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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA Noora TuruNeN

Uudet tuulet
Elämä on muutosta ja vaiheita. 
Ennen kuin arvaatkaan, olet Pinsetin päätoimittaja. 

Olen koko elämäni ollut mukana yhdistystoiminnassa ja oli luonnollista ja 
mielenkiintoista lähteä FORNAn hallitukseen, nyt kun vihdoin työskentelen 
unelma-ammatissani leikkaushoitajana.  Pinsetti on antanut minulle pal-
jon niin opiskeluaikana, kuin työelämässäkin ja otin todellisen haasteen vas-
taan ryhtyessäni päätoimittajaksi. Tämä toimittajan pesti kun on minulle ai-
van uusi ja ihmeellinen. Pyrin kuitenkin tekemään parhaani yhdessä muun 
hallituksen kanssa, jotta Pinsetti toimisi Suomen leikkausosastojen välise-
nä viestintäkeinona sekä toisi lukijoille mielenkiintoista luettavaa neljä ker-
taa vuodessa. 

Kuka tahansa voi olla toimittaja, mutta jos sinusta tuntuu, ettei juttu luis-
ta vaikka kerrottavaa olisi, ota minuun rohkeasti yhteyttä! Yhdessä keksim-
me keinon asiasi julkituomiseen. Meillä on ympäri maan upeata työtä teke-
viä leikkausyksiköitä, ollaan itsestämme ylpeitä ja tuodaan hyvät käytännöt 
myös muille tietoon.

Tämän vuoden ensimmäinen numero ilmestyy aikana, jolloin olen vasta saa-
nut päätoimittajan pestin harteilleni. Taas on alkanut uusi vaihe elämässäni. 
Olkoon se antoisa. Ja olkoon tässä lehdessä teille antoisaa luettavaa.

Aurinko on nähty ainakin täällä etelässä muutamana päivänä, 
uusia keväisempiä tuulia jokaiselle!

Noora
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Ville Soppi
erikoislääkäri, KSSHP

keski-suomen keskussairaalassa on 
kokeiluluontoisesti otettu käyttöön 3d-
animaatioon pohjautuvaa potilasinfor-
maatiota. ihmisen anatomia, sairauk-
sien vaikutus elimistöön ja erilaiset 
toimenpiteet ovat usein monimutkaisia 
ja melko vaikeasti hahmotettavia. po-
tilaan voi siksi olla hankala ymmärtää 
sairauksien mekanismeja ja tehtävien 
leikkausten luonnetta.

3D-animaatio on osoittautunut hyväk-
si apuvälineeksi leikkauksiin liittyvän 
tiedon välittämisessä potilaalle. Se on 
nopea ja demonstratiivinen keino esi-
tellä ihmisanatomiaa ja siihen kohdis-
tuvia toimenpiteitä. Se on myös visuaa-

3D-animaation käyttö 
potilasinformaatiossa

lisesti neutraali ja veretön ympäristö, 
mikä sekin helpottaa ja madaltaa po-
tilaan kynnystä tutustua leikkauksiin. 
Oikeiden leikkausvideoiden katselu 
voi monesti tuntua potilaista epämiel-
lyttävältä, nimenomaan oikean veren 
ja kudosten näkeminen.

Ortopedian yksikön pilottikäyttöön 
Keski-Suomen keskussairaalassa on 
tuotettu viisi animaatiota; lanneran-
gan luudutusleikkaus, lannerangan 
välilevypullistuman leikkaus, ran-
nekanava-ahtauman leikkaus, polvi-
proteesileikkaus ja olkanivelen jän-
nekorjausleikkaus.

Animaatioiden käyttötarkoitukset ovat 
moninaiset. Potilaat voivat katsel-
la niitä lääkärin- ja hoitajien vastaan-

otoilla, odotusaulassa ennen lääkä-
rin vastaanottoa, kotona yms. Lisäksi 
erilaisissa opetustilanteissa, niin sai-
raanhoitajien kuin lääketieteen kou-
lutuksessa ne voivat toimia sopivana 
keinona tutustua eri leikkauksiin.

Keski-Suomen keskussairaalassa on 
tarkoitus myös tutkia näiden animaa-
tioiden hyödyllisyyttä potilastyössä.   

Parhaiten käsityksen saa katsomalla 
animaatioita oheisesta linkistä.

Animaatiot on tehnyt jyväskyläläinen 
AniMed Oy ja niiden tekemisessä on 
ollut mukana myös keskussairaalas-
sa erikoislääkärinä työskentelevä Ville 
Soppi.n

http://www.ksshp.fi/animaatiot

Rannekanavan pinne. Välilevypullistuman poisto.

Poikittaisen ligamentin katkaisu. Välilevypullistuman aiheuttama hermojuuren pinne.

yksityiskohtia kssHp animaatioista.
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olen ollut onnekas ja saanut kaksi iki-
muistettavaa lahjaa: vuonna 1994 jou-
lulahjaksi ensimmäisen ja 1998 häälah-
jaksi toisen munuaissiirtoni.

Vuonna -90 työhöntulotarkastuksessa 
huomattiin verta vitsanäytteessä, joka 
johti tutkimuksiin ja tulokseen, että 
minulla on munuaiskeräsen tulehdus 
eli glomerulonefriitti. Syy ei koskaan 
selvinnyt.

Kun olin käynyt hieman yli puoli vuotta 
hemodialyysissä, sain kutsun jouluaa-
ton aattona- 94 munuaissiirtoon. Tun-
ne oli riemastuttava, toki hieman jän-
nittävä. 

Oulun dialyysiosastolla kaikki potilaat 
ja henkilökunta olivat mukana ilossa, 
varsinkin, kun meiltä lähti kaksi po-
tilasta yhtä aikaa. Viimeinen dialyy-
si menikin hälinässä nopeasti, yrittä-
en muistaa kaikki ohjeet ja asiat ennen 
Helsinkiin lähtöä. 

Myöhemmin kuulin, että lääkärini oli 
ollut huolissaan, että kelpaanko siir-
toon, kun olin vasta toipumassa fluns-
sasta ja yskästä. Mutta onneksi olin 
tarpeeksi parantunut !

Minä ehdin ensimmäisenä vanhal-
le kirralle ennen ” velipuolimunuais-
ta”  ja siellä asiat alkoivat tapahtua 
vauhdilla. Hoitajat valmistelivat minut 
leikkauskuntoon ja lääkärit kävivät 
katsastamassa potilaan. Sitten men-
tiinkin jo leikkaukseen ja heräsin seu-
raavana aamuna, kun hoitajat nosti-
vat minut huterana seisomaan sängyn 
viereen. Kipua en muista tunteneeni, 
mutta pökkyrässä meni ensimmäinen 
päivä. Illalla muistan, kun makasin yk-
sin (?) vanhan kirran isossa potilassa-
lissa ja kuuntelin, kun muut lauloivat 
joululauluja aulassa. Tunne oli epäto-
dellinen!

Potilaan näkökulma 
elinsiirtoleikkauksesta

Toipuminen sujui melko nopeasti, 
muutaman päivän päästä liityin ”kä-
silaukkua” (virtsapussi) kantaviin kä-
velijöihin käytävillä. Ensimmäinen 
haaste oli kirran portaat, jota ensin 
käveltiin alas ja tultiin hissillä ylös, 
myöhemmin monta kertaa päivässä 
käveltiin ylös alas. Hoitajat ja lääkä-
rit kannustivatkin lähtemään liikkeel-
le mahdollisimman pian, että toipuisin 
leikkauksesta. Ensi alkuun annettiin 
myös kipulääkettä, jotta pystyisi käve-
lemään. Toipumisen huomasi päivit-
täin, kun jaksoi aina vaan enemmän ja 
kohta ilman kipulääkettä.

Siihen aikaan osastolla oltiin 3-4 viik-
koa toipumassa ja ensimmäisen viikon 
jälkeen sai mennä ulos.

Seuraava haaste oli ulkona kirran 
mäki, joka oli yllättävän raskas ensim-
mäisillä ulkoilukerroilla. Henkilökun-
ta nauroikin, että tunnistavat potilaan-
sa ulkona, koska kaikki kannattelevat 
mahaansa, kuin olisivat raskaana! Sil-
tä se hieman tuntuikin, että jotain yli-
määräistä on mahassa.
 
Vähiten mieluisa homma sairaalas-
sa oli virtsan keräily. Silloin piti käy-
dä vessassa kahden tunnin välein ja 
kerätä virtsa mitattavaksi. Yöllä var-
sinkin oli tympeä nousta kesken uni-
en vessaan, mutta näköjään ihminen 
tottuu kaikkeen. Loppuaikana osasin 
puoliunessa käväistä vessassa ja jat-
kaa unia. Ainoa huvi siitä oli yhteinen 
röhönauru sitä raukkaa kohti, joka 
voitti mittauksen ja joutui juomaan 
seuraavan kahden tunnin aikana eni-
ten! Vaikka dialyysiaikana nestemää-
rät olivat rajoitettuja ja oli ihanaa saa-
da taas juoda mielin määrin nestettä, 
niin liika on liikaa. Tuntuikin, että mei-
tä ”kusetetaan”?

Joka-aamuiset labrakokeet menivät 
rutiinilla, päivittäiset lääkärikierrot 
sekä muut tutkimukset toivat turvalli-
suutta leikkauksen jälkeen. Jos jotain 
hankaluuksia tai ongelmia ilmaantui, 
niin apu oli nopeasti saatavilla. Suu-
rimmalla osalla potilaista elinsiirto 
sujuukin hyvin, mutta varsinkin toi-
sen leikkauksen yhteydessä huoma-
sin, ettei kaikki aina mene suunnitel-
lusti. Minulla toinen siirtomunuainen 
alkoi toimimaan heti niin hyvin, että 
leikkauksesta herätessäni tuntui kuin 
aivoistani olisi poistettu harmaa kalvo 
pois. Ajatukset olivat kirkkaat ja olo oli 
energinen, jolloin huomasi kuinka sai-
ras sitä kuitenkin oli ollut, vaikka oli 
tuntenut itsensä kohtalaisen normaa-
liksi dialyysihoidon aikana. Ainoa ta-
kapakki oli neljännellä viikolla tullut 
hyljintäreaktio, joka saatiin lääkekuu-
rilla hallintaan. Myös leikkaushaa-
va tulehtui ja sitä jouduin hoitamaan 
vielä pitkään kotonakin. Siinä huoma-
si, etteivät lääkärit turhaan varoittele 
ylipainosta leikkaukseen mentäessä. 
Vaikka minulla oli vajaa 10 kiloa paino-
eroa ensimmäisen ja toisen leikkauk-
sen aikana, niin kyllä se näköjään vai-
kutti haavan paranemiseen.

Kaikilla uusi munuainen ei ala toimia 
heti, vaan joudutaan turvautumaan 
vielä dialyysihoitoon sen jälkeen-
kin, joku päivien, joku viikkojen ajan. 
Se tilanne on varmasti hermostutta-
va. Osalla saattaa myös käydä niin, et-
tei siirrännäinen ollenkaan toimi, vaan 
joutuu jatkamaan dialyysia hamaan 
tulevaisuuteen asti.

Kaiken kaikkiaan muistot leikkauksis-
ta omalta kohdaltani ovat jääneet hy-
vin positiivisiksi. Parhaiten mieleeni 
on jäänyt se yhteinen hyvä henki, mikä 
vallitsi osastolla, potilailla sekä henki-
lökunnalla. Sen avulla jaksoi kuntou-
tua ja kannustaa  kanssapotilaita.n

Anne HernekoSki, oulu
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MAijA-liiSA lAuritSAlo
Hygieniahoitaja 
Keski-Suomen keskussairaala

leikkausalueen infektioiden seurauk-
set ovat merkittäviä kirurgisille poti-
laille sairastuvuutena ja kuolleisuutena 
mitattuina. sekä suomessa että muissa 
maissa tehdyt kyselyt ovat osoittaneet, 
että suurimmassa osassa sairaaloista 
leikkausalueen infektioita pidetään tär-
keimpänä seurattavana sairaalainfek-
tioluokkana.

Hoitoon liittyvät leikkausalueen in-
fektiot edellyttävät sairaalassa teh-
tyä haavaa. Leikkausalueen infektion 
määritelmä perustuu CDC:n vuonna 
1992 julkaisemiin kriteereihin. Leik-
kausalueen infektiot jaetaan kolmeen 
alaluokkaan: pinnallinen haavainfek-
tio ihoon tai ihonalaiseen kudokseen 
ulottuva, syvä haavainfektio faskiaan 
tai lihakseen ulottuva ja leikkausalue/
elininfektio faskian ja lihaksen alle 
ulottuva.

Leikkauksen aikainen kontaminaa-
tio johtuu potilaan omien mikrobien 
määrästä leikkaushaavassa. Tämä 
on tärkeimpiä leikkausinfektion riski-
tekijöistä. Infektioita voivat aiheuttaa 
myös ulkopuoliset mikrobit, jotka ovat 
peräisin henkilökunnasta tai leikkaus-
salin ilmasta. 

Leikkausalueen infektioriskin arvioin-
nin perustana on toimenpiteiden puh-
tausluokitus. Se kuvaa potilaan infek-
tioriskiä leikkaushetkellä perustuen 
kudoksen mikrobimäärään. Potilaan 
leikkausvalmistelussa onkin pyrittävä 
kaikin käytettävissä olevin keinoin vä-
hentämään leikkausalueen mikrobien 
määrää. 

Erittäin monet mikrobeista, potilaas-
ta ja toimenpiteestä tai paikallisista 
olosuhteista johtuvat tekijät vaikutta-

Puhtausluokat - Mitä?  Miksi?

vat infektion kehittymiseen leikkaus-
alueelle. Yksittäinen riskitekijä ei vält-
tämättä johda infektioon, vaan useat 
tekijät yhdessä voivat lisätä infekti-
on mahdollisuutta. Infektioiden eh-
käisyyn pyritään vaikuttamaan monin 
tavoin: aseptinen työskentely, oikea 
valmistelu leikkaukseen, leikkaustek-
niset seikat ja antibioottiprofylaksia.

Leikkausalueen infektio on aina hoi-
toon liittyvä infektio, koska se on saa-
nut alkunsa terveydenhuollon yksi-
kössä annetun hoidon seurauksena. 
Hoitoaikojen lyhentymisestä ja yhä 
useammin päiväkirurgisesti tapah-
tuvista toimenpiteistä johtuen leikka-
uksessa alkunsa saanut infektio tode-
taan usein vasta potilaan kotiutumisen 
jälkeen.

Puhtausluokka

Tärkein mikrobeihin liittyvä tekijä on 
niiden määrä kudoksessa leikkaus-
hetkellä. Tähän perustuu toimenpitei-
den puhtausluokitus, joka kuvaa po-
tilaan infektioriskiä leikkaushetkellä. 
Puhtausluokka on siten yksi merkittä-
vä infektioriskin määrittäjistä.  

Potilasta hoitava kirurgi arvioi poti-
laan leikkauksen puhtausluokan en-
nen toimenpidettä. Luokitus voi kui-
tenkin muuttua toimenpiteen aikana, 
jos leikkauksessa edetään kontami-
noivaan kohteeseen tai todetaan etu-
käteen tuntematon infektiopesäke. On 
huomattava, että toimenpiteen aika-
na tapahtunut aseptiikan pettäminen 
ei oikeuta muuttamaan leikkauksen 
puhtausluokitusta Suomessa.
 
Toimenpiteet jaetaan neljään puhtaus-
luokkaan: puhdas (pl 1), puhdas konta-
minoitunut (pl 2), kontaminoitunut (pl 
3) ja likainen (pl 4) toimenpide. Näis-
tä puhtausluokat 1 ja 2 kuvaavat tilan-
netta, jossa toimenpiteen aikana ei ole 
infektiota, puhtausluokat 3 ja 4 taas in-
fektoituneita leikkauksia. 

Puhtausluokka 1: puhdas
 iho ehyt, ei infektion tai inflam-•	
maation merkkejä

 ei avata kontaminoivaa elintä tai li-•	
makalvoa; suolta, virtsateitä tai 
hengitysteitä. 

 leikkaushaava suljetaan (suljettu •	
dreeni)

Puhtausluokka 2: puhdas - kontaminoi-
tunut 

 ei infektiota, mutta iholla ihorikko-•	
ja, näppyjä, ihottuma

 avataan kontaminoiva elin tai lima-•	
kalvo, kuten suoli, virtsa- tai hen-
gitystiet

 leikkaushaava suljetaan (avoin •	
dreeni esim. penrose)

 uudet, suhteellisen puhtaat avo-•	
murtumat, traumaattiset haavat ja 
vammat alle 6 t 

 uusintaleikkaus, jossa vierasma-•	
teriaalia

Puhtausluokka 3:  kontaminoitunut
 rajoittunut infektio tai inflammaa-•	
tio 

 avataan ruoansulatuskanava; uro-•	
genitaalialue, jossa infektio

 krooninen siisti haavauma •	
 infektoituneen kudoksen incisio, •	
josta ei saada eritettä

 vuoto GI-kanavasta esim. sappi-•	
neste

 uudet, suhteellisen puhtaat avo-•	
murtumat, traumaattiset haavat ja 
vammat yli 6 t

 leikkaushaava avoin (esim VAC)•	

Puhtausluokka 4: likainen 
 infektio todettu tai infektio on le-•	
vinnyt 

 haavat, jotka ovat akuutti bakteeri-•	
tulehdus 

 avataan ruoansulatuskanava, sap-•	
pitiet; urogenitaali, joissa  märkäi-
nen tulehdus

 puhjennut sisäelin (ulostekontami-•	
naatio)

 absessit•	
 märkäiset haavat tai erittävät nek-•	
roottiset kudokset 
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Puhtausluokka 
haavainfektion riskitekijänä
Puhtausluokassa 1 infektion toden-
näköisyys on n. 2-4 % riskin kasvaes-
sa puhtausluokittain niin, että pl 4:ssa 
riski saada haavainfektio on yli 30 %.

Leikkausalueen puhtausluokka ei yk-
sin riitä kuvaamaan potilaan riskiä 
saada haavainfektio.  

CDC:n (Center for Disease Control 
and Prevention) NNIS (National Noso-
comia lnfection Surveillance) -ohjelma 
(sairaalainfektioden seurantaohjelma) 
on kehittänyt potilaan kirurgisen riski-
luokituksen, joka huomioi puhtausluo-
kan lisäksi potilaalle ennen leikkaus-
ta arvioidun ASA (American Society of 
Anesthesiology) -luokan ja leikkauk-
sen keston. Viimeksi mainittu on toi-
menpidekohtainen. 

Riskiluokitus 

Taulukko 1. NNIS (National Nosocomial Infecti-
on Surveillance) eli sairaalainfektioden seuran-
taohjelma -riskiluokituksessa potilas saa yhden 
pisteen jokaisesta riskitekijästä. Näin potilaan 
saama riskiluokka sijoittuu välille 0 (ei yhtään ris-
kitekijää) ja 3 (kaikki riskitekijät). Potilas voi ”saa-
da” enimmillään kolme riskipistettä.

Puhtausluokat 1 – 2 0 pistettä

Puhtausluokat 3 – 4 1 piste

Asa-luokka 1 – 2 0 pistettä

Asa-luokka 3 – 5 1 piste

Leikkauksen kesto Alle 2 h 0 pistettä

Leikkauksen kesto* Yli 2 h 1 piste

*Myös jos leikkaus toimenpidekohtaisesti kestää 
poikkeavan kauan = leikkauksen kesto yli 75 % 
leikkaustyypin keskimääräisestä kestosta tun-
neiksi pyöristettynä)

Jos nämä tiedot ovat käytössä kaikista 
tietyn toimenpideryhmän läpikäyneis-
tä potilaista, infektioiden esiintyvyydet 
voidaan laskea NNIS -riskiluokissa. 
Nykykäsityksen mukaan NNIS -riski-
luokitus on paras käytössä oleva me-
netelmä leikkausalueen infektioriskin 
arvioimiseksi. 

Mihin puhtausluokitusta 
tarvitaan? 
Puhtausluokitus ohjaa kirurgia toi-
menpiteen antibioottiprofylaksian va-
linnassa ja kestossa sekä muissa 
jatkohoitoon liittyvissä seikoissa. Oi-
keaan aikaan annetulla antibioottip-
rofylaksilla pystytään vähentämään 
leikkausten jälkeisiä infektioita. Pro-
fylaksin tarve on arvioitava potilaan 
infektioriskin mukaisesti. Profylak-
si on yleensä tarpeellista puhtaus-
luokkaan ”puhdas-kontaminoitunut” 
leikkauksissa ja sellaisissa puhtaissa 
leikkauksissa, joissa elimistöön ase-
tetaan pysyvää vierasmateriaalia tai 
leikkausalueen infektion seuraukset 
olisivat hyvin vaikeat. Potilaan yksi-
löllinen infektioriski tulee ottaa myös 
huomioon profylaksin käytössä. 

Mikrobien vähentämiseen tähtäävät 
myös potilaan preoperatiiviset valmis-
telut niin osastolla kuin leikkaussalis-
sa. Potilan peseytyy ja pukeutuu sairaa-
lan vaatteisiin sekä toimenpidealueen 
ihon kunto ja puhtaus tarkistetaan. 
Leikkaussalissa leikkausalue desin-
fioidaan ja suojataan steriilein liinoin 
ennen leikkausta. Aseptiikan ja ste-
riiliyden periaatteet ohjaavat henkilö-
kuntaa kaikessa työskentelyssä leik-
kaussalissa. Leikkaussalissa voidaan 
suunnittelussa huomioida hyvä asepti-
nen työ- ja leikkausjärjestys, toiminta 
”puhtaasta likaiseen”, mikäli potilaan 
lääketieteellinen tila tai muut toimin-
nalliset vaatimukset sen mahdollista-
vat.

Infektiovahingot ovat suuri ryhmä po-
tilasvahinkoja. Potilasvahinkolain tar-
koittamana infektiovahinkona pide-
tään ”sairaalainfektioita”, jotka ovat 
saaneet todennäköisesti alkunsa tut-
kimuksen tai hoidon yhteydessä. En-
nen toimenpidettä hoitavan lääkärin 
tulee yhdessä potilaan kanssa kes-
kustella myös leikkauksen infektioris-
kistä.

Infektiovahinkojen korvattavuuden 
keskeinen arviointiperuste on infekti-
on ennakoitavuus eli infektioriski yk-
sittäistapauksessa. Silloin, kun poti-
laan hoitoon liittyy yleinen merkittävä 
infektioriski tai kun infektioriski po-
tilaasta johtuvista yksilöllisistä syis-
tä on kohonnut, potilaan on siedettävä 
mahdollisesti aiheutuva infektio leik-
kaukseen ja sen hoitoon kuuluvana 
komplikaatioriskinä. Mitä vakavampi 
perussairaus, vamma tai mikä on po-
tilaan yleinen terveydentila, sitä vaka-
vamman infektion potilas on velvolli-
nen sietämään.

Laki velvoittaa sairaaloita seuraa-
maan hoitoon liittyvien infektioiden 
esiintymistä. Sen tarkoituksena on vä-
hentää potilaan riskiä saada hoitoon 
liittyvä infektio. Seuranta auttaa ha-
vaitsemaan riskitekijöitä ja suuntaa-
maan ehkäisytoimia oikein. Tilastointi 
mahdollistaa palautteen keräämisen 
hoitoon liittyvistä infektiomääristä ja 
-tyypeistä. Tiedot mahdollistavat ver-
tailun tekemisen toimenpideluokan 
tai toimenpidemenetelmien välillä tai 
vaikkapa antamaan henkilökohtai-
sen palautteen kirurgille infektioiden 
esiintymisestä.

American Nurse Today, 2014 (1)
Zinn Jennifer, RN  

Riski:
2-4 %

Riski:
5 %-15 %

Riski:
>15 %

Riski:
>30 %

PL 1:
puhdas

PL 2:
puhdas-konta-
minoitunut

PL 3:
kontami-
noitunut

PL 4:
likainen /
infektoitunut



10    |    Pinsetti 1/2015

 uu

Esimerkkejä leikkausten 
puhtausluokituksista 

Lisää Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta -kirjassa; Liite 3, s. 693

GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA, MUU PEHMYTKUDOSKIRURGIA
Leikkausten puhtausluokitus

Puhtausluokka Määritelmä Esimerkki

1 PUHDAS
Ei infektiota. Maha-, suolikanavaa, virtsateitä 
tai hengitysteitä ei avata

Pernan poisto, tyräleikkaukset, rintarauhasen kirurgia, kilpirauha-
sen ja lisäkilpirauhasen kirurgia, dialyysikatetrin asettaminen

2 PUHDAS 
KONTAMINOITUNUT

Ei infektiota. Mahasuolikanava, virtsatiet tai 
hengitystiet avataan

Umpilisäkkeen poisto (ei tulehtunut), elektiivinen sappileikkaus, ma-
halaukun resektio, suoliresektiot (valmisteltu suoli), munuaisen ja 
alempien virtsateiden leikkaukset (ei infektiota)

3 KONTAMINOITUNUT Rajoittunut infektio leikkausalueella
Umpilisäkkeen poisto (tulehtunut), sappileikkaus (akuutti kolekystiit-
ti, kolangiitti), suoliston kirurgia (okluusiotilanne, valmistelematon 
suoli), urologia infektion vallitessa

4 LIKAINEN Levinnyt infektio
Umpilisäkkeen poisto (perforoitunut), muut perforaatioperitoniitit, 
perforoituneet absessit, penetroivat vatsavammat (yli 6 t)

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
Leikkausten puhtausluokitus

Puhtausluokka Määritelmä Esimerkki

1 PUHDAS Ei infektiota. Vain ihoviilto
Otoskleroosileikkaukset, korvalehden plastiat, kasvojen ja kaulan 
ihon leikkaukset, joissa limakalvoa ei avata, mediastinoskopia

2 PUHDAS 
KONTAMINOITUNUT

Ei infektiota, työskennellään potentiellisti bak-
teeripitoisella alueella

Myringoplastia, kuivan kroonisen korvan kirurgia, septo- ja rinoplas-
tiat,  laryngomikroskopia, bronko- ja esofagoskopia,  laryngo(faryng)-
ektomia, henkitorven avaus, eritettä sisältävien kaulakystien leikka-
ukset

3 KONTAMINOITUNUT
Paikallinen, rajoittunut infektio leikkausalu-
eella

Nielu- ja kitarisaleikkaukset, infektoituneiden nenän sivuonteloiden 
leikkaukset, aktiivisti tulehtuneen kroonisen korvan kirurgia, avoimi-
en kasvomurtumien reponointi

4 LIKAINEN Levinnyt infektio

Kurkkupaiseen leikkaus akuutissa vaiheessa,  komplisoituneen kroo-
nisen korvan kirurgia, komplisoituneen sivuontelotulehduksen leik-
kaus, kaulan syvien infektioiden ja kaula-kasvoalueen märkäisten tu-
lehdusten avaus

ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA
Leikkausten puhtausluokitus

Puhtausluokka Määritelmä Esimerkki

1 PUHDAS Ei infektiota
Tekonivelleikkaukset, suljetun murtuman operatiivinen hoito, luun-
siirto, jänneleikkaus, skopiat

2 PUHDAS 
KONTAMINOITUNUT

Ei infektiota, tuore vamma
uusintaleikkaukset tekonivelkirurgiassa, avomurtuman operatiivinen 
hoito, (alle 6 t vammasta), ihorakkulat leikkausalueella, laparo- tai 
torakotomia monivammapotilaalla

3 KONTAMINOITUNUT Rajoittunut infektio leikkausalueella
Laajat pehmytosaleesiot, tuore penetroiva urogenitaali- tai vatsavam-
ma (alle 6 t), avomurtuma, yli 6 t vammasta

4 LIKAINEN Todettu infektio leikkausalueella
Märkäinen haava, kudosnekroosi, gangreena, penetroiva vatsavamma 
(yli 6 t),  infektoitunut palovamma
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PLASTIIKKAKIRURGIA
Leikkausten puhtausluokitus

Puhtausluokka Määritelmä Esimerkki

1 PUHDAS Ei infektiota
Rintarauhasen kirurgia, jännevammat, syn-
nynnäiset epämuodostumat 

2 PUHDAS 
KONTAMINOITUNUT

Ei infektiota, tuore vamma
Suun alueella suoritettavat toimenpiteet, 
kasvojen murtumien operatiivinen hoito, 
reimplantaatiot alle 6 t

3 KONTAMINTOITUNUT Rajoittunut infektio leikkausalueella
Infektoitunut haava, varhaisekskidoitu palo-
vamma, kudosnekroosi, reimplantaatiot yli 6 t, 
kuiva gangreena

4 LIKAINEN Levinnyt infektio
Myöhäisekskidoitu palovamma, kostea gang-
reena

  

  

S YNNYTYS JA NAISTENTAUDIT
Leikkausten puhtausluokitus

Puhtausluokka Määritelmä Esimerkki

1 PUHDAS Ei infektiota. Vaginaa tai suolta ei avata.
Puhdas laparotomia, ovarioon ja tuubaan koh-
distuvat toimenpiteet.

2 PUHDAS 
KONTAMINTOITUNUT

Ei infektiota. Suoli, vagina, kohtuontelo tai virt-
satiet avataan.

Puhtaat alatieleikkaukset, episiotomia, elektii-
vinen sektio, jossa lapsivesi tallella, abraasio, 
kohdunpoisto

3 KONTAMINOITUNUT Rajoittunut infektio leikkausalueella
S-O:itis, fistelin korjausleikkaus, sektio, jossa 
lapsivesi mennyt

4 LIKAINEN Levinnyt infektio
Diffuusi peritoniitti ja sepsis, absessin 
aukaisu.

Lähteet:

Jennifer L. Zinn RN 
Surgical Wound Classification: Communication Is Needed for 
Accuracy, AORN, 2012-02-01Z, Volume 95, Issue 2,  274-278

Jennifer Zinn RN, Vangela Swofford RN
Quality-improvement initiate: Classifying and documenting 
surgical wounds, American Nurse Today; January 2014, Vol. 
9 Issue 1

CDC; Guideline for Prevention Of Surgical Site Infection, 1999

THL, Sairaalainfektio-ohjelma SIRO; Leikkausalueen
infektiot. Seurantakäsikirja (2005)

Rantala A. Huotari K. Leikkausalueen infektiot, Hoitoon 
liittyvien infektioiden torjunta -kirja, Kuntaliitto

SYDÄN-, KEUHKO- JA VERISUONIKIRURGIA
Leikkausten puhtausluokitus

Puhtausluokka Määritelmä Esimerkki

1 PUHDAS Ei infektiota, hengitysteitä ei avata
Elektiivinen sydän- ja verisuonikirurgia, 
mediastinumin tuumorit

2 PUHDAS
 KONTAMINOITUNUT

Ei infektiota, hengitystiet avataan Lobektomia, pneumektomia

3 KONTAMINOITUNUT Rajoittunut infektio leikkausalueella Keuhkoabsessit, tb-kaverni, fistelit

4 LIKAINEN Levinnyt infektio
Infektoitunut verisuoniproteesi, endocarditis 
lenta (veriviljely positiivinen), empyeema, per-
foroituneet absessit

Perioperatiivinen hoitotyö, Lukkari L. Kinnunen T. Korte R. 
WSOY 2007

Rantala A, Huotari K. Kirurgiset infektiot. Kirurgia -kirja 
2010 Duodecim

Haukipuro K. Leikkausalueen infektiot.  Lääketieteellinen 
aikakauskirja Duodecim, 1996; 112(10) 

Keskustelut:

Ylilääkäri Maija Pesola
Erikoislääkäri Katri Ahonen
Erikoislääkäri Ville Väyrynen
Erikoistuva lääkäri Hanna-Mari Kainulainen
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu

tutkimusten mukaan jopa 50–70% leik-
kauspotilaista kärsii jonkinasteises-
ta alilämpöisyydestä, joka lisää poti-
laan riskiä lukuisille perioperatiivisille 
komplikaatioille. normaalin ruumiin-
lämmön ylläpitäminen perioperatii-
visen hoitoprosessin aikana vähentää 
komplikaatioiden ilmenemistä sekä 
alentuneesta ruumiinlämmöstä johtu-
vien ylimääräisten hoitojen ja tutkimus-
ten tarvetta, ja siten hoidosta aiheu-
tuvia kustannuksia. jo 1,5 °C:n lasku 
ruumiinlämmössä voi heikentää leikka-
uspotilaan elämänlaatua ja lisätä riskiä 
menehtyä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 
tehdyssä opinnäytetyössä käsiteltiin 
systemaattisen kirjallisuuskatsauk-
sen menetelmiä hyödyntäen 1–100-
vuotiaan leikkauspotilaan tahatonta 
hypotermiaa ja sen ennaltaehkäisyä 
perioperatiivisessa hoitoympäristös-
sä. Opinnäytetyössä selvitettiin miten 
leikkauspotilaan tahatonta hypotermi-
aa voidaan ennaltaehkäistä periope-
ratiivisessa hoitotyössä, ja miten läm-
pötaloudesta huolehtiminen vaikuttaa 
potilaan terveydentilaan ja leikkauk-
sesta toipumiseen. Tavoitteena oli pa-
rantaa perioperatiivisen hoidon laatua 
sekä edistää potilasturvallisuutta.

”Kylmästä lämpimään” 
Leikkauspotilaan hypotermian ennaltaehkäisy 
perioperatiivisessa hoitotyössä

Kuva 1. Miten leikkauspotilaan tahatonta hypotermiaa voidaan 
ennaltaehkäistä perioperatiivisessa hoitotyössä?

TEEMA
Potilaan lämmittäminen 

aktiivisesti

Preoperatiivinen lämmittäminen

”Even 10 min of pre-warming was 
sufficient to prevent hypothermia” 

(Horn ym. 2012, 615)

Tutkimusaineistoa haettiin EBSCO Ci-
nahl-, EBSCO Academic Search Eli-
te- sekä PubMed-verkkotietokannois-
ta. Hakusanojen ja -lauseiden sekä 
etukäteen laadittujen sisäänotto- ja 
poissulkukriteereiden perusteella 
tutkimusaineistoksi valikoitui 20 kan-
sainvälistä tutkimusta, jotka analysoi-
tiin teemoittelemalla (kuva 1).

Ihmiskehon ydinlämpötilalla tarkoite-
taan kehon sisäosien lämpötilaa, joka 
voi olla useita celsiusasteita kehon 
ääreisosien ja ihon lämpötilaa korke-
ampi. Tavanomaisissa lämpöolosuh-
teissa normaali kehon ydinlämpöti-
la on aikuisilla keskimäärin 36,5–37 

°C; yksilöllistä vaihtelua voi kuitenkin 
olla jopa kahden celsiusasteen verran. 
Ydinlämpötilan säätely tapahtuu 0,2–
0,4 °C:n rajoissa silloin kun keho on 
tasalämpöinen. Ydinlämpötila voidaan 

mitata esimerkiksi korvan tärykalvol-
ta, ruokatorvesta ja nenänielusta. Pe-
rifeerinen eli ääreislämpö tarkoittaa 
lämpötilaa iholla, ihonalaiskudokses-
sa ja rasvakudoksessa. Toisin kuin 
ydinlämpö, ääreislämpö vaihtelee 
herkästi ympäristön lämpöolosuhtei-
den muutosten vaikutuksesta, minkä 
vuoksi perifeerinen lämpötila ei anna 
yhtä luotettavaa kuvaa kehon lämpö-
tasapainon tilanteesta kuin ydinläm-
pötila. Perifeerinen lämpötila voidaan 
mitata esimerkiksi kainalosta tai jal-
katerästä.

Hypotermialla eli alilämpöisyydellä 
tarkoitetaan tilaa, jossa ihmiskehon 
ydinlämpötila laskee alle 36 °C:seen. 
Hypotermia jaotellaan edelleen vai-
keusasteensa mukaisesti lievään 
(ydinlämpö 33–35 °C), keskivaike-
aan (ydinlämpö 30–32 °C) ja vaikeaan 
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(ydinlämpö alle 30 °C) hypotermiaan. 
Normotermialla tarkoitetaan ydinläm-
pöä, joka pysyttelee 36–38 °C:n välillä. 
Kun keho altistuu kylmälle ja lämpö-
tila periferiassa laskee, pyrkii elimis-
tö korjaamaan tilanteen ennen kuin 
sen ääreisosien jäähtyminen vaikut-
taa ydinlämpötilaan.

Hypotermiaa voidaan kliinisesti arvi-
oida paitsi lämmönmittauksella myös 
potilaan vitaalielintoimintoja tarkkai-
lemalla. Lievästä alilämmöstä (ydin-
lämpö 33–35 °C) voivat kertoa seuraa-
vat löydökset: voimakas lihasvärinä ja 
sympatikotonia, vasokonstriktio, taky-
kardia, hypertensio, hyperventilaatio 
sekä kylmädiureesi. Tajunta on usein 
normaali. Hypotermian syvetessä ja 
ydinlämmön laskiessa 30–32 °C:seen 
lihasvärinä heikkenee, tajunnantaso 
laskee ja elintoiminnot hidastuvat. Po-

tilaalla esiintyy sekavuutta tai tajutto-
muutta, ataksiaa, hypotensiota, bra-
dykardiaa ja spontaaneja eteisperäisiä 
rytmihäiriöitä.

Perioperatiivisen hypotermian ris-
kitekijät muodostuvat potilaaseen ja 
toimenpiteeseen liittyvistä tekijöistä 
sekä perioperatiivisen hoitoprosessin 
aikana tehdyistä toimista. Potilaaseen 
liittyviä riskejä ovat korkea ikä ja nor-
maali- tai alipainoisuus. Toimenpitees-
tä johtuvat riskitekijät liittyvät leikka-
uksen kestoon, leikkaustekniikkaan 
(esimerkiksi laaja avotekniikalla teh-
tävä leikkaus) ja perioperatiivisen hoi-
toprosessin aikaisiin hoitotyön toimiin 
(kuten huoneenlämpöiset infuusio- ja 
huuhtelunesteet). Riskitekijöiden huo-
mioimisella voidaan leikkauspotilaan 
hoitoa suunniteltaessa ja toteutetta-
essa ennaltaehkäistä perioperatiivis-

MITEN LEIKKAUSPOTILAAN JÄÄHTYMISTÄ VOIDAAN ENNALTAEHKÄISTÄ 
PERIOPERATIIVISESSA HOITOTYÖSSÄ?

Tunnistamalla riskitekijät

Potilaan ikä on 60 vuotta tai enemmän
Potilaan BMI on alle 30
erityisesti normaalipainoiset (BMI 18,5–24,9) ja alipainoiset 
(BMI < 18,5) potilaat
Pitkään kestävä leikkaus
Anestesian induktion jälkeinen lämmön redistribuutio

Seuraamalla 
ruumiinlämpöä

Tärykalvo
Ohimo/otsa
Suu
Ruokatorvi
Nenänielu
Virtsarakko
Keuhkovaltimokatetri
Iho (periferian lämmön mittaaminen)
Potilaan omat tuntemukset (epäluotettava)

Lämmittämällä 
potilasta aktiivisesti

Erityisesti preoperatiivisesti!
Lämpöpuhallin, lämpöpeitto, lämpöpatja
Lämpöpuhallinpuku
Lämmitetyt infuusionesteet
Nesteenlämmittimen kautta infusoidut nesteet
Lämmitetyt huuhtelunesteet

Lämmittämällä 
potilasta passiivisesti

Leikkaussalin lämpötilan ylläpitäminen yli 20°C
Lämmitetyt puuvillapeitot
Lämmitetty puuvillapeitto ja –lakana
Lämpöä eristävä peite

ta hypotermiaa. Hypotermian kehitty-
misen oikea-aikainen havaitseminen 
on tärkeää, sillä alilämpöisen potilaan 
aktiivisella lämmittämisellä ei pysty-
tä tehokkaasti estämään hypotermian 
kehittymistä. Tämän vuoksi tarkoituk-
senmukaisen lämmönmittausmene-
telmän ja tilanteeseen soveltuvan mit-
tausfrekvenssin valitseminen on yksi 
keino ehkäistä leikkauspotilaiden pe-
rioperatiivista hypotermiaa.

Tahatonta hypotermiaa voidaan ennal-
taehkäistä kaikissa perioperatiivisen 
hoidon vaiheissa. Etenkin aktiivinen 
preoperatiivinen lämmittäminen on 
tehokas keino hypotermian ehkäise-
miseksi, sillä se vähentää anestesian 
induktion jälkeistä lämmön redistri-
buutiota. Leikkauspotilaan normoter-
miaa voidaan tukea aktiivisilla lämmi-
tyslaitteilla, käyttämällä lämmitettyjä 

Taulukko 1a. Opinnäytetyön keskeiset tulokset ja johtopäätökset.

 uu



14    |    Pinsetti 1/2015

infuusio- ja huuhtelunesteitä sekä vä-
hentämällä potilaan lämmönhukkaa 
esimerkiksi lämmitetyillä puuvilla-
peitteillä. Potilaan normotermian yl-
läpitäminen kaikissa perioperatiivisen 
hoidon vaiheissa ehkäisee tahatto-
maan hypotermiaan liittyviä kompli-
kaatioita sekä vähentää postoperatii-
vista lihasvärinää ja potilaan kokemia 
epämiellyttäviä kylmän tuntemuksia. 
Lämmitysmenetelmillä voi olla myös 
ei-toivottuja vaikutuksia potilaan hy-
vinvointiin. 

Koska leikkauspotilaan hypotermi-
an ehkäisystä perioperatiivisessa hoi-
totyössä ei ole tehty paljoakaan ko-
timaista tutkimusta on toivottavaa, 
että aihe saisi jatkossa ansaitseman-
sa painoarvon kotimaisen tutkimus-
työn saralla. Nykyisin taloudelliset 
seikat vaikuttavat päätöksentekoon 
merkittävästi, joten hypotermian en-
naltaehkäisystä ja normotermian yl-
läpidosta mahdollisesti aiheutuvien 
kustannusten ja niiden toteutukses-
ta mahdollisesti seuranneiden sääs-
töjen (esimerkiksi leikkauspotilaan 
jatkotutkimusten ja -toimenpiteiden 
vähäisempi tarve, leikkauspotilaan 
optimaalinen toipuminen, lyhyem-

MITEN LÄMPÖTASAPAINOSTA HUOLEHTIMINEN VAIKUTTAA 
LEIKKAUSPOTILAAN TERVEYDENTILAAN 

JA LEIKKAUKSESTA TOIPUMISEEN?

Perioperatiiviseen hypotermiaan liittyvien komplikaatioiden riski pienenee

Epämiellyttävät kylmän tuntemukset ja postoperatiivinen lihasvärinä 
vähenevät

Preoperatiivisella lämmittämisellä voidaan vähentää anestesian induktion 
jälkeistä lämmön redistribuutiota

Lämmitysmenetelmillä voi olla vaikutuksia potilaan hyvinvointiin

Lämpöpuhaltimiin liittyy palovammariski

Uudelleen käytettävät polymeeripeitot saattavat levittää patogeeneja

Aktiivinen lämmittäminen voi aiheuttaa potilaalle hikoilua

 uu

pi heräämöaika ja nopeampi kotiutu-
minen) selvittäminen olisi epäilemät-
tä yhteiskunnallisestikin hyödyllistä. 
Selkeä ohjeistus riskiryhmien tunnis-
tamiseksi, lämmönmittaus- ja lämmi-
tysmenetelmien valitsemiseksi sekä 
hoidon vaikuttavuuden seuraamiseksi 
yhdenmukaistaisi potilaiden saamaa 
hoitoa. n

Taulukko 1b. Opinnäytetyön keskeiset tulokset ja johtopäätökset.
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  3M™ Steri-Drape™ kestävän kehityksen leikkausliinat 
- Steri-Drape™ leikkausliinojen raaka-aine muutosilmoitus- 
 
Hyvät leikkaussalin sairaanhoitajat. 
Sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä huolehtiminen on ollut 3M:n työn keskipisteessä jo yli                
110 vuoden ajan. 3M kuuluu myös terveydenhuoltoalan Practice Greenhealth 
(practicegreenhealth.org) -järjestöön, joka kannustaa organisaatioita tehostamaan toimintaansa, 
edistämään ympäristönsuojelua ja parantamaan potilaiden turvallisuutta ja hoitoa innovatiivisten 
välineiden, parhaiden käytäntöjen ja asiantuntemuksen jakamisen avulla.  
 
   

Haluamme nyt kertoa teille 3M Steri-Drape™ leikkausliinojen uudistuksista.  
Uudistamme asteittain 3M™ Steri-Drape™ leikkausliinojen raaka-aineen, 
aloittaen 3M 9000 ja 3M 9010 Peruspakkauksista. Samalla olemme kehittäneet uudistettujen 
leikkausliinojemme käyttöominaisuuksia vielä entistäkin paremmiksi.  
 
Uudistetun 3M Steri-Drape™ leikkausliinan kuitukangaskerros sisältää 95% vuosittain uusiutuvaa 
kasvipohjaista raaka-ainetta. Tällöin koko leikkausliinasta – laminoitu kuitukangaskerros ja 
polyeteenikalvo mukaan lukien – 62% on uusiutuvaa kasvipohjaista materiaalia. Uudistuksen 
myötä fossiilisia polttoaineita kuluu 18% vähemmän tuotteen koko elinkaaren aikana.1                  
Lisäksi tuotteen elinkaaren aikana aiheutuu 10% vähemmän CO2 päästöjä.1 Vuositasolla tämä 
hiilidioksidipäästöjen vähennys vastaa eurooppalaisen henkilöauton 7,6 miljoonaa ajokilometriä! 
 
  

3M:n Infection Prevention Division -osaston esittelemät innovaatiot ovat osoitus siitä, että 
sitoudumme parantamaan tuloksiamme jatkuvasti. Luonnollista kehitystä, silti tutut ja turvalliset 
3M Steri-Drape™ leikkausliinat. 

Yhteistyöterveisin: Suomen 3M Oy Terveydenhoitotuotteet, Tuotepäällikkö Eerikka Patrakka 

1. ISO 14040- ja ISO 14044 -standardien mukainen elinkaariarviointi, jonka on vahvistanut PE INTERNATIONAL  
    (kolmannen osapuolen kestävyyskonsultointiyritys)   
2. Vinçotten sertifiointi 

3. 3M:n testit ISO9073-6-standardin mukaan  

 

 

 



Luonnollista
kehitystä

– silti tuttu ja turvallinen

3M on sitoutunut kehittämään kestäviä ratkaisuja infektioiden ennaltaehkäisyyn. 
Uudistimme leikkausliinamateriaaliamme niin, että se on parempi ympäristölle, po-
tilaille ja leikkaussalihenkilökunnalle. Uusien 3M™ Steri-Drape™ leikkausliinojen 
imukykyinen kuitukangaskerros on valmistettu kasvipohjaisesta vuosittain uusiutu-
vasta raaka-aineesta. Leikkausliinojemme tutut korkealaatuiset tuoteominaisuudet 
kuten: vahvuus, läpäisemättömyys, minimoitu pölyävyys ja kiinnittyvyys ovat säilyneet
ennallaan.

Suomen 3M Oy
Terveydenhoitotuotteet
Keilaranta 6
02150  Espoo
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi 

Turvaamme tärkeimmän

Yhteinen matkamme kohti kestävää kehitystä alkaa tänään.

Ilmoitus Pinsetti 2015.indd   1 14.1.2015   10:48:01
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Graafinen 
suunnittelu on 
ongelmanratkaisua. 
Lotta Nieminen, 
palkittu nuori graafinen suunnittelija
Tekijänä -ohjelma, Teema 24.11.2014

Olen Piia Viikari, Pinsetin taittaja jo 
neljättä vuotta. Asun Mäntyharjulla 
Mikkelin kupeessa. Minulla on kaksi 
aikuista tytärtä ja elämäni ilona kaksi 
tyttärenpoikaa. Ja olen siinä onnelli-
sessa asemassa, että saan tehdä kou-
lutukseni mukaista työtä, josta pidän 
valtavasti!

PInSeTIn  tämän vuoden ensimmäi-
sen numeron taitto on juuri valmis-
tumassa ja eletään jännittäviä hetkiä 

– saapuvatko artikkelit kuvineen ajois-
sa, ovatko kaikki ilmoitukset varmasti 
paikoillaan, ehditäänkö ajoissa paino-
aikataulun mukaisesti? Tiivistä työ-
tä päätoimittajan kanssa tehdessä työ 
etenee suunnitelman mukaisesti, ja 
pian postiluukkuunne kolahtaa paino-
tuore lehti.

TaITTajan Työ on siis ajoittain hek-
tistä. Ja joustavuutta ja kärsivällisyyt-
tä vaaditaan, sillä joskus materiaalien 
odottaminen on aikamoisen hermoja 
raastavaa. Työn lopputulos ja asiak-
kaiden tai kohderyhmän tyytyväisyys 
on kuitenkin se porkkana, joka pitää 
minut tiiviisti näytön äärellä työn val-
mistumiseen asti.

ValmISTuIn graafiseksi suunnitte-
lijaksi Lahden Muotoiluinstituutis-
ta vuonna 1981 suuntauksenani leh-
titaitto ja kuvitustyö, ja työllistyin 
mainosalalle. Niissä hommissa pyö-
rähtikin sitten seuraavat kymmenen 
vuotta, jonka jälkeen jouduin koulut-
tautumaan uudelleen ja opettelemaan 
taitto- ja kuvankäsittelyohjelmistojen 
käytön, koska ala muuttui erittäin atk-
painotteiseksi. Oman yritykseni perus-
tin vuonna 2002, ja taitan nykyisellään 
Pinsetin lisäksi kahta muuta ammat-
tijulkaisua. Lisäksi minulla on täällä 
Mäntyharjulla, Mikkelissä ja muual-
lakin Suomessa mainospuolen asiak-
kaita. Ehdottomasti parasta työssä-
ni ovat ihanat asiakkaat ja laidasta 
laitaan vaihtelevat työtehtävät – esi-
merkkeinä voisi mainita 350-sivuisen 
muistelmateoksen ulkoasun suunnit-
telun ja taiton tai A3 -postikortiksi to-
teutetun, piirtämäni Mikkelin Tuomio-
kirkon koottavan pienoismallin!

Toivotan lukijoille jaksamista tärkeäs-
sä työssänne, iloa ja auringon valoa!n

Terveisin Piia

Treffit. Lehtikuvitus.

Taittopalaverissa.

Esittelyssä Pinsetin taittaja 
Piia Viikari
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Minulla oli ilo olla kutsuttuna 
SEORNA:n (Swedish Operating Room 
Nurses Association) juhlakongressiin 
Tukholmaan 27.–27.11.2014. Ruotsin 
kollegayhdistys täytti siis viime vuon-
na 50 vuotta ja mukana juhlimassa oli 
vielä useampikin perustajajäsen vuo-
delta 1964.

Kongressi pidettiin Waterfront -kon-
gressikeskuksessa aivan Tukholman 
keskusaseman kupeessa. Luennoitsi-
joina oli sekä kotimaisia että ulkomai-
sia perioperatiivisen hoitotyön asian-
tuntijoita. Juhlaluennon piti EORNA:n 
puheenjohtaja Caroline Higgins. Hä-
nen esityksessään lähestyttiin pe-
rioperatiivista hoitotyötä humaanis-
ta näkökulmasta. Kaiken teknologian 
keskellä on kuitenkin ihminen; potilas, 
työkaveri, opiskelija, esimies. Caroli-
nen esitys oli hyvin koskettava ja inhi-
millisyyttä korostava. Sen myötä kuu-
lijat varmasti voimaantulivat ja ainakin 
itse sain paljon ajateltavaa. 
”Maximize your potential, reach to the 

moon! You can’t go back and start again 
but you can start now and make a new 
ending!”

SEORNA 1964–2014 
Perioperatiivista yhdistystoimintaa 
Ruotsissa jo puoli vuosisataa

Ruotsalaisista luennoitsijoista mie-
leen jäi erityisesti Birgitta Å Gustafs-
sonin esitys leikkausosaston sairaan-
hoitajien ammatillisesta pätevyydestä, 
Ann-Christin von vogelsangin luento 
näyttöön perustuvasta toiminnasta ja 
erityisen mielenkiintoinen Ann-mari 
Fagerdahlin esitys Hybridisairaanhoi-
taja – uusi leikkausosaston sairaan-
hoitajien osaamisalue. Hybridisaleissa 
työskentelevät sairaanhoitajat tarvit-
sevat sekä perioperatiivista että ra-
diologista osaamista. Tukholman alu-
eella hybridisaleissa tehdään yli 2100 
toimenpidettä vuosittain ja määrän 
arvellaan kasvavan 5-7 % vuodessa. 
Arvioiden mukaan alueella tarvitaan 
vuoteen 2018 mennessä 10 hybridisai-
raanhoitajaa. Tähän tarpeeseen vas-
taamaan kaksi Karolinska Institutin 
leikkausosaston sairaanhoitajaa on 
opiskelemassa röntgenhoitajaksi (180 

op) Luulajan teknillisessä korkeakou-
lussa. Hybridisairaanhoitajan työtä 
voidaankin pitää perioperatiivisen hoi-
totyön suppeana erikoisalana.

Geert driessenin (3M) esityksessä kä-
siteltiin kestävää kehitystä, sitä miten 
taloudellinen kasvu, sosiaalinen vas-
tuu ja ympäristönsuojelu voivat olla ta-
sapainossa. Terveydenhuollon sekto-
rilla tuotetaan jätettä noin 6600 tonnia 
päivässä ja toiminta jättää merkittä-
vän suuren hiilijalanjäljen maapallol-
le. Leikkausalista tuleva jäte on noin 
20-30 % koko sairaalan jätemääräs-
tä. Kierrätykseen kelpaavaa jätet-
tä on noin 25 % kirurgisesta jätteestä 
ja jopa 60 % anestesiajätteestä. Geert 
Driessenin sanomana olikin, että tuot-
teen valinnassa tulisi aina arvioida sen 
koko kierto ja huomioida tuotteen ym-
päristöystävällisyys. 

Kuva: Peo Sjöberg, Ateljé, 
Änggatan, Örebro.

FORNA:n puheenjohtaja Jaana Perttunen onnitteli SEORNA:n puheenjohtajaa Kristina Lockneria. 
Kuva: Peo Sjöberg, Ateljé, Änggatan, Örebro. 

EORNAN:n puheenjohtaja Carolinen Higgins 
pitämässä kongressin juhlapuhetta.
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”Identify the selection of one product over 
another that have the desired end result 
of decreasing environmental impacts 
from all stages.”

Kongressin yllättävimmän esityksen 
piti Claes schmidt / sara lund. Claes 
Schmidt on toimitusjohtaja, joka an-
toi kasvot transvestiiteille Ruotsis-
sa jo vuonna 2003. Kongressissa hän 
piti esityksensä Sara Lundina. Claes 
/ Sara käyttää huumoria ja omaa per-
soonaansa rikkoakseen normeja ja ar-
voja, jotka ohjaavat elämäämme ja es-
tävät meitä ajattelemasta loogisesti.

Kongressin ensimmäinen päivä hui-
pentui juhlagaalaan. Maittavan illalli-
sen lisäksi ohjelmassa oli juhlapuhei-
ta, muisteloja ja elävää musiikkia. En 
ole aikaisemmin osallistunut muiden 
maiden kollegayhdistysten kongres-
seihin. Kokemus oli hieno ja toivonkin, 
että Suomesta osallistuttaisiin enem-
män vaikkapa Pohjoismaisiin kansalli-
siin kongresseihin. Tukholmassa pär-
jäsi hyvin kouluruotsilla ja pääsi siellä 
puhumaan suomeakin Ruotsissa työs-
kentelevien suomalaisten sairaanhoi-
tajien kanssa.n

May Lena Färnert, Ruotsin anestesia- ja tehosairaanhoitajien puheenjohtaja, Kristina Lockner, Birgitta 
Å Gustafsson SEORNA:n tieteellisestä komiteasta ja Annika Sandelin, Ruotsin EORNA -edustaja.

Claes Schmidt / Sara Lund -  Från Man till 
Människa.

Annica Sandelin ja Kristina Lockner, SEORNA, Jane Ried, Clinical Lead Wessex Patient Safety 
Collaborative, Caroline Higgins, EORNA, Jaana Perttunen, FORNA, Marie Afzelius, SEORNA.



Hyötyä tarvikehankintaan 
Kysy lisää – Teemu Känkänen 
p. 050 408 5036  
teemu.kankanen@onemed.com

OneMed Oy  •  PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki  •  www.onemed.fi  •  puh. 020 786 6810  •  asiakaspalvelu@onemed.com

evercare® is registered trademark of OneMed Group Oy

Helppoa
 Aikaa säästävää
 Kustannustehokasta

OneMed tarjoaa käyttöösi laajan valikoiman standardi- ja asiakasräätälöityjä 
toimenpidepakkauksia esim. katetrointiin, pesuun/desinfektioon, ompeleen- 
poistoon ja siteenvaihtoon. Infektioiden torjunta, helppous ja kustannus-
tehokkuus ovat evercare® MediKit -valikoiman pääperiaatteet.
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ETSINTÄKUULUTUS
Opintopäivien järjestäjäpaikkakunnat vuosille 2016 ja 2017 hukassa!
Yhdistys hakee vuosille 2016 ja 2017 opintopäivien järjestäjäpaikkakuntia.
Jos tunnet kiinnostusta järjestää opintopäiviä omalla paikkakunnallasi, ota rohkeasti yhteyttä 
puheenjohtaja Jaana Perttuseen tai muihin hallituksen jäseniin. Mukavan yhdessäolon lisäk-
si opintopäivätyöryhmä saa järjestelytyöstä ”palkkioksi” yhdistykseltä avustuksen esimerkiksi 
opintomatkaa varten. Yhdistyksen hallitus on opintopäivätyöryhmän tukena ja opastajana opin-
topäivien käytännön järjestelyissä.

Ota siis rohkeasti yhteyttä hallitus@forna.fi

Jäsenpäivä
Aika: lauantaina 6.6.2015 
Paikka: Suomen 3M Oy Innovation Center (Keilaranta 6, 02150 Espoo) 
Mukaan pääsee 15 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhdistys korvaa matkat.
Alustava ohjelma: 
Tervetuloa 
3M Innovation Center tutustumiskierros 
Lounas
Muu ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja: jasensihteeri@forna.fi ja www.forna.fi/jasenasiat/jasenpaivat-2015

Jäsenrekisteri-infoa
Yhdistys on palannut aikaisemman jäsenrekisterin, Bitti Oy/Nekkari, asiakkaaksi.
Jäsenrekisteri on valmistumassa ja rekisterin tietojen perusteella Pinsetti 1 on postitet-
tu kaikille rekisterissä oleville henkilöille.
Kuten olemme luvanneet, perinteinen paperinen jäsenmaksulasku lähetetään postitse 
maaliskuun aikana.
Kotisivuilla on uusien henkilöiden mahdollista tehdä liittymisanomus, jäsentietojen muu-
tokset ja opiskelijoiden tms.  lehtitilaukset.
Kiitos kärsivällisyydestänne! 

terveisin
Hallitus

OPINTOPÄIVILLE!
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PUHEENJOHTAJALTA  JaaNa PerTTuNeN

KIRJOITIN tätä palstaa 15.2., jolloin vietettiin periope-
ratiivisen hoitotyön päivää. Päivän teemana oli ”Sharps 
safety begins with you”. Suomessa arvioidaan tapahtu-
van vuodessa noin sata verialtistumistapaturmaa tu-
hatta terveydenhuoltoalan työntekijää kohden. Lukujen 
uskotaan olevan vielä suurempia, koska kaikkia tapa-
turmia ei ilmoiteta. Lähes jokainen kirurgi altistuu pis-
totapaturmalle uransa aikana. He eivät silti ole kaik-
kien suurimman riskin omaava ammattiryhmä, sillä 
tilastojen mukaan leikkauksessa käytetystä terävästä 
instrumentista pisto- tai viiltotapaturman saa useam-
min leikkauksessa avustava henkilö, tyypillisesti in-
strumentoiva sairaanhoitaja. Sen vuoksi onkin todella 
tärkeää kiinnittää huomiota leikkausalin sairaanhoita-
jien työturvallisuuteen. Toivottavasti päivän teema sai 
ihmiset ajattelemaan asiaa ja pohtimaan omia käytän-
teitään terävien esineiden käsittelyssä.

PERJANTAINA 13.2. esitettiin TtM satu kajander-Un-
kurin hoitotieteen väitöskirja Riittääkö uusien sairaan-
hoitajien ammatillinen pätevyys työelämälle? Väi-
töskirjatutkimus tarkastelee valmistumassa olevien 
sairaanhoitajien ammatillista pätevyyttä. Tutkimuk-
sen kohteena ovat valmistuvien sairaanhoitajaopiske-
lijoiden itsearvionnit ja harjoittelua ohjanneiden sai-
raanhoitajien arviot. Tutkimuksessa todettiin, että 
mitä korkeammaksi sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat 
harjoitteluyksikön ilmapiirin, ohjaussuhteen harjoitte-
lua ohjaavan sairaanhoitajan kanssa sekä sairaanhoi-
tajakoulutuksen antamat valmiudet, sitä korkeampi oli 
heidän itsearvioitu ammatillinen pätevyytensä. Kajan-
der-Unkurin mukaan työelämän ohjaajien koulutuk-
seen tulisikin panostaa eri harjoitteluyksiköissä. Jos 
opiskelija kokee harjoitteluyksikön hyvänä harjoittelu-
paikkana, hän voi tulevaisuudessa valita sen myös työ-
paikakseen. Sairaanhoitajien eläköitymisen kasvaes-
sa kilpailu ammattitaitoisista sairaanhoitajista kiihtyy.

AMMATTIKORKEAKOULUT ovat toimineet jo yli 20 vuot-
ta, ja tulosten perusteella ne ovat onnistuneet koulut-
tamaan kliinisiltä taidoiltaan päteviä sairaanhoitajia. 
Sairaanhoitajakoulutuksesta puolet tapahtuu EU-direk-
tiivin mukaan harjoittelussa, joten ohjaajien antaman 
palautteen merkitys sairaanhoitajaopiskelijan ammatil-
lisen pätevyyden kehittymiseen on suuri. Nykyinen hoi-
totyön koulutus on yleissairaanhoitajan koulutus, eikä 
sen käynyt ole erikoistunut vielä mihinkään hoitotyön 
alueeseen. Tämän vuoksi työnantajan järjestämän pe-
rehdytyksen tarve on yhä keskeinen.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ on tehnyt selvi-
tyksen kliinisen hoitotyön lisäkoulutuksen järjestämi-
sestä Suomessa ja kansainvälisesti. Tämän ja aikai-
sempien selvitysten pohjalta tehdään ehdotus kliinisen 
hoitotyön lisäkoulutuksen viitekehykseksi, joka muo-
dostuu kuudesta sairaanhoitajatutkintoon sisältyvästä 
suuntaavasta opintokokonaisuudesta (yksi näistä on pe-
rioperatiivinen hoitotyö) ja 12 kliinisen hoitotyön erikois-
tumiskoulutuksesta, joista yksi on anestesiahoitotyö 
(STM, Raportteja ja muistioita 2014:9). Leikkausosastoilla 
tarvitaan osaavaa henkilökuntaa eikä yleissairaanhoi-
tajan tutkinto riitä ainakaan vaativampiin tehtäviin. Odo-
tankin kiinnostuneena, mitä tämä STM:n ehdotus saa ai-
kaan koulutusrintamalla.

VUODEN 2015 HALLITUS aloitti työskentelynsä tam-
mikuun lopussa. Toivotetaan tervetulleiksi uudet halli-
tuksen jäsenet: simo toivonen, merja korpela ja noora 
turunen. Seuraavat kokoukset ovat maaliskuussa ja ke-
säkuun alussa, jolloin pidetään Helsingissä jäsenpäivä.

Talitintin titityy
kevätsointiin virittyy.
Mäyrämuori havahtuu,
joko nyt on maaliskuu?

jaana

Hyvää alkanutta vuotta kaikille yhdistyksen jäsenille. 
On vuoden ensimmäisen Pinsetin aika.
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TULIN VALITUKSI FORNAn hallituk-
sen varajäseneksi Jyväskylän opinto-
päivillä lokakuussa 2014. Työskentelen 
leikkaushoitajana Jorvin leikkaus-
osastolla kolmatta vuotta. Olen val-
mistunut sairaanhoitajaksi Laurea-
ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 
2012, jonka jälkeen olin kesän töissä 
keikkailupaikassani Jorvin lastenpäi-
vystyksessä. Olen siis tuore kollega, 
mutta unelma-ammatissani.

OPINTOPOLKUNI on hieman taval-
lisesta poikkeava. Aloitin opiskelut 
Lohjan toimipisteessä vuonna 2007. 
Ensimmäinen kosketukseni leikkaus-
saliin sain kirurgisessa harjoittelussa 
syksyllä 2008. Harjoittelupaikat oli-
vat kiven alla, ja sain erikoisluvan suo-
rittaa harjoitteluni leikkausosastolla 
Lohjan sairaalassa. Siellä koin ensim-
mäistä kertaa, missä haluan työs-
kennellä sitten kun olen valmistunut. 
Keväällä 2009 olin kolme kuukautta 
Englannissa East Yorkshiressä Hul-
lin kaupungissa Castle Hill Hospitalis-
sa suorittamassa sisätautiharjoittelun 
syöpätaudeilla. 

PALATTUANI ENgLANNISTA muutin 
Espooseen kotikaupungistani Lohjal-
ta, jonne taas paluumuutin vuosi sit-
ten. Espooseen muutin osaksi sen 
takia, että vaihdoin toimipistettä, eli 
olen valmistunut Otaniemen Laureas-
ta. Toimipisteen vaihdon pääsyy oli se, 
että perioperatiivisia syventäviä opin-
toja oli Otaniemessä.

OLEN LUKIOSTA SAAKKA ollut luotta-
mustoimissa. Ammattikorkeakoulus-
sa olin kaksi ensimmäistä opiskelu-
vuotta opiskelijakunnan hallituksessa, 
sekä myöhemmin edustajistossa ja 
Laurean hallituksen opiskelijaedus-
tajana. Vuoden 2010 olin Suomen 
opiskelijakuntien liiton hallitukses-
sa, jossa vastuualueinani oli opiskelu-
terveydenhuolto ja työelämäyhteydet. 

Tällöin lobbasin opiskeluterveyden-
huollon parantamisesta ammattikor-
keakouluopiskelijoille kansanedusta-
jille sekä muille sidosryhmille. Pääsin 
myös eduskunnan valiokuntaan asi-
antuntijana antamaan lausuntoja 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
edustajana. Tein opinnäytetyötäni sa-
malla, mutta muuten olin poissaole-
vana opiskelijana. Tämä oli erittäin 
raskas, mutta opettavainen vuosi, jon-
ka aikana vaikuttamisen halu ei aina-
kaan sammunut, mutta jäi toissijai-
seksi tultuani raskaaksi.

PALASIN KOULUUN viimeisilläni ras-
kaana, ja äitiyslomalla sekä poikani 
ensimmäisenä vuotena suoritin nel-
jä harjoittelua ja yli 100 opintopistet-
tä. Onneksi jaettu vanhemmuus toimii 
meidän perheessä ja mies piti kaikki 
mahdolliset isyyslomansa tukien opis-
keluani ja ollakseen poikamme kans-
sa. Olihan lopputulos kuitenkin yhtei-
seksi parhaaksi. 

KAKSI VUOTTA SITTEN toimin poikani 
päiväkodin johtokunnan puheenjohta-
jana, jonka jälkeen pidin luottamustoi-
mista tietoisesti taukoa. Taukoa kesti 
10 kuukautta, kun viime vuoden loka-
kuussa leikkaushoitajapäivillä pää-
tin hakea FORNAn hallitukseen. Pää-
sin varajäseneksi ja vastuualueekseni 
muodostui Pinsetin päätoimittajuus.
Jorvin anestesia- ja leikkausosas-
to on toinen HUS:n päivystävistä leik-
kausyksiköistä, eli päivystämme 24/7. 
Tämän koen olevan työn suola, joka 
tuo vaihtelua ja haasteita. Meillä on 
monta erikoisalaa, joten koko ajan on 
kehitettävää ja uutta opittavaa. Osas-
tollamme on noin sata sairaanhoita-
jaa, joten olemme iso yksikkö. 

VASTUUALUEINANI ON	 PERIHOIq-	
hoitoisuusluokitusjärjestelmä, jonka 
käyttöä olemme aloittaneet pilottiyk-
sikkönä alkuvuodesta 2014. Järjes-

telmä tulee asteittain leviämään en-
sin koko HUS:issa, sen jälkeen koko 
maassa. On ollut mielenkiintoista olla 
kehittämässä uutta. Toimin myös yh-
tenä ympäristövastaavana sekä olen 
ollut järjestämässä osastomme kou-
lutuspäiviä sekä pikkujouluja. 

OLEN MIELESTÄNi kova tekemään 
töitä, ja olen 28 ikävuoteni aikana teh-
nyt jos jonkinlaista työtä. Työurani al-
koi kesätöistä ollessani 12-vuotias. 
Sen jälkeen olen joka kesä tehnyt töi-
tä, lukion jälkeen tein kolmeakin työ-
tä samaan aikaan. Olen toiminut ham-
purilaisravintolan vuoropäällikkönä, 
opettajan sijaisena, tehdastyönteki-
jänä, Alkon myyjänä, siivoojana, ruo-
honleikkaajana, baarimikkona jne. Työ 
pitää elämässä kiinni ja pitää olla on-
nellinen, että sitä on. Toki on myös tär-
keää viihtyä työssään, viehän se suu-
rimman osan osaa päivästä. 

TOIMIN EDELLEEN aktiivisena Laure-
an alumnina ja uusien opiskelijoiden 
mentorina. Haluaisin tulevaisuudessa 
kehittää hoitotyön koulutusta ja sen 
vuoksi luultavimmin muutamien vuo-
sien päästä haen opiskelemaan. Mut-
ta nyt on hyvä, elämä on tasapainois-
ta, pidän työstäni ja uusista haasteista 
FORNAn hallituksessa. Vapaa-aikana 
yritän harrastaa mahdollisimman pal-
jon liikuntaa sekä olla perheen ja ys-
tävien kanssa. Tärkeintä elämässä on 
kuitenkin ihmiset, joiden kanssa saat 
elämääsi elää. Yhtenä kevään suurim-
mista haasteista tulee olemaan poi-
kani 4-vuotis kaverisynttärit ritaritee-
malla ;)

ANTOISAA KEVÄTTÄ KOLLEgOILLE 
YMPÄRI SUOMEN!

Noora

Esittelyssä hallituksen uusi varajäsen
ja Pinsetin päätoimittaja 
Noora Turunen
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OPINNOT JA KOULUTUS MiNNa ikoNeN

kouluTus- Ja TiedoTussihTeeri
Koulutuksia 2015

n 8-10.4.2015 VII Valtakunnallinen te-
konivelkirurgian kurssi, Oulu, Suomen 
Artroplastiayhdistys

n 23-24.4.2015 Tehohoitopäivät, 
Tampere, Suomen tehohoitoyhdistys ry.

n 16-17.4.2015 Stryker hoitajapäivät, 
Tampere Scandic Hotel Station, Stryker

n 22-23.4.2015 AO-Traumakurssi, 
Porvoo Haikon kartano, Synthes

n 21-22.5.2015 Hoitajakoulutus Gast-
rokirurgia, Turku, Varsinaissuomen 
SHP ja Covidien

n 24-25.9.2015 Suomen Leikkaus-
osaston sairaanhoitajien opintopäivät, 
Hämeenlinna Aulanko, Forna ry

n 8-9.10.2015 Suomen Anestesiasai-
raanhoitajat ry:n syyskoulutuspäivät, 
Rovaniemi, SASH

täällä jyväskylässä on pakkasta ja aurinko paistaa. Talvilomat 
ovat edessä ja lomasta varmasti saa voimia jaksaa kohti kevättä ja 
kesää. Nyt huomaa jo työpäivän jälkeen kuinka päivä on pidentynyt, 
ei tarvitse pimeässä taittaa kotimatkaa.
 
UUsi HAllitUs kokoontui tammikuussa ja oli mukava saada uusia 
jäseniä joukkoomme. Tehtävät jaettiin ja minä jatkan tässä tehtä-
vässä edelleen. Lisäksi tehtäviini kuuluu varapuheenjohtajuus, täs-
sä asiassa luotan kuitenkin tuohon Jaanaan     .

syksyn ApUrAHAt olivat haussa vuoden vaihteessa ja päätökset 
saajista tehtiin hallituksen kokouksessa. Onnea kaikille apurahan 
saajille ja suuret kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille. Tämän 
vuoden ensimmäiset apurahat tulevat jakoon Pinsetin toisessa nu-
merossa.

käykää lUkemAssA yhdistyksen kotisivuja osoitteessa 
http://www.forna.fi/yhdistys

Mukavaa kevättä !
Minna
P. S Minuun saa yhteyden sähköpostitse tiedotussihteeri@forna.fi

FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!
https://www.facebook.com/groups/146824912139680/

WANTED! ArtikkeleitA jA opinnäytetöiden tiivistelmiä pinsettiin.

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin! 
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka koskettaa ja kiinnostaa? 
Olisitko halukas kertomaan siitä Pinsetin lukijoille ympäri Suomen? Tai oletko kenties tehnyt 
mielenkiintoisen opinnäytetyön? Tartu tilaisuuteen ja kerro siitä myös meille muille!
Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, ideoidaan yhdessä aikataulut ja 
muut yksityiskohdat kuntoon. Jutun kirjoittajille luvassa pieni palkkio.

päätoimittaja 
Noora Turunen
pinsetti@forna.fi
040 7644 289
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Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista 
työpaikoista myös kotisivuillamme www.forna.fi

Lisätietoja: Noora Turunen
gsm 040 7644 289, sähköposti pinsetti@forna.fiwww.forna.fi

B.Braun Medical Oy      
Granlund Mira    150 €
Hautamäki Miia    150 €
Jutila Merja    150 €
Koski Virpi    150€
Sirkeinen Marja    200 €
Ora Laura    200 €  

Covidien Finland Oy     
Harju Heli    250 €
Ojalehto Annulea   250 €
Yli-Pyky Sanna     200 €
    
Forna ry         
Hautamäki Mia    100 €
Karppinen Teija    250 €
Keski-Nikkola Johanna   250 €
Oilinki-Pulkkinen Mervi   200 €
Ora Laura      50 €
Partanen Eeva    250 €
Yli-Pyky Sanna    200 €
Bäck Anne    200 €
Halla Tiina ja Niiranen Maire  800 €
Vilska Johanna    200 €
Turunen Noora    200 €
Genberg Anette    200 €
Harju Heli    100 €
Niskanen Ulla ryhmä   600 €
Keränen Elina    150 €
Opintopäivätyöryhmä JKL           1250 € 

Johnson&Johnson Ethicon ja Ethicon Biosurgery
Genberg Anette    200 €
Toikkanen Maarit   200 €
Sirkeinen Marja    200 €       
  
Endomed Oy        
Ora Laura    250 €
Toikkanen Maarit   250 €
   
Mölnlycke Health Care    
Oilinki-Pulkkinen Mervi   250€
Harju Heli    250€
   
OneMed Oy ja Semperit   
Karppinen Tarja   250 €
Yli-Pyky Sanna    250 €

Suomen 3 M Oy   
Keski-Nikkola Johanna   250 €
Partanen Eeva    250 €

Syksyn 2014 apurahan saajat: 



Pinsetti 
on FORNA ry:n (Suomen leikkausosaston sairaanhoi-
tajat) ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, 
sairaalatarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja 
lehden tilanneille.

Julkaisija
FORNA ry
Parlamentti, Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki
Y-tunnus 0823538-1
www.forna.fi
sähköposti hallitus@forna.fi
Päätoimittaja
sähköposti pinsetti@forna.fi

Pinsetin tilaukset ja osoitteenmuutokset 
www.forna.fi 
jasensihteeri@forna.fi

Tilaushinta
Vuosikerta 45 €, ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Opiskelijalehtitilaus 15 € ja yhdistyksen jäsenmaksu 
20 €/vuosi, sisältää Pinsetti-lehden.

Ilmoitusmyynti
Minna Ikonen
tiedotussihteeri@forna.fi
Reklamaatiot tehtävä kirjallisesti 8 vuorokauden 
kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

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

Nro Ilmoitusten jättöpäivä Ilmestyy

1 13.2.2015 viikko 12

2 24.4.2015 viikko 23

3 14.8.2015 viikko 37

4 13.11.2015 viikko 51

27. vuosikerta

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
1/1 sivu (210x297 mm)  800 €
Tekstissä:   
1/1 sivu       700 €
1/2 sivu       450 €
1/4 sivu   170 €
1/6 sivu     100 €

Vuosialennus 15 %.

Jos ilmoitus ulottuu marginaaleihin, tarvitaan
3 mm leikkausvarat kaikille sivuille (bleed) 
sekä leikkausmerkit.

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tekniset tiedot
Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 2000 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 43mm
2 palstaa 90mm
3 palstaa 185mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 270mm
1/2 sivua 133mm

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

Mediakortti 2015

Ilmestymisaikataulu

pinsetti
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Hyödyt:
• Tukee oikean pakkauksen helppoa tunnistusta toimenpidettä varten
• Tehostaa varaston täydennystä ja hallintaa
• Antaa koko sairaalahenkilökunnalle mahdollisuuden tehokkaaseen materiaalien keräilyyn ja   
   valmisteluun 
•  Tukee leikkaussalin tehokkuutta lyhentämällä leikkausten välistä valmistelu- ja siirtymäaikaa

Katso video kuinka värikoodauksen käyttöönotto on parantanut tehokkuutta Tekonivelsairaala 
Coxassa osoitteessa www.molnlycke.fi tai latamaalla oheinen QR-koodi. 

Kulutatko liikaa aikaa materiaaleihin ja 
liian vähän potilaisiin?

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki.

Puh. 0201 622 300 Faksi: 0201 622 310 www.molnlycke.com   
Mölnlycke Health Care ja ProcedurePak-nimet ja -logot ovat Mölnlycke Health Care -yrityskonsernin 
globaalisti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2015) 

Tehosta materiaalien hallintaa ottamalla käyttöön värikoodiratkaisumme 
ProcedurePak® -pakkauksiin ja varastoosi, niin pystyt keskittymään 
ennemmän potilaiden hoitoon.   
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