-
söjä. Tämä on merkinnyt väistämättä 
pieniä kömmähdyksiä ja yhteentörmä-
yksiä, uuden oppimista, omien asen-
teiden ja ennakkokäsitysten läpikäyn-Ha
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tiä, työyhteisövalmennusta, haasteita 
johtamiselle, sopeutumista erilaisiin 
toimintatapoihin, sekä mm. uuden-
laisia tarpeita kielikoulutuksen, pe-
rehdytyksen ja mentoroinnin järjes-
tämiseen - mutta ollut samalla myös 
palkitsevaa ja rikastuttavaa. Vielä jo-
kin aika sitten eräällä vastuualueeni 
leikkausosastolla kolmannes sairaan-
hoitajista oli muita kuin syntyperäisiä 
suomalaisia! Ja hyviä hoitajia! Kenias-
ta, Saksasta, Venäjältä, Etelä-Afrikas-
ta ja Filippiineiltä… Niin ne ajat muut-
tuvat – ja me siinä mukana.

Jos sinulla olisi kaikki valta,                
mihin haluaisit vaikuttaa   
leikkaushoitotyössä?
Paljon ja kaikkeen! Palkkaus ja ar-
vostusasiat ovat tärkeitä, ja niihin tu-
lisi saada korjausta (!), mutta asia on 
yhteinen tietysti koko terveydenhuol-
lon kentälle ja kaikille toimintaym-
päristöille. Perioperatiivisen hoito-
työn kentässä minulle tärkeitä asioita 
ovat aina olleet, ja joista olen luennoi-
nut ja kirjoittanut tai joita olen pyr-
kinyt tutkimus- ja kehittämistoimin 
edistämään: perioperatiivisen hoito-
työn kirjaaminen, perioperatiivisen 
osaamisen arviointi, hoitohenkilös-
tön saatavuus ja pysyvyys, sekä pe-
rioperatiivinen hoitoisuusluokitus. Ai-
van mahtava kokemus oli saada olla 
mukana kehittämässä PERIHOI -luo-
kitusta valtakunnallisen työryhmän 
jäsenenä ja puheenjohtajana! Kerta 
kaikkiaan. Toivottavasti käyttöönotot 
lähtevät liikkeelle ja sujuvat onnistu-
neesti! Elämme tässäkin suhteessa 
mielenkiintoisia aikoja.

Jotenkin tuntuu – tai sitä pysähtyy ai-
ka-ajoin miettimään – olemmeko siir-
tyneet leikkaussaleissa liian kerta-
käyttöiseen hoitotarvikekulttuuriin? 
Emme onneksi ole niin suuria tuh-
lareita ja jätteen tuottajia kuin kolle-
gamme esimerkiksi USA:ssa – mutta 
väittäisin, että meillä olisi tässä suh-
teessa paljon pohdittavaa ja opittavaa. 
Vaikken puoluekannaltani olekaan 
vihreä,  muutoin olen värin puolesta-
puhuja: leikkaussalit vihreämmäksi ja 
ympäristöystävällisemmiksi! 

Koulutuksen ja kouluttautumisen 
puolesta kannattaa aina puhua – ja 
peräänkuuluttaa niitä. Myös näyttöön 

perustuvan toimintakulttuurin aikaan-
saaminen ja juurruttaminen on tänä 
päivänä ihan ”must”.

Mitä vinkkejä antaisit uusille 
leikkausosaston sairaanhoita-
jille työssä jaksamiseen?
Omaan asenteeseen – ja nimenomaan 
omaan positiiviseen asenteeseen – 
olen aina uskonut. Se, miten elämä 
meitä itse kutakin kohtelee, on mie-
lestäni pitkälti kiinni henkilön omas-
ta asenteesta. Kaikkinainen menes-
tys maailmassa ja elämässä on paljon 
kiinni omasta itsestä, omista arvos-
tuksista, valinnoista ja päätöksis-
tä. Merkitystä on toki myös erilaisil-
la tilannetekijöillä, mutta vain harvoin 
vastuu omasta kohtalosta voidaan sy-
sätä muiden harteille tai syyttää muita 
siitä, että kävi niin kuin kävi. Elämä tuo 
eteen tilanteita – joskus hyvinkin ohi-
kiitäviä hetkiä – joihin on vain osatta-
va tarttua. On yritettävä, uskallettava 
välillä heittäytyä tilanteisiin hyvinkin 
rohkeasti, luotettava kanssaihmisiin 
ja oltava optimistinen. Asenne on itse 
asiassa kaikki ja kaikkea – pieni asia 
joka merkitsee ja ratkaisee paljon.

Ja lisäksi - pitäkää itsestänne ja fyy-
sisestä kunnostanne hyvää huolta! 
Nauttikaa sopivassa suhteessa hen-
gen ja ruumiin ravintoa. Muistakaa 
rentoutua ja levätä riittävästi – ja mikä 
tärkeintä – ympäröikää itsenne po-
sitiivisilla, hyväntuulisilla ja inspiroi-
villa ihmisillä! Älkää suostuko kuun-
telemaan valittajia ja työilmapiirin 
saastuttajia. Pitäkää hauskaa ja nau-
rakaa paljon.

Mitä ottaisit mukaan autiolle 
saarelle?
Onpa hankala kysymys! Missä saa-
ri on? Suomessa? Tropiikissa? Napa-
jääalueella? Ja kauanko siellä tulisi 
olla? No kuvittelisin, että mukana tuli-
si olla ainakin: hyvää seuraa; kunnol-
linen vaatetus ja teltta; lapio, kirves ja 
iso puukko; kalastus- ja tulentekovä-
lineet; luha eli lusikka-haarukkayh-
distelmä ja pakki eli kenttäkeittoastia; 
korttipakka; sekä vettä ja vene. Joko-
han sitä näillä pärjäisi? Ainakin alkuun 
ja hetken aikaa?    

Mitä haluaisit vielä sanoa?
Olkaa aktiivisia itsenne ja ammatillisen 
osaamisenne kehittämisessä! Liittykää 
ja kuulukaa sekä toimikaa aktiivises-
ti ammatillisissa järjestöissä ja yhdis-
tyksissä. Toimikaa yhdessä. Lukekaa 
ja kouluttautukaa sekä osallistukaa 
aktiivisesti koulutuspäiville ja kong-
resseihin. Itselleni erilaiset kansalliset 
ja kansainväliset koulutustilaisuudet 
ovat olleet aina upea tilaisuus osallis-
tua ajankohtaiseen perioperatiiviseen 
keskusteluun, verkostoitua, päivittää 
perioperatiivista tietoutta sekä tutus-
tua mm. uusimpaan hoitoteknologiaan 
sairaalatarvikenäyttelyssä. Ja joiden-
kin kongressien yhteydessä on toteu-
tunut sairaalavierailuitakin. Ne ovat 
olleet antoisia, avartavia kokemuksia! 
Kouluttautuminen on aina taloudelli-
nen satsaus, johon onneksi tänä päi-
vänä on saatavilla tukea paitsi työnan-
tajalta, myös monista yhdistyksistä ja 
järjestöiltä. Tässäkin suhteessa on ta-
pahtunut paljon positiivista kehitystä, 
ja maailma on ikään kuin ”pienentynyt” 
ja kansainvälistynyt. Tänä päivänä sai-
raanhoitajien osallistuminen kv. kong-
resseihin on ihan yhtä itsestään selvää 
ja luonnollista kuin lääkäreiden. Tietoa 
ja oppia on välillä haettava vähän kau-
empaa. 

Henkilöstöhallinto on jatkossakin kes-
keinen osa ylihoitajan ja osastonhoi-
tajan työtä ja tehtävänkuvaa. Työssä 
korostuvat henkilöstöresurssien riit-
tävyydestä huolehtiminen, rekrytoin-
ti, uusien työntekijöiden ohjaus ja pe-
rehdyttäminen, henkilöstön motivointi 
muutosten johtamisessa, uusien aja-
tusten ja uudistusten läpivienti, toi-
minnan koordinointi, visiointi, suunnan 
näyttö, muu resursointi, mahdollista-
jana toimiminen jne. Kuten jo aiemmin 
olen todennut, uskon siihen että hyvän 
esimiehen ja johtajan rooli on jatkos-
sa nimenomaan valmentajana, tukija-
na, kuuntelijana, myötäeläjänä ja arvi-
oijana toimiminen. Uskon siihen, että 
huomion kiinnittäminen jatkossa yhä 
enemmän henkilöstöön ja henkilös-
tön hyvinvointiin tuottaa automaatti-
sesti korkeaa laatua hoitotyöhön ja ter-
veydenhuoltoon. Ei välttämättä tarvita 
mitään erillistä ohjelmaa tai julistus-
ta laadun hallintaan tai laadun varmis-
tukseen. n 
Happy staff means good quality of care!
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PUHEENJOHTAJALTA  jaana PerTTunen

Tervetuloa, syksy!
Kesästä 2014 jäi mieleen aika ristiriitaisia ajatuksia. Ke-
sähän alkoi osassa maata oikeastaan jo huhtikuussa, 
kun ensimmäisen kerran eteläisessä Suomessa pääs-
tiin +20 asteeseen ja ylikin. Vappuna palattiin ”normaa-
liin” säähän eli viileään ja sateiseen toukokuun alkuun. 
Sitten taas helteet hellivät ja jo toukokuussa mitat-
tiin yli 30 asteen lämpötila. Monen kesäloma alkoi-
kin kesäkuussa suurin odotuksin sään suhteen, kos-
ka lämpöä riitti. Sitten taas palattiin Suomen kesään ja 
juhannus vietettiin viileässä säässä. Heinäkuussa Suo-
mi siirtyi lähes tropiikkiin ja lämpöä riitti yötä päivää. 
Tänä vuonna sivuttiinkin Suomen ennätystä; 38 päivää 
peräkkäin hellelukemia.

Toivottavasti kaikilla yhdistyksen jäsenillä on ollut ren-
touttava ja hyvä kesä, vaikka joillakin loma sattuikin 
kesäkuun viileisiin päiviin. Eihän se loma ole säästä 
kiinni, vaan siitä, että voi vähäksi aikaa unohtaa työasi-
at. Ne, jotka ovat aloittaneet uuden työn, eivätkä vielä 
ole ehtineet nauttimaan kesälomasta, ovat toivottavas-
ti päässeet kesätunnelmaan muuten vapaa-aikanaan.

Yhdistyksen syksyyn kuuluvat perinteisesti opintopäi-
vät, jotka järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä 16.–
17.10.2014 teemalla ”Keskipisteessä – kohti uutta”. Vii-
meiset viilaukset ovat opintopäivätyöryhmällä työn 
alla. Paikkana on jo edellisiltä kerroilta tuttu Jyväs-
kylän Paviljonki, jonka viereen on noussut uusi ho-
telli. Jos haluaa keskittyä tiiviisti opintopäiviin, löyty-
vät kaikki tärkeät paikat, rautatieasema, matkakeskus, 
hotelli ja opintopäivien areena, noin 300 metrin säteel-
lä. Toivotankin kaikki lämpimästi tervetulleeksi Jyväs-
kylään.

Ensi toukokuussa kutsuu yhdistyksen jäseniä Roo-
man perioperatiivisen hoitotyön kongressi. EORNAn 
isännöimä kongressi on järjestyksessään seitsemäs 
ja teemana on ”The art of perioperative care: Eter-
nally envolving”. Rekisteröityminen alkaa 1.10.2014 ja 
28.2.2015 mennessä rekisteröityneille maksu on 100 € 
halvempi kuin sen jälkeen. Kongressiin on lähetetty yli 
300 abstraktiehdotusta, jotka allekirjoittanut yhdessä 
muiden tieteellisen komitean jäsenten kanssa on arvi-
oinut kesän aikana. Abstrakteja on koko perioperatii-
visen hoitotyön kentältä, joten kongressin ohjelmassa 
on varmasti jokaiselle jotakin. Tämä syksyn apurahat 
on jo lehden painoon mennessä jaettu, mutta kongres-
siin ehtii vielä anoa apurahoja keväällä 2015.

Aurinkoisia syyspäiviä!
Jaana

”Näinä päivinä puut lähettävät koosteen 
lukemattomista lehdistä väripainoksena 
ja avuliaat tuulen pojat kantavat ilmaiseksi joka pihaan.
Tarkkaile postiasi!”

           Anna-Helena Kärkkäinen

FORNA ry. (Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat)

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
pidetään torstaina 16.10.2014 klo 10.30
Jyväskylässä, Messu- ja kongressikeskus Paviljongissa, Auditorio Wilhelmissä. 
Esillä yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.Vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat 
ovat jäsenistön luettavissa kotisivuilla syyskuun alusta alkaen. TERVETULOA!

Hei kaikki Pinsetin lukijat!
Pinsetti on yksi leikkausosaston sairaanhoitajien pe-
rioperatiivisen hoitotyön kehittämisen väline. Jotta 
pystyisimme osaltamme kehittämään edelleen mei-
dän vaativaa hoitotyötämme leikkaus- ja anestesia-
osastoilla eri leikkausyksiköissä, tarvitsisimme sii-
hen teidän apuanne.
   Otamme erittäin mielellämme vastaan kirjoittamian-
ne artikkeleita ja opinnäytetöiden, pro gradujen ja väi-
töstöidenne tiivistelmiä yms.

Jos innostuit ajatuksesta kirjoittaa yhteiseen leh-
teemme, löydät artikkeleiden kirjoitusohjeet yhdis-
tyksemme kotisivuilta www.forna.fi tai voit ottaa yh-
teyttä Pinsetin päätoimittajaan tai muihin Pinsetin 
toimitusneuvoston jäseniin.

Kiitos jo etukäteen kirjoittamastasi artikkelista!
Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Pirjo Törmänen
pinsetti@forna.fi, gsm 044 5756 578, 
työ 016 328 4312
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FORNA nyt myös 
Facebookissa
-liity ryhmään!

https://www.facebook.com/
groups/146824912139680/

ETSINTÄKUULUTUS
Opintopäivien järjestäjäpaikkakunnat vuosille 2016 ja 2017 
hukassa!
Yhdistys hakee vuosille 2016 ja 2017 opintopäivien järjestä-
jäpaikkakuntia.
     Jos tunnet kiinnostusta järjestää opintopäiviä omal-
la paikkakunnallasi, ota rohkeasti yhteyttä puheenjohtaja 
Jaana Perttuseen tai muihin hallituksen jäseniin. Mukavan 
yhdessäolon lisäksi opintopäivätyöryhmä saa järjestely-
työstä ”palkkioksi” yhdistykseltä avustuksen esimerkiksi 
opintomatkaa varten.       
        Yhdistyksen hallitus on opintopäivätyöryhmän tukena 
ja opastajana opintopäivien käytännön järjestelyissä. Ota 
siis rohkeasti yhteyttä: hallitus@forna.fi

Marianne lundsten
Sairaanhoitaja
Töölön plastiikkakirurginen leikkausosasto
HUS

Olen yksi kolmesta uudesta FOR-
NAn hallituksen jäsenestä, jot-
ka valittiin syksyllä 2013. Olen 

myös yksi Suomen kolmesta NORNAn 
edustajista.

Valmistuin sairaanhoitajaksi 1981 
jouluna silloisesta Svenska Sjukvårds-
institutet:sta (HSSI.

Keväällä 1982 aloitin työt Helsingissä 
Kirurgisen sairaalan leikkausosastol-
la anestesiahoitajana. Toimin aneste-
siahoitajana kolmisen vuotta ja työ oli 
todella antoisaa. 

Silloin ”kirralla” tehtiin kaikkien eri-
koisalojen leikkauksia. Leikkauksia ei 
oltu silloin vielä keskitetty kuten ny-
kyisin. Suomen ensimmäinen mak-
sansiirto tehtiin Kirurgisessa sairaa-
lassa.

Saatuani viran Kirurgisen sairaalan 
plastiikkakirurgiselta leikkausosas-
tolta, siirryin instrumenttihoitajan teh-
täviin. Vuonna 1985 syksyllä plastiik-
kakirurginen leikkausosasto muutti 
Töölön sairaalaan ja minä heidän mu-
kanaan.

esittelyssä FORNaN HallitukseN uusi jäseN

Marianne Lundsten
Jag är en av de tre nya medlem-

marna som blev invalda i FORNAs 
styrelse hösten 2013. Jag är en av 

Finlands tre representanter i NORNA.
Jag utexaminerades till sjukskötare 

från Helsingfors Svenska Sjukvårds-
institut (HSSI) 1981. 

På våren 1982 började jag arbeta på 
Kirurgiska sjukhuset  i Helsingfors 
som anestesisjukskötare, som jag höll 
på med i ca 3 år. 

Det var en mycket givande tid, för 
man opererade så gott som allt, innan 
de delades upp i olika ansvarsområ-
den till olika sjukhus. Bland annat Fin-
lands första levertransplantation gjor-
des där. 

När jag sedan fick fast anställning på 
plastikkirurgiska operationsavdelnin-
gen, fortsatte jag som instruments-
köterska. Hösten 1985 flyttade plas-
tikenheten till Tölö sjukhus och jag 
flyttade med. 

Mycket har förändrats sedan dess 
men det har varit mycket givande.

Det är mycket trevligt att vara med i 
styrelsen, det för med sig mycket 
nytt och man lär sig en massa.n

Paljon on muuttunut sitten alkuaiko-
jen, mutta nämä vuodet ovat olleet 
erittäin antoisia. 

On todella mukavaa olla mukana Suo-
men leikkaushoitajayhdistyksen hal-
lituksessa - se tuo mukanaan uu-
sia mahdollisuuksia ja saan taas 
oppia jotain uutta ja tavata monia uu-
sia ihmisiä.n

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

Lisätietoja; Pirjo Törmänen
gsm 044 5756 578, työ 016 328 4312
pinsetti@forna.fi
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Opintopäiväpaikka: Jyväskylän Paviljonki Lutakonaukio 12

Ilmoittautuminen: 26.9.2014 mennessä
yhdistyksen kotisivuilta http://forna.fi
Op 2014 ilmoittautuminen
Iltajuhla:
torstaina 16.10. klo 19:00 Paviljongissa
Ilmoittauduttava opintopäiväilmoittautumisen yhteydessä
Osallistumismaksut:
Jäsenet 160 €/1 pv

Vuoden 2014 jäsenmaksu tulee olla maksettuna 30.8.2014
mennessä, jotta voi osallistua jäsenhintaan

320 €/2 pv
Ei-jäsenet 225 €/1 pv

450 €/2 pv
Eläkeläiset ja opiskelijat 50 €/1 pv

100 €/2 pv
Kaikilla kahden (2) päivän osallistujilla hintaan kuuluu torstain iltajuhla/illallinen
Iltajuhla/illallinen erikseen 80 €/hlö
Maksaminen: (osallistumis- yms. maksut) 3.10.2014 mennessä
Tili FI31 5731 8220 023889
Saaja FORNA ry. (Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat)
LY-tunnus 0823538-1
Majoituskiintiöt:
Sokos Hotel Paviljonki Lutakonaukio 10
Sokos Hotel Alexandra Hannikaisenkatu 35
Hotelli Cumulus Väinönkatu 3
Majoitushinnat:
Sokos Hotel Paviljonki Solo 119 €/vrk/1hh 139 €/vrk/2hh
Sokos Hotel Alexandra Economy 84 €/vrk/1hh 94 €/vrk/2hh

Standard 100 €/vrk/1hh 110 €/vrk/2hh
Hotelli Cumulus Standard 88 €/vrk/1hh 103 €/vrk/2hh
Majoitusvaraukset: 26.9.2014 mennessä
Sokos hotellit puhelin 0201234 640

e-mail sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi
Hotelli Cumulus puhelin 014 653 211

e-mail jyvaskyla@cumulus.fi
Majoitusten varaustunnus: "FornaOp2014"

Seuraa kotisivuilta opintopäivien info-, ohjelma- yms. päivityksiä.
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Opintopäivät Jyväskylässä
16.-17.10.2014

"Keskipisteessä - kohti uutta"

Torstai 16.10.2014
8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Sali 1
9:00 Avaus

9:15 Potilaiden valinnanvapaus – muuttuuko mikään?
Uusi sairaala – mitä kuuluu?

Sairaanhoitopiirin johtaja
Juha Kinnunen

KSSHP

 9:45 Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria
in the operating room

Överläkare
Ann Tammelin

 Vårdhygien Stockholms län
10:30 FORNAn vuosikokous
11:30 Lounas - näyttelyihin tutustuminen

Sali 1 Sali 2
Rytkyykö tyrät? Potilasturvallisuus leikkausosastolla

13:00 Vatsanpeitteiden tyrät
Osastonylilääkäri
Mikko Tuuliranta

K-Sks

Infektiot ja niiden torjunta leikkaus-
osastolla

Infektiolääkäri
 Maija Rummukainen

K-Sks

Laparoskooppiset tyrät
Erikoislääkäri

Samuli Aho
K-Sks

Säteilyturvallisuus ja C-kaaret  leik-
kausosastolla

Fyysikko
Heli Larjava

K-Sks

Turvallisuutta tiimityöllä leikkaustyö-
hön

Ttm
 Marja Silen-Lipponen

Savonia AMK
14:45 Kahvi ja näyttelyihin tutustuminen

Sali 1 Sali 2
Lapsipotilas leikkausosastolla Nopeutettu toipuminen

16:00 Kirurgin näkökulma
Lastenkirurgi

Teuvo Antikainen
K-Sks

Miten hoitopolut ovat muuttuneet?
Lehtori

Hannele Tyrväinen
JAMK

Anestesiologin näkökulma

Anestesia ja tehohoidon
 erikoislääkäri

Sari Halonen
Terveystalo

Rapid Recovery - Tekonivelkirurgian
fast-track -malli K-S shp:ssä

Ortopedi
 Konsta Pamilo

Anestesiahoitaja
Liisa Korhonen

K-Sks
17:00 Päivä päättyy

19:00 Iltajuhla Paviljongissa

Perjantai 17.10.2014
8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Sali 1 Sali 2

Suppeat erikoisalat ... Pidä itsestäsi huolta

9:00
Puriko karhu naamaan vai kaa-
duinko huppelissa? Kompastuinko
kotona vai tuliko turpiin?

Ylihammaslääkäri
Veikko Tuovinen

K-Sks

Ergonomia perioperatiivisessa hoito-
työssä

FT, työfysioterapeutti
Leena Tamminen-Peter

Ergosolutions Oy

Selkärangan prolapsit
Neurokirurgi

Ville Soppi
K-Sks

Millä eväillä jaksamme, mikä meitä
motivoi, mielen hyvinvointia

Lehtori
Katja Raitio

JAMK

Työperäinen sairastuminen - hoitajan
tarina

Sairaanhoitaja
Kirsi Mäenpää-

Suomalainen
10:30 Lounas - näyttelyihin tutustuminen

Sali 1 Sali 2
... suppeat jatkuu ...

12:30 Käsikirurgiaa
Käsikirurgi

Teemu Karjalainen
K-Sks

Miten ihmisen genomin selvittäminen
muuttaa syövän hoitoa

Kirurgian professori
Jukka-Pekka Mecklin

KSSHP/ISY

13:15 Polvivammoista
Ortopedi

Jarkko Oksanen
Terveystalo

14:00 Myytinmurtajat
Oikeus ohjelman muutoksiin pidätetään.

Seuraa kotisivuilta ohjelma- yms. päivityksiä.15:00 Päätös ja ...

... hyvää kotimatkaa
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Kevään 2014 apurahan saajat: 

OPINNOT JA KOULUTUS
minna ikonen

kouluTus- ja TiedoTussihTeeri

Koulutukset kotimaassa

n26.9.2014 Päiväkirurginen koulutuspäivä, 
Suomen Päiväkirurginen yhdistys ry, 
Scandic city Tampere 
n9-10.10.2014 Korvahoitajien koulutuspäivät, Suomen 
korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry, Pori 
n16-17.10.2014 Suomen Leikkausosaston sairaan-
hoitajien opintopäivät, Jyväskylä Paviljonki 
n26-28.11.2014 Operatiiviset päivät 2014,
Messukeskus, Helsinki

Koulutukset ulkomailla 2015

n7-10.5.2015 7th EORNA Congress, Rooma, Italia
n2015 Päiväkirurginen Maailmankongressi, 
Barcelona, Espanja

Hei!

Arki alkaa pikku hiljaa palailla itse kullekin. Töihin 
on lomien jälkeen palattu ja toivottavasti kaikki ovat 
saaneet ladattua aurinkoenergiaa akkuihinsa. Ke-
sähän oli sitten hiukan viileän kesäkuun jälkeen ai-
van huikea ilmojen puolesta. 

Minulla itselläni pieninkin lapsista aloitti koulu-
taipaleen, näin yksi askel taas eteenpäin elämässä. 
Onnea vaan kaikille koululaisille opintielle ja kaikil-
le opiskelijoille jaksamista opiskeluihin.

Jyväskylän opintopäivät lähestyvät päivä päivältä 
ja kun lehti ilmestyy, ne ovat jo tosi lähellä. Toivom-
me, että osallistutte opintopäiville runsain joukon. 
Tarjolla on hyviä luentoja ja luvassa iso sairaalatar-
vikenäyttely. Nähdään Jyväskylässä!
     Minna
Sähköposti: tiedotussihteeri@forna.fi 

   Link Finland Oy
Granlund Mira/EORNA15  100 €
Opintopäivätyöryhmä/Jyväskylä/Itävalta 100 €

   Steripolar Oy
Kulo Ulla/EORNA15   500 €

   Forna ry.
Granlund Mira/EORNA15  500 €
Hautamäki Mia/EORNA15  600 €
Jutila Merja/EORNA15   350 €
Kaasalainen Johanna/EORNA15  200 €
Kastelli Eija/EORNA15   300 €
Kettu Marjaana/EORNA15  100 €
Koski Virpi/EORNA15   600 €
Ojalehto Annulea/EORNA15  600 €
Santaniemi Anneli/EORNA15  350 €
Sirkeinen Marja/EORNA15  250 €
Tolonen Mari/Oulu Tekonivelkurssi 2015 300 €
Törmänen Pirjo/EORNA15  150 €
Opintopäivätyöryhmä/Jyväskylä/Itävalta 700 €

   Suomen 3M
FORNA ry:n opintopäiville 2014 ei hakijoita

   Biomet Finland Oy
Santaniemi Anneli/EORNA15  250 €
Tolonen Mari/Oulu Tekonivelkurssi 2015 250 €

   B Braun Medical Oy
Kastelli Eija/EORNA15   300 €
Kulo Ulla/EORNA15   250 €
Sirkeinen Marja/EORNA15  250 €
Törmänen Pirjo/EORNA15  200 €

   Johnson&Johnson Ethicon
Haapa-alho Anne-Marie/EORNA15 150 €
Kaasalainen Johanna/EORNA15  150 €
Kettu Marjaana/EORNA15  200 €

   Endomed Oy
Haapa-alho Anne-Marie/EORNA15 350 €
Kettu Marjaana/EORNA15  300 €
Törmänen Pirjo/EORNA15  350 €

   OneMed Oy ja Semperit
Haapa-alho Anne-Marie/EORNA15 250 €
Kulo Ulla/EORNA15   250 €

   Mölnlycke Health Care
Jutila Merja/EORNA15   250 €
Kaasalainen Johanna/EORNA15  250 €
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www.eornacongress.eu

THE ART OF PERIOPERATIVE
CARE: ETERNALLY EVOLVING

Congress Secretariat

MAY 7 -10, 2015



Ilmoittautuminen
Anestesiasairaanhoitajien syyskoulutuspäiville il-
moittautuminen tapahtuu yhdistyksen verkkosi-
vuilla www.sash.fi -> koulutuspäivät. Täytättehän 
ilmoittautumislomakkeen huolellisesti.
Perjantaina 10.10. järjestetään käytännön harjoi-
tusta leikkausasennoista. Harjoitus toteutetaan 
neljässä kahdeksan hengen ryhmässä (yht. 32 
henkilöä) ja aikaa harjoitteluun on 1 tunti/ryhmä. 
Harjoittelu on ensisijaisesti lääkintävahtimesta-
reille, mutta paikkojen vapautuessa mukaan ote-
taan myös muita ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Leikkausasentoharjoitukseen osallistujille ilmoi-
tetaan aika ja ryhmä etukäteen sähköpostilla. 
Myös koulutuspäiville tulevat ryhmät ja aikatau-
lut näkyviin.

Syyskoulutuspäivien hinta
Osallistumismaksu yhdistyksen jäseniltä on 320€ 
( 0% alv) ja ei-jäseniltä 400€.  1.10.2014  jälkeen 
ilmoittautuneiden osallistumismaksu kaikilta on 
480€. Osallistumismaksu sisältää luentomate-
riaalin, lounaat, kahvit ja pääsyn iltatilaisuuteen 
ja buffetin. Opiskelija- ja eläkeläishinta on 100€ 
(opiskelijastatus tarkastetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä). Opiskelijahinta ei sisällä iltatilai-
suutta, iltatilaisuuteen pääsy erikseen ostetta-
vissa laskulla yhdistykseltä 80€/buffetillallinen.

Lasku osallistumisesta lähetetään ensisijaisesti 
sähköisesti suoraan työnantajan verkkolaskutus-
osoitteeseen. Täytäthän huolellisesti työnanta-
jasi verkkolaskutusosoitteen ilmoittautumislo-
makkeeseen! Osallistumismaksun eräpäivä on 
2.10.2014. Eräpäivään mennessä maksamatto-
miin maksuihin lisäämme viivästyskoron 8% ja 
laskutuslisän 15€. Osallistumismaksu palaute-
taan vain lääkärintodistusta vastaan.

Majoitus
Syyskoulutuspäiviä varten on varattu huone-
kiintiö Sokos Hotel Caribiasta nimellä “Suomen 
Anestesiasairaanhoitajat ry”, (kiintiö on voimas-
sa 2.9.2014 asti). Majoitusta varattaessa on il-
moitettava maksutavasta. Yhteystiedot: Sokos 
Hotel Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku.
Varaukset tulee tehdä  Sokos-hotellien myynti-
palvelusta puh. 020 1234600 tai suoraan hotel-
lista 020 1234602. Varausta majoituskiintiöstä ei 
voi tehdä internetissä.
1 hh 100€ (standard), 2 hh 125€ (standard)
Lisätiedot: Joni Karjalainen, puh. 0400-187415, 
joneskarjalainen@gmail.com tai Anni Saarela, 
puh. 044-5739820, anniesaarela@gmail.com

Anestesiasairaanhoitajien syyskoulutuspäivät 
2014 Turku, Caribia Ohjelma

torstai  Anestesia
08.00-08.50 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyn avautuminen
08.50-09.00 Koulutuspäivien avaus. Sash ry, pj. Anni Saarela
09.00-10.00  Simulaatiokoulutus potilasturvallisuuden varmentajana leikkausosastolla. 
   Potilaturvallisuuskoordinaattori, TtM Elsi Huovinen, TAYS
10.00-10.45 Anestesiahoitotyön uudistuva asiantuntijuus. Koulutuksen nykytila. 
   TtM, vastaava lehtori työelämäpalvelut Ann-Nina Maksimainen, 
   TtM, lehtori Maria Tuominen, LAMK
10.45-11.00 Keskustelua
11.00-12.00 Sash ry syyskokous
11.00-13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00-13.30 Perehdytys. Sh YAMK Kaija Kaikkonen, LKS
13.30-14.00 Anestesiahoitajana ulkomailla. Englanti: sh Markku Ahtiainen, 
   Norja: aoh, TtM Jaana Vestman
14.00-15.00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
15.00-15.30 Vaativat kanyloinnit. El. Tomi Vainio, TYKS
15.30-16.00 Valtimopainekäyrään perustuva sydämen minuuttivolyymin mittaaminen.
   LT, anestesiologian ja tehohoidon el. Timo Salomäki, OYS
16.00-16.15 Keskustelua
 
   Heräämö
08.00-08.50 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyn avautuminen
08.50-09.00 Koulutuspäivien avaus. Sash ry, heräämöprojektin vetäjä Jaana Hirvijoki
09.00-09.45 Heräämöhoidon osaamisvaatimukset. Asiantuntijahoitaja anestesiahoito-
   työ, sh YAMK Elina Naski, Tekonivelsairaala Coxa
09.45-10.30 Anestesialääkärin näkemys heräämöhoidon vaatimuksista.
   Anestesiologian ja tehohoidon el. Sari Halonen, Terveystalo, Jyväskylä
10.30-11.00 Lapsi leikkauspotilaana, opas päiki-leikkaukseen tulevalle lapselle ja 
   vanhemmille. Sh Nelli Andersson, Terveystalo, Jyväskylä
11.00-12.00 Sash ry syyskokous
11.00-13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00-14.00 Non-invasiivinen ventilaatio.
   LT, anestesiologian ja tehohoidon el. Waltteri Siirala, Totek TYKS
14.00-15.00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
15.00-15.30 Heräämökooste. TtM sh Tatu Tiala, OYS
15.30-16.00 Heräämön hoitoisuusluokitus. TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, 
   esh Satu Rauta, HUS
16.00-16.15 Keskustelua
 
   Lääkintävahtimestarit
08.00-08.50 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyn avautuminen
08.50-09.00 Koulutuspäivien avaus. Sash ry, Joni Karjalainen
09.00-09.45 Leikkausasentojen vaikutus potilaaseen. 
   Anestesiologian ja tehohoidon el. Kreu Maisniemi, HUS
09.45-10.30 Leikkausasentojen teoriaa. Lvm Arto Särkijärvi, LKS
10.30-11.00 Lämpötalous leikkauksen aikana. Lvm Turkka Miettinen, HUS
11.00-11.15 Keskustelua
11.00-12.00 Sash ry syyskokous
11.00-13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00-13.45 Traumapotilas leikkaussalissa. Sh Markus Sjögren, HUS
13.45-14.15 Kipsaus ja lastoitus. Lh/kipsimestari eat. Michael Lindroos, Attendo
14.15-15.15 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
15.15-16.00 Infektioiden torjunta.
   Sh, hygieniayhdyshenkilö Sirkku Rekomaa-Niskanen, HUS
16.00-16.15 Keskustelua

19.30  Iltatilaisuus
 
perjantai  Kaikille yhteiset luennot
08.00-09.00 Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen
09.00- 09.45 Maligni hypertemia- tapausselostus. 
   Anestesiologian ja tehohoidon el. Riku Anttila, TYKS
09.45-10.30 AAA/Massiivivuoto- tapausselostus. Sh Tuomas Mäkelä, TYKS
10.30-11.15 Pään ja kaulan alueen leikkauspotilaiden ilmatien hallinta.
   LT, el. Hanna Illman, TYKS
11.15-13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00-13.45 Leikkauspotilaan esilämmitys. 
   Anestesia- ja tehohoidon eval. Sirkka-Liisa Lauronen, TAYS
13.45-14.15 Työsuojelun näkökulma henkilökunnan lämpötalouteen.
   Työsuojeluvaltuutettu Päivi Pietari, VSSHP
14.15- 14.45 Kahvi
14.45-15.15 Toiminta tulipalon sattuessa -Turun sairaalapalo 2011.
   Turvallisuussuunnittelija Tommi Välimäki, TYKS
15.15-15.45 Palo- ja poistumisturvallisuus leikkausosastolla. Sh Pia Lassila, TYKS
15.45-16.00 Keskustelua
16.00   Koulutuspäivien päätös
 
 Yhdysjäsentapaaminen pe 10.10 klo 12-13
 Leikkausasentoharjoituksia perjantaina 4 ryhmää, 8 henkilöä/ryhmä.
 Harjoituksiin osallistuville ilmoitetaan ryhmä ja aika sähköpostitse ennen koulutuspäiviä.
 Ryhmät ja ajat tulevat näkyviin myös koulutuspäiville.
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www.molnlycke.fi
Klikkaa itsesi  
uudistetuille 

nettisivuillemme! 

Tutkittua tietoa ja koulutusvideoita

Tietoa tuotteista ja 
palveluistamme

Ratkaisumme terveydenhuollon 
haasteisiin


