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”Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua…” 

Tämä tunnettu häihin liittyvä sanonta sopii hyvin kuvaamaan Pinsetti-lehden kuulumisia näin 
vuoden 2021 alussa. Ensinnäkin uusi vuosi on tuonut mukanaan lehden päätoimittajuuden vaih-
doksen. Kiitän lämpimästi edeltäjääni Simo Toivosta Pinsetti-lehden luotsaamisesta vuosina 
2019–2020. Nöyrin mielin, mutta en nöyristellen otan tämän päätoimittajuuden haltuuni. Odo-
tan innolla mitä tuleva vuosi tuo tullessaan sekä toivon, että te Pinsetti-lehden lukijat saatte 
oivalluksia ja tukea työllenne Pinsetti-lehteä lukiessanne. Visioni on, että Pinsetti-lehdessä ihmi-
nen on keskiössä. Haluan tuoda tätä ajatusta esille, sillä minusta se on työmme ydintä ja näyt-
täytyy päivittäin työssämme. Teemmehän me sairaanhoitajat ihmisinä päivittäin työtä ihmisten 
hoitamisen parissa. 

Pari vuotta sitten toteutimme lukijakyselyn Pinsetti-lehden lukijoille ja Simo Toivosen johdol-
la kehitimme lehteä kyselyn tulosten perusteella. Toimiessani Pinsetti-lehden päätoimittajana 
aion jatkaa samoin vanhoin ja hyväksi todetuin askelmerkein. Lisäksi Pinsetti-lehden taitto py-
syy edelleenkin Piia Viikarin osaavissa käsissä. Suuria muutoksia lehteen ei ole siis odotettavissa. 
Toki otamme edelleenkin vastaan kehittämisehdotuksia ja palautetta, jota voitte laittaa osoit-
teeseen: pinsetti@forna.fi 

Pinsetti-lehden toimitus organisoitui uudelleen tämän vuoden alussa. Uudelleen organisoitu-
misen tavoitteena oli, että vastuuta lehden tuottamisesta ja kehittämistä jaetaan lehden toi-
mituksen sisällä. Uutena perustettiin toimittajan tehtävä ja idea siihen on lainattu muiden am-
matillisten lehtien toimituksista. Katja Vänskä sai kunnian olla Pinsetti-lehden ensimmäinen 
toimittaja. Lehdellä on edelleen erillinen toimituskunta ja siihen valittiin FORNA:n hallituksen 
uudet jäsenet Jenny Hyvönen ja Netta Pohjamies. Onnea sekä menestystä Jennylle, Katjalle ja 
Netalle näissä uusissa haasteissa!

Käsissäsi olevassa ensimmäisessä numerossa on monipuolinen kattaus kliinistä perioperatiivista 
hoitotyötä, sen opettamista käsitteleviä artikkeleita. Ennen artikkeleita saamme kuitenkin lukea 
Suomen Sairaanhoitajaliiton tervehdyksen Pinsetti-lehden lukijoille. Leikkaushoidon tekniikkaa 
käsittelevät artikkelit liittyvät tällä kertaa kuulonaleneman ja epilepsian leikkaushoitoon. Nämä 
artikkelit on kirjoitettu moniammatillisessa yhteistyössä, mikä ilmentää hyvin myös tapaamme 
työskennellä leikkaussalissa – moniammatillisissa tiimeissä. Tässä numerossa saamme lukea 
neljän opinnäytetyön tuloksista. Valmistuneet opinnäytetyöt ovat kirjallisuuskatsauksia ja siten 
ne tarjoavat ikkunan tutkitun tiedon maailmaan. Näiden opinnäytetöiden teemat liittyvät poti-
lasturvallisuuteen sekä sairaanhoitajien työturvallisuuteen ja osaamiseen. Sairaanhoitajakoulu-
tusta on kansallisesti kehitetty viime vuosina ja siitä saamme lisätietoa artikkelista, joka käsitte-
lee näyttökokeita ja niiden kehittämistä.  

Tuttuun tapaan mukana on myös Ajatuksia salin nurkasta -kolumni, jossa tällä kerralla käsitel-
lään ammattislangia. Leikkaussalikierroksella vie meidät tällä kerralla Kymsoteen ja uutuutta 
hohtavaan leikkausyksikköön. Tutkitusta tiedosta saamme lukea Tutkimuksen ääni -palstalta, 
jossa käsitellään tuoreita tutkimustuloksia lähiesimiesten päivittäisjohtamisesta leikkausosas-
toilla. Lisäksi tässä lehdessä päivitämme kuulumisia yhdistyksen kansainvälisestä toiminnasta ja 
esittelemme hallituksen uudet jäsenet. 

”…ja jotain sinistä” 
Toivotan kaikille Pinsetti-lehden lukijoille antoisia lukuhetkiä lehtemme parissa, mutta työn, am-
matillisuuden ja arjen vastapainoksi myös sinisiä ajatuksia. Eli niitä levollisia ja seesteisiä ajatuk-
sia, joiden aikana mieli irtautuu edes hetkeksi arjesta. 

Toni Haapa
Päätoimittaja
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Hyvät leikkausosastoilla työskentelevät kollegat,

Talvinen mutta lämmin tervehdys teille Pinsetti-lehden lukijoille Sairaanhoitajaliiton toimis-
tosta. Olemme todella iloisia ja ylpeitä siitä, että saimme viime vuonna teidän yhdistyksenne, 

Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat (FORNA), yhdeksi tämänhetkisestä 21 Sairaanhoitajalii-
ton asiantuntijajaostosta. Olemme koonneet asiantuntijajaostotoimintaan sairaanhoitajaenem-
mistöisiä eri erikoisalojen sairaanhoitajayhdistyksiä, jotka haluavat tulla yhdessä edistämään sai-
raanhoitajien osaamista, asemaa ja arvostusta eri erikoisaloilla. 

Olemme seuranneet keväästä alkaen rankkoja työtunnelmianne koronakyselyidemme ja saa-
miemme viestien kautta. Leikkaussalihoitotyön erikoisosaajina monet teistä ovat joutuneet jät-
tämään tutut pinsetit ja leikkaussalit ja siirtymään toiseen, erilaiseen maailmaan, lähes kylmil-
tään, enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Olette viestineet, että vaikka olette rautaisia 
leikkaussaliosaajia, tehohoitotyöhön siirtyminen kahden tunnin, kahden päivän tai kahden viikon 
perehdytyksellä on suorastaan pelottavaa. Olette joutuneet omaksumaan uutta asiaa, asettu-
maan perehdytettävän rooliin ja ottamaan välillä mahdottomalta tuntuvaa vastuuta tehohoitoi-
sista potilaista, joiden hoitoon pätevöityminen vaatii normaalioloissa jopa useita vuosia. On var-
masti ahdistanut ja jaksaminen on ollut välillä äärirajoilla, mutta kolleganne teho-osastoilta ovat 
myös viestineet, että he ovat kiitollisia rohkeudestanne, ja osaamisestanne on ollut suurta apua.
 
Koronapandemia on tuonut karusti esiin sairaanhoitajien erikoisosaamisen tarpeen. Erikoisosaa-
mista ei ole, jos sitä ei kehitetä ja ylläpidetä systemaattisesti koulutuksen ja työn kautta. Se ei ole 
meille sairaanhoitajille mikään yllätys, tätähän me olemme tuoneet esiin jo pitkään, myös Sai-
raanhoitajaliiton taholta. Asiassa on vihdoin nähtävissä valoa tunnelin päässä. Sairaanhoitajien 
kliinisten erikoisosaamisalueiden määrittely on otettu uudelleen valtakunnallisesti tarkasteluun 
STM:n asettamassa terveydenhuoltoalan ammattialaisten neuvottelukunnan (TANK) hoitotyön 
jaostossa. Tähän määrittelyyn tuomme kutsuttuna sidosryhmänä yhdessä asiantuntijajaostojen 
kanssa oman mielipiteemme. Olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että leikkaussalihoitotyö on 
yksi niistä laajoista erikoisosaamisalueista, jota tarvitsevat valtakunnallisesti yhtenäisen ja laa-
dukkaan erikoistumiskoulutuksen, samoin kuin esimerkiksi anestesia- ja tehohoitotyö. Tavoittee-
namme on, että erikoistumiskoulutusten myötä paitsi potilaat saavat laadukasta ja turvallista 
hoitoa, myös sairaanhoitajien erikoisosaamisen arvostus ja tunnustus paranevat ja samalla sai-
raanhoitajien asema ja kliiniset urakehitysmahdollisuudet laajenevat. 

Kuten varmasti jokainen sairaanhoitaja on kokenut, joka puolella kamppaillaan niukkenevien 
resurssien kanssa. On kuitenkin päättäjienkin hyvä muistaa se, että osaaminen säästää paitsi ih-
mishenkiä, myös aikaa ja rahaa. Tehokkuutta tavoitellaan virheellisesti säästöillä, toiminnan alas-
ajolla ja halvemmalla työvoimalla, minkä tiedämme meidän alallamme toimimattomaksi. Lasku, 
ja vielä kallis lasku, tulee perästä. 

Olemme muotoilemassa myös Sairaanhoitajaliiton palveluja uudelleen, jotta voisimme tarjota 
jäsenillemme entistä kohdistetumpaa ja parempaa tukea työhön ja hyvinvointiin. 
Pysy mukana: https://sairaanhoitajat.fi/

Voimia ja valoa alkaneeseen vuoteen! 

29.1.2021 

Liisa Karhe 
Asiantuntija, tutkimustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 
Anna Suutarla
Asiantuntija, kansainväliset asiat ja osaamisen hallinta/kliiniset urapolut
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
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Sisäkorvaistuteleikkaus 
paikallispuudutuksessa 
Yleistä
Kuulonalenema on yleisin vanhus-
väestössä esiintyvä vaiva, josta 
maailmanlaajuisesti kärsii jopa 450 
miljoonaa ihmistä. Hoitamattoman 
kuulonaleneman on osoitettu ole-
van yhteydessä mielialaongelmiin 
kuten ahdistuneisuuteen ja masen-
nukseen sekä kognitiivisiin ongel-
miin kuten muistisairauksiin. Kuu-
lonaleneman kuntouttaminen voi 
viivästyttää tai jopa ehkäistä muis-
tisaurauksien ilmaantuvuutta.

Sisäkorvaistutehoito on vakiinnutta-
nut asemansa vaikeiden kuulonale-
nemien hoidossa niin lapsilla kuin 
aikuisilla. Se on toistaiseksi ainoa 
rutiinisti käytössä oleva hoitomuo-
to, jolla on mahdollista palauttaa 

Matti Iso-Mustajärvi
Erikoislääkäri ja LT, KYS
Katri Konki-Hirvonen
Sairaanhoitaja (AMK)
Aistinelinleikkausyksikkö, KYS
Kerttu Laajapuro
Sairaanhoitaja (AMK)
Aistinelinleikkausyksikkö, KYS
Aarno Dietz
Dosentti ja osastonylilääkäri, KYS

menetetyn aistin toimintaa. Hoito-
muotona se on kustannustehokas 
ja tutkitusti parantaa potilaiden elä-
mänlaatua.

Sisäkorvaistute on elektroninen lai-
te, jonka avulla simpukkaan viedyt 
elektrodit stimuloivat sähköimpuls-
seilla kuulohermosäikeitä. Istute-
järjestelmä koostuu sisäisestä ja 
ulkoisesta osasta. Sisäiseen osaan 
kuuluu korvan taakse kirurgisesti 
temporaaliluuhun asetettava istu-
terunko ja siitä simpukkaan vietä-
vä elektrodiketju. Ulkoiseen osaan 
kuuluu mikrofoni, puheprosessori ja 
lähetinkela. Lähetinkela kiinnittyy 
ihon päältä magneetilla sisäiseen is-
tuterunkoon.  

Sisäkorvaistuteleikkaus tehdään 
useimmiten yleisanestesiassa, jo-
hon liittyy riskejä, kuten tromboem-
boliset komplikaatiot, delirium, ai-
voverenkiertohäiriöt ja hypotensio. 
Korkeaan ikään liittyvät fysiologiset 
muutokset elimistössä ja mahdolli-
set perussairaudet altistavat iäkkäät 
potilaat herkemmin näille riskeil-
le. Iäkkäillä potilailla yleisanestesia 
myös laskee kognitiivisia kykyjä ai-
nakin väliaikaisesti leikkauksen jäl-
keen.

Sisäkorvaistutehoidon toteuttami-
nen paikallispuudutuksessa mah-
dollistaa kuulonkuntoutuksen myös 
niille potilaille, jotka eivät yleisa-
nestesian riskien vuoksi muuten 
soveltuisi leikkaukseen. Näin on 
mahdollista turvata laadukasta ja 
monipuolista ikääntymistä myös 
tälle potilasryhmälle.

Med-El sisäkorvaistute ja ulkoinen prosessori. Copyright Med-El. Med-El sisäkorvaistute ja ulkoinen prosessori. Copyright Med-El.



PINSETTI 1 |  2021         7

uu

Leikkaus

Instrumentaation osalta paikallis-
puudutusleikkaus ei poikkea yleisa-
nestesiassa tehtävästä sisäkorvais-
tuteleikkauksesta. Leikkaushoitajien 
valmistelut vievät kuitenkin pidem-
pään kuin anestesiahoitajan, joten 
instrumentoivan hoitajan välineistön 
tulisi olla valmiina ennen kuin potilas 
haetaan saliin. Tällöin valvova leik-
kaushoitaja voi keskittää huomion-
sa potilaan tarpeisiin, kuten hyvään 
leikkausasentoon niin potilaan kuin 
leikkaavan tiimin kannalta. 

Tärkeä huomioitava asia paikallis-
puudutusleikkauksessa on potilaan 
kanssa kommunikointi. Potilaan vas-
takkaisen korvan kuulosta riippuen, 
potilaan kanssa voidaan kommuni-
koida kirjoitetuilla viesteillä, kuulo-
kojeen välityksellä tai aikaisemmin 
leikatun sisäkorvaistutteen kautta. 
Kuulokojeen saa tuotua pidennetyllä 
korvakappaleen ja prosessorin väli-
sellä letkulla leikkaustason reunal-
le, jolloin tyynyä vasten oleva korva 

hyötyy kuulokojeen vahvistuksesta. 
Myös mahdollisesti aiemmin leika-
tun sisäkorvaistutteen kanssa voi 
käyttää pidempää prosessorin ja ke-
lan välistä kaapelia.

Leikkauspeittelyitä laitettaessa pi-
detään huolta, että potilaalla on 
näköyhteys anestesiahoitajaan 
kommunikaation helpottamiseksi. 
Potilaan on myös helpompi pysyä 
toimenpiteen ajan paikallaan, peit-
telyiden ollessa kohotettuna pois 
kasvoilta. Peittelyiden osalta on 
myös hyvä huomioida, että leikka-
uksen aikana ei tapahdu juurikaan 
lämmönhaihtumista ja lämpötila voi 
nousta leikkauspeittelyiden alla.

Leikkauksen alkaessa on tärkeää 
potilaan korvan huolellinen puu-
duttaminen. Varsinainen leikkaus 
suoritetaan poraamalla ensin reitti 
korvan takaa kartiolisäkkeen ilmas-
toituneita soluja poistamalla, jonka 
jälkeen edetään kasvon liikehermon 
ja kielen makuhermon välistä sisä-
korvan simpukan pyöreälle ikkunal-

le. Seuraavaksi istutteelle porataan 
pesä temporaaliluuhun ja viimeisenä 
tehdään insertio, eli elektrodiket-
jun vienti korvasimpukkaan. Koko 
leikkauksen ajan huuhtelunesteenä 
käytetään lämmintä keittosuolaa, 
joka poratessa johdetaan vielä erilli-
sen lämmittimen kautta potilaaseen. 
Lämpimiä nesteitä käyttämällä väl-
tetään potilaan leikkauksenaikainen 
pahoinvointi. 

Leikkauksen aikana potilaan vointia 
on mahdollista helpottaa sekä lisää-
mällä puudutetta leikkausalueelle, 
että antamalla kipulääkkeitä tai rau-
hoittavia lääkkeitä suonensisäisesti. 
Voimakkaita sedatiivisia lääkkeitä 
käyttäessä on tärkeää huomioida, 
ettei potilas nukahda kesken toimen-
piteen. Kesken leikkauksen heräävä 
potilas voi olla sekaisin ja muistama-
ton leikkauksesta, jolloin yhteistyö 
saatikka hienovarainen korvan leik-
kaaminen ei onnistu ja voi aiheuttaa 
vaaratilanteen potilaalle.

Sisäkorvaistuteleikkaus vaatii koko 
leikkausryhmältä hyvää kommuni-
kointia ja yhteistyötä sekä erityistä 
huomiota potilaan kanssa kommu-
nikoimiseen. Leikkauksen aikana 
on tärkeää, että potilas tietää, mitä 
seuraavaksi tehdään. Tällöin välty-
tään potilaan ylimääräiseltä liikeh-
dinnältä muun muassa aloitettaessa 
puuduttamista tai poraamista. Leik-
kausryhmälle saumattomasti su-

Med-El sisäkorvaistute ja ulkoinen prosessori. Copyright Med-El.

Med-El sisä-
korvaistute ja 
ulkoinen pro-
sessori. Copy-
right Med-El.

Sisäkorvaistuteleikkauksen instrumentaatio. Sisäkorvaistuteleikkauksen peittely.
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Kuopiolaista osaamista kansainvälisesti lähetetyssä Lion-web live-koulutuksessa 2020 joulukuussa. Kuva: Matti Iso-Mustajärvi.

juvan leikkauksen toteuttamiseen 
paineita asettaa myös puudutteen 
vaikutusaika.

Kokemuksia

Vaikka sisäkorvaistuteleikkaus on 
varsin kajoava toimenpide, se ei ole 
potilaalle erityisen hankala kokemus. 
Tämä edellyttää potilaiden hyvää 
informointia/ohjeistusta paikallis-
puudutusleikkauksesta ja valintaa 
paikallispuudutukseen tulevien poti-
laiden suhteen. Potilaat itse kokevat 
pääsääntöisesti nopean leikkauksen 
jälkeisen toipumisen huomattavaksi 
eduksi yleisanestesiaan nähden. Pai-
kallispuudutuksessa on mahdollista 
tehdä kuuloa säästävä sisäkorvaistu-
teleikkaus siten, että potilas pystyy 
raportoimaan ääniärsykkeen muu-
toksista elektrodin insertion aikana. 
Näin elektrodin insertiota pystytään 
muokkaamaan siten, ettei istute ai-
heuttaisi sisäkorvalle vauriota. Myös 
istuteleikkauksen jälkeiseen vaste-
mittaukseen saadaan potilaan ker-
toman perusteella tieto istutteen toi-
minnasta ja äänenvoimakkuudesta.

Komplikaatioita ei esiinny paikallis-
puudutuspotilailla sen enempää kuin 
yleisanestesiassa leikatuilla, vaikka 
potilaat ovat keskimäärin iäkkääm-

piä ja sairaampia kuin yleisanestesi-
aan valikoituvat. Nykyään Kuopion 
yliopistollisessa sairaalassa (KYS) si-
säkorvaistuteleikkausta paikallispuu-
dutuksessa tarjotaan rutiinisti kaikille 
yli 65-vuotiaille leikkauskandidaateil-
le. Noin puolet KYS:n 50 sisäkorvais-
tuteleikkauksesta vuodessa tehdään-
kin paikallispuudutuksessa. Tämä on 
huomioitu myös maailmalla ja KYS:n 
sisäkorvaistuteleikkauksia on esitetty 
livelähetyksinä kansanvälisen Lion-
Web säätiön kautta.

Yhteenveto

Paikallispuudutuksessa toteutetta-
va sisäkorvaistuteleikkaus on turval-
linen ja mahdollistanut laadukkaan 
kuulonkuntoutuksen myös niille po-
tilaille, jotka olisivat muiden perus-
sairauksiensa vuoksi olleet suuressa 
komplikaatioriskissä yleisanestesi-
asta johtuen. Leikkausryhmältä pai-
kallispuudutusleikkaus vaatii erityi-
siä huomioita ja hyvää tiimityötä. n 

. 

Sisäkorvaistutejärjestelmän toiminta. Copyright Med-El.

uu
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kun hoitotulokset ratkaisevat

Kivuton potilas toipuu nopeammin

• Monipuoliset annostelumenetelmät; kipulääkkeet 
(PCA), antibiootit, nesteytys 

• Soveltuu myös kesto-plexus -puudutuksiin 
• Selkeä ja ohjaava suomenkielinen käyttöliittymä 
• Puuduteaineboluksien annostelu aikaohjelmoidusti
• Värikoodatut kasetit ja letkustot epiduraaliannosteluun
• Graafiset raportit helpottavat hoidon seurantaa

CADD®-Solis VIP -laitteen monipuolisten ominaisuuksien ansiosta:
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Marjaana Muuri
Sairaanhoitaja AMK
Leikkausyksikkö, 
Kymenlaakson 
keskussairaala, Kotka

Leikkaussalikierroksella 18 

Instrumenttihoitajana 
Kymenlaakson keskussairaalan 
uudessa leikkausyksikössä

Kohti uutta leikkausyksikköä

Uuden G-osan valmistumista ja leik-
kausyksikön muuttoa oli odotettu 
Kymenlaakson keskussairaalassa ja 
kesäkuun lopussa 2020 leikkausyk-
sikkö pääsi muuttamaan uusiin ti-
loihin. Paljon ennakkovalmisteluja 
vaatinut muutto oli valtava ponnis-
tus koko leikkausyksikön henkilö-
kunnalle ja leikkaustoiminnan yh-
teistyökumppaneille: välinehuolto, 
logistiikka, lääkintälaitteiden huolto, 
siivoushuolto ja sairaala-apteekki.

Leikkausyksikön muuton suunnitte-
lu ja toteuttaminen tuntuivat valta-
valta kokonaisuudelta, jota se toki 
olikin. Miten sitä osaisi ottaa kaikki 
oikeat ja tärkeät asiat huomioon? 
Muuttotyötä oli tekemässä suuri 
joukko ammattilaisia, siis ammat-
tilaisia hoitotyössä. Harvalla on ko-
kemusta tällaisen yksikön muutosta, 
jotta voisi sanoa, että miten viimeksi 
tehtiin ja miten nyt kannattaisi teh-
dä.

Leikkausosaston muuttoon koottiin 
instrumenttihoitajista tiimi, joka 
työsti muuttoon liittyviä kokonai-
suuksia uusista toimintamalleista, 
hoitologistiikasta, kalusteista ja 
laitteista. Jotta näihin sekä moneen 
muuhun asiaan saatiin paras loppu-
tulos, muuttotiimi teki yhteistyötä 
yksikön instrumenttihoitajien kans-
sa. Instrumenttihoitajien tiimi toimi 
osana koko leikkausyksikön muutto-
tiimiä, jossa toimittiin yhteistyössä 
anestesia-muuttotiimin kanssa ja 
nämä yhdessä olivat osa koko G-
osan muuttotiimiä. 

Viimeisen vuoden aikana ennen 
muuttoa valmisteltiin paljon asioita, 
mutta vasta viikkoa ennen muuttoa 
päästiin varsinaisesti pakkaamaan 
tavaroita, joiden kuitenkin tuli olla 
käytettävissä leikkauksiin, koska 
leikkaustoiminta vanhalla puolella 
jatkui aina varsinaisen muuttopäi-
vän aamuun asti. Muuttovastaavien 
työryhmä teki työnjaon henkilöstöl-
le muuttoon ja pakkaamiseen liitty-
en ja näin jokainen erikoisala huo-
lehti omista tavaroistaan ja tarkasti 
välineistön tarpeellisuuden.

Leikkaussalit

Leikkausyksikössä on yhteen-
sä 12 salia, joissa leikataan kaikki 
Kymsoten leikkauspotilaat, päivä-
kirurgiasta kiireellisiin päivystys-
potilaisiin. Kaikki salit ovat saman 
kokoisia, noin 60 m2, ja varusteltu 
samanlaisilla perustavaroilla, joten 
missä tahansa salissa on mahdollis-
ta tehdä kaikenlaisia leikkauksia ja 
toimenpiteitä. Pääasiassa erikois-
alat ovat melko vakioiduissa saleissa 
elektiivisessä toiminnassa, mutta 
mitään leikkausta ei ole sidottu teh-
täväksi vain yhdessä salissa.

Leikkaussalit varustettiin integroi-
dulla saliohjausjärjestelmällä, jolla 
hallitaan leikkaussalin olosuhtei-
ta, kuvia ja videoita leikkauksen ai-
kana. Tämän järjestelmän ja useiden 
salimonitorien avulla laitteista saa 
siirrettyä kuvan mihin tahansa moni-
toriin salissa, joten aina on kuva siel-
lä missä sitä tarvitaan, eikä tarvitse 
kääntää koko salin järjestystä kuvien 
takia. Saliohjausjärjestelmä mah-

Kymenlaakson keskussairaala on yksi Kymsoten (Kymenlaakson so-
siaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) erikoissairaanhoidon toimi-
pisteistä. Leikkaustoiminta kuuluu Kymsoten operatiivisiin palveluihin, 
joissa toimii anestesiologia ja kahdeksan kirurgian alaa: ortopedia, 
traumatologia, käsikirurgia, vatsaelin- ja yleiskirurgia, rintaelin- ja ve-
risuonikirurgia, urologia, plastiikkakirurgia, lastenkirurgia, hammaski-
rurgia, silmäkirurgia ja anestesiologia. Leikkauksia ja toimenpiteitä on 
tehty aiemmin kahdessa eri toimipisteessä Kymenlaakson keskussai-
raalassa, jotka olivat leikkausosasto ja päiväkirurgian yksikkö. Nyky-
ään kaikki toiminta tapahtuu yhdessä toimipisteessä. Leikkausyksikön 
lisäksi Kymsoten leikkaustoimintaan kuuluu Leiko-yksikkö ja Toiko-yk-
sikkö. (Kymsoten intranet 2021)

Kymsoten keskussairaalan G-talo, johon leikkaus-
toiminta siirtyi kesällä 2020. Kuva: Kymsoten
intranet 2021.
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reaaliaikainen etäkonsultaatio. Täs-
sä leikkaussalihenkilöstö voi aktivoi-
da yhteyden ja kutsua esimerkiksi 
takapäivystäjän etäkonsultaatioon. 
Tällöin lääkäri voi keskustella ja näh-
dä reaaliaikaista kuvaa leikkaukses-
ta millä tahansa tietokoneella, jossa 
on www-selain ja yhteys Kymsoten 
verkkoon. (Merivaara 2021)

Leikkausyksikössä on käytössä yleis-
kuulutus, jolla tavoittaa koko yksi-
kön tarvittaessa. Lisäksi on erillinen 
siivouskutsujärjestelmä, jonka avul-
la salihenkilökunta tilaa salin siivo-
uksen. Salista lähtevä kutsu menee 
suoraan siistijöiden puhelimeen, jos-
ta he näkevät mistä pyyntö tulee. 

Hoitologistiikka

Olemme käynnistäneet leikkaustoi-
minnan hoitologistiikkaprojektin jo 
usempia vuosia sitten ja nyt uusis-
sa tiloissa tämä toiminta on otettu 
käyttöön laajemmin. Leikkausyksi-
kössä toimivat hoitologistikot teke-
vät toimenpidekeräilyt kaikkiin elek-
tiivisiin leikkauksiin ja virka-aikana 
tuleviin päivystysleikkauksiin. Keräi-
lyt toimitetaan salien takana oleviin 
välivarastoihin, joista hoitajat otta-
vat ne saleihin. Lisäksi hoitologisti-
kot toimittavat kesken leikkauksen 
tarvittavia instrumentaatioita tilan-
teen muuttuessa ja näin valvovan 
hoitajan ei tarvitse poistua salista 
instrumentteja hakemaan. Hoito-
logistiikkapalveluun kuuluu lisäksi 
täyttöpalvelu saleissa oleviin käsi-
varastokaappeihin. Täyttöpalvelu 

Leikkaussali 9. Kuva: Annika Aho-Konttinen.

Leikkaussali 2 ja katosta liikuteltavat monitorit. Kuva: Annika Aho-Konttinen.

OpenOR -saliohjausjärjestelmän ohjaus leikkaus-
salin seinällä olevasta näytöstä. Kuva: Juhana 
Haavisto.

dollistaa myös dynaamisen ilman-
vaihdon toteutumisen salissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että leikkauksen 
puhtaustaso tunnistetaan toimen-
pidekoodien mukaan, jotka tulevat 
toiminnanohjausjärjestelmästä. Sa-
liohjausjärjestelmä huolehtii myös 
energian säästöstä laittamalla sääs-
tömoodin päälle, jos saliin ei ole tu-
lossa leikkauksia. (Merivaara 2021)  

Neljässä salissa on mahdollisuus ku-
vata leikkausaluetta lampussa oleval-
la kameralla ja kuvaa voidaan lähet-
tää neuvotteluhuoneeseen, jossa voi 
seurata leikkausta. Myös ääni liikkuu 
salin ja neuvotteluhuoneen välillä, eli 
leikkaaja voi selostaa leikkausta ja 
seuraajat pystyvät esittämään kom-
mentteja ja kysymyksiä saliin päin. 
Salista on mahdollista pyytää myös 
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pitää tavaroiden määrän vakiona ja 
päivittäin tarvittavat tavarat käden 
ulottuvilla, kun on etukäteen mietit-
ty mitä tarvitaan ja kuinka paljon.

Toimenpidekeräilyjä varten hoitolo-
gistikot saavat raportin sähköpostiin 
automaattisella viestillä. Raportti 
koostetaan toiminnanohjausjär-
jestelmästä leikkauspotilaiden toi-
menpidekoodeista kaksi kertaa 
vuorokaudessa ja tämän avulla 
hoitologistikot toteuttavat keräilyt. 
Raportin sisältöä hiotaan edelleen 

parhaaseen mahdolliseen muotoon, 
jotta hoitologistikot pystyvät teke-
mään keräilyt ilman hoitajan tukea, 
joka toiminnan aloittamisessa on 
ollut tarpeen. 

Instrumenttien ja 
materiaalien säilytys

Instrumentteja ja komponentteja 
varten uudessa leikkausyksikössä on 
pyörillä olevia kaappeja, jotka toi-
mivat instrumenttivarastona salien 
takana. Kaapit on sijoitettu niiden 

uu

Instrumenttien säilytykseen tarkoitettu kaappi.
Kuva: Annika Aho-Konttinen.

Komponenttien säilytykseen tarkoitettu kaappi.
Kuva: Annika Aho-Konttinen.

Nostin, joka kuljettaa käytetyt instrumentit välinehuoltoon. Kuvat: Annika Aho-Konttinen.

salien taakse, joissa kyseisiä instru-
mentteja useimmiten tarvitaan ja 
yksi erikoisala on omana kokonai-
suutenaan vierekkäisissä kaapeissa. 
Tällä hetkellä kaapit ovat pääasiassa 

”kiinteillä” paikoilla numerojärjestyk-
sessä, mutta jatkossa tällaista varas-
tomuotoa on mahdollista uudistaa 
tarpeen mukaan liikuteltavien kaap-
pien avulla. Instrumenttikaappien 
lisäksi leikkausyksikössä on kevyitä 
ja helposti liikuteltavia materiaa-
likaappeja. Kaapit sisältävät poti-
laaseen jääviä materiaaleja (kom-

Keräilyvaunu leikkaussalien välivarastossa. 
Kuva: Annika Aho-Konttinen.
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ponentit, verkot ym.) ja kaappien 
liikuteltavuus helpottaa erityisesti 
päivystysajan toimintaa, kun leikka-
uksia ei ole sidottu tiettyyn saliin ja 
kaapin saa otettua saliin sisälle.

Leikkauksissa tarvittavat nesteet 
ovat saatavilla salien läheisyydes-
sä olevista liikuteltavista vaunuista 
ja apteekin täyttöpalvelu huolehtii 
nesteiden riittävyydestä täyttämäl-
lä vaunut säännöllisesti. Apteekin 
täyttöpalvelussa on myös heräämön 
e-lääkekaappi ja salien anestesia-
pöytien lääkkeet. Näistä täytöistä 
huolehtii leikkausyksikön oma ap-
teekkihenkilö, jolta saa muutenkin 
apua lääkeasioihin tarpeen vaatiessa. 

Instrumentit huoltoon

Välinehuoltoon lähteville instru-
menteille on leikkausyksikössä oma 
tila, jonka kautta tavarat lähtevät 
huoltoon. Leikkausyksikön ja väline-
huollon välille on rakennettu nostin, 
johon huoltoon menevien instru-
menttien vaunut laitetaan ja nostin 
kuljettaa ne huoltoon. Tällä hetkellä 
nostinta käytetään pieneen osaan 
instrumentteja, mutta jatkossa kaik-
ki pesuun menevät instrumentit kul-
kevat tätä kautta leikkausyksikön ja 
välinehuollon välillä.

Hätämoduulit

Hätäleikkauksia varten leikkausyk-
sikköön on rakennettu useampia 
hätämoduuleja, jotka sijaitsevat tie-

tyssä paikassa, joten erikoisalasta 
riippumatta on selvää mistä tavarat 
haetaan. Hätämoduuleista käytössä 
ovat esimerkiksi laparotomia ja tra-
keostomiamoduulit. Hätäleikkauk-
sen tullessa ei tarvitse miettiä mitä 
tarvitaan, vaan otetaan pyörillä ole-
va vaunu saliin ja käytetään se mitä 
tarvitaan. Hätäleikkausmoduuleja oli 
käytössä jo vanhan leikkausyksikön 
puolella, mutta nyt moduulien mää-
rää lisättiin ja sisältöjä tarkennettiin 
uuteen yksikköön siirryttäessä.

Tulevaisuus

Ennen muuttoa tehtiin paljon suun-
nittelutyötä, jonka tuloksia on pääs-
ty muuton myötä toteuttamaan. 
Monet asiat on otettu käyttöön juuri 
sellaisina, kuin ne oli suunniteltu ja 

toisia on jouduttu muokkaamaan jo 
alkumetreillä. Näin suuressa projek-
tissa tuli vastaan myös asioita, joita 
ei osattu ajatella etukäteen, vaan 
ratkaisut piti tehdä tilanteen tulles-
sa eteen. Jotta uusista tiloista ja tek-
nologiasta tullaan saamaan kaikki 
hyöty irti ja toiminnasta entistä su-
juvampaa, tarvitaan vielä suunnit-
telua ja kehittämistä. Tästä on hyvä 
jatkaa! n

LÄHTEET

Kymsoten intranet 2021

Merivaara. 2021. Viitattu 19.1.2021. 
Saatavissa: https://www.merivaara.fi/
Menestystarinat/OpenOR-valittiin-yh-
distamaan-leikkaussalin-toimintoja/

Merivaara. 2021. OpenOR/ Merivaara 
yleisesittely Kymsote 4.9.2019 pdf.

n

Nesteiden 
säilytykseen 
tarkoitettu kaappi. 
Kuva: Annika 
Aho-Konttinen.

kun hoitotulokset ratkaisevat
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Epilepsian leikkaushoito

Leena Jutila
Apulaisylilääkäri 
Reetta Kälviäinen
Professori
Riia Miettinen 
Sairaanhoitaja
Arto Immonen 
Osastonylilääkäri

KYS Epilepsiakeskus 
ja Itä-Suomen yliopisto

Epilepsian ensisijainen hoito on lääkehoito, mutta noin kolmasosalla 
potilaista kohtaukset jatkuvat asianmukaisesta lääkehoidosta huo-
limatta. Osaa heistä voidaan auttaa epilepsialeikkauksella. Vaikean 
epilepsian selvittely vaatii moniammatillista yhteistyötä. Epilepsian 
leikkaushoidon mahdollisuuksia aletaan selvittää heti, kun käy ilmi, 
että asianmukainen lääkehoito ei tuo kohtauksettomuutta, ja kohta-
ukset haittaavat merkittävästi potilaan elämää. Suomessa vaikean 
epilepsian kallonsisäisiä rekisteröintejä ja epilepsiakirurgisia leikkauk-
sia tehdään KYSin epilepsiakeskuksessa ja HUSissa.

Epilepsiapesäkkeen poisto eli re-
sektiivinen epilepsiakirurgia voi 
tulla hoitovaihtoehtona kyseeseen 
niillä vaikeaa epilepsiaa sairastavil-
la henkilöillä, joilla on paikallisal-
kuinen epilepsia. Ohimolohkoepi-
lepsian leikkaushoidosta on eniten 
tutkimustietoa. Se on osoitettu te-
hokkaaksi, turvalliseksi ja terveys-
taloudellisesti tuloksekkaaksi hoi-
tomuodoksi. Myös ohimolohkon 
ulkopuolisessa epilepsiassa leikka-
ushoito voi lopettaa kohtaukset.

Leikkaushoidon edellytykset

Leikkaushoidon edellytyksenä on, 
että kohtausten lähtökohdan tulee 
olla riittävän tarkasti paikannettavis-
sa, eikä toimenpiteestä saa aiheutua 
potilaalle pysyviä haittoja. Ennen 
leikkaushoitopäätöstä sekä potilas 
että hänen lähiomaisensa tarvitse-
vat riittävästi tietoa leikkaushoidon 
ennusteesta ja mahdollista riskeistä.
Epilepsian leikkaushoidon esteenä 
voivat olla ristiriitaiset tiedot epi-
lepsiapesäkkeen sijainnista, moni-
pesäkkeinen epilepsia, riittämätön 
muistisuoriutuminen tai toiminnal-
lisesti tärkeiden aivoalueiden lähei-
syyteen liittyvä suuri haittavaiku-
tusten vaara. Ajankohtaiset vaikeat 
mielenterveyden ongelmat, merkit-

tävästi alentunut yleinen älyllinen 
suorituskyky ja korkea ikä voivat 
myös heikentää potilaan mahdolli-
suuksia hyötyä leikkauksesta.

Epilepsian leikkaushoidon mahdol-
lisuuksia tulisi alkaa selvitellä heti 
kun käy ilmi, että asianmukaiset lää-
kehoitoyritykset eivät tuo kohtauk-
settomuutta, ja kohtaukset haittaa-
vat merkittävästi potilaan elämää. 
Tämän selvittämiseen ei aikuisilla 
yleensä tulisi kulua enempää kuin 
2–3 vuotta sen jälkeen, kun kohta-
uksia on alkanut esiintyä toistuvasti. 
Pikkulapsilla leikkausarvio on teh-
tävä jo huomattavasti aikaisemmin, 
koska vaikea epilepsia voi heikentää 
pysyvästi lapsen älyllistä kehitystä. 
Epilepsian leikkaushoidon ennus-
te on todennäköisesti sitä parempi, 
mitä varhaisemmin potilas leikataan.

Leikkaushoitoa edeltävät 
tutkimukset

Leikkausta edeltävien tutkimusten 
tavoitteena on paikantaa epilepto-
geeninen alue tai alueet sekä arvioi-
da, ovatko nämä alueet poistettavis-
sa ilman merkittäviä riskejä. Tähän 
päätöksentekoon tarvitaan tietoa 
erilaisista toisiaan täydentävistä tut-
kimuksista. Selvitettäviä asioita ovat 

mm. kohtauskuvaus, kohtausten 
määrä, epilepsian hoitotasapaino 
sairauden eri vaiheissa, vaste eri epi-
lepsialääkkeille ja aiemmin tehtyjen 
tutkimusten löydökset.

Potilaan soveltuvuutta epilepsian 
leikkaushoitoon arvioidaan moni-
ammatillisessa epilepsiakirurgiatyö-
ryhmässä, johon osallistuvat lasten-
neurologian, neurologian, kliinisen 
neurofysiologian, neuroradiologian, 
neurokirurgian, neuropsykologian, 
psykiatrian ja kliinisen fysiologian 
asiantuntijat. Neurologi tai lasten-
neurologi koordinoi potilaan tutki-
mukset. Osa tutkimuksista voidaan 
tehdä muissakin yliopistosairaalois-
sa, varsinainen leikkauspäätös tut-
kimusten perusteella vain epilepsia-
kirurgiakeskuksessa eli Suomessa 
KYSssa tai HUSissa. 

Epilepsiapesäkkeen paikantamisek-
si tehtävistä tutkimuksista keskei-
simpiä ovat aivojen magneettikuva-
us (MRI) ja video-EEG. Aivojen MRI 
on välttämätön mahdollisten raken-
teellisten muutosten toteamiseksi. 
MRI:ssa usein todettavia rakenteel-
lisia muutoksia epilepsiaa sairas-
tavilla ovat ohimolohkon sisäosien 
vaurio (ns. hippokampusskleroosi), 
aivojen kuorikerroksen kehityshäiri-
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öt, aivokasvaimet, verenkiertohäiri-
öiden jälkitilat ja verisuoniepämuo-
dostumat.

Video-EEG:n avulla pyritään rekis-
teröimään potilaan tyypillisiä epi-
lepsiakohtauksia. Tutkimuksessa 
pyritään paikantamaan epilepsia-
kohtaukset aiheuttava alue sekä vi-
deolta nähtävien kliinisten kohtaus-
oireiden että kohtauksenaikaisen 
purkauksellisen aivosähkötoimin-
nan perusteella. Tavallisimmin aivo-
sähkökäyrää rekisteröidään iholle 
liimattujen pintaelektrodien avulla. 
Osalla potilaista epilepsiapesäkkeen 
sijaintia aivoissa ei saada kajoamat-
tomilla tutkimuksilla riittävän tar-
kasti määritettyä, tai epäilty pesäke 
sijaitsee lähellä toiminnallisesti tär-
keitä aivoalueita. Tuolloin harkitaan 
lisätutkimuksena yksilöllisesti suun-
niteltua kallonsisäistä rekisteröin-
tiä, jossa kohtauspurkaukset rekis-

teröidään suoraan aivokudoksesta 
leikkaussalissa stereotaktisesti ase-
tettujen syväelektrodien avulla (ns. 
stereo-EEG). Täydentäviä tutkimuk-
sia kuten PET ja MEG-tutkimuksia 
epilepsiapesäkkeen paikantamisek-
si käytetään harkinnan mukaan. 

Neuropsykologisella tutkimuksella 
selvitetään potilaan yleistä kognitii-
vista suorituskykyä ja mahdollisesti 
normaalista eroavia suorituskyvyn 
osa-alueita, jotka voivat merkitä 
jonkin aivoalueen toiminnan häiri-
ötä. Neuropsykologisen tutkimuk-
sen tulokset auttavat arvioimaan 
leikkauksen riskejä ja mahdollisia 
haittavaikutuksia, kuten esimerkiksi 
leikkauksen jälkeistä muistisuoriu-
tumista. Toiminnallista magneetti-
kuvausta (fMRI) ja suunnattua mag-
neettistimulaatiota (ns. navigoitu 
transkraniaalinen magneettistimu-
laatio, nTMS) voidaan myös käyttää 

toiminnallisesti tärkeiden aivokuo-
ren alueiden kartoittamiseen.

Vaikeaan epilepsiaan liittyy taval-
lista useammin psykiatrisia liitän-
näissairauksia, kuten masennusta, 
ahdistuneisuutta ja lapsilla käytös-
häiriöitä. Vaikka psyykkiset oireet 
eivät yleensä olekaan esteenä leik-
kaushoidolle, niiden asianmukainen 
diagnostiikka ja hoito ovat välttä-
mättömiä ennen epilepsialeikkausta. 

Kun tarvittavat tutkimukset on teh-
ty, työryhmä ottaa yhdessä kantaa 
kunkin potilaan tutkimustuloksiin 
ja antaa yhteisen hoitosuosituksen-
sa. Yksilöllisesti arvioidaan, mikä on 
kullekin potilaalle paras hoitovaihto-
ehto: onko leikkaushoito ylipäätään 
mahdollista, mikä on kohtauksetto-
muuden todennäköisyys leikkauk-

Leikkaussalikuvissa sivuilla 15-18 osastonylilääkäri Arto Immonen, erikoislääkäri Mette Nissen ja instrumenttihoitaja Pirjo Tick-Savolainen.
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sen jälkeen, ja mitkä ovat leikkauk-
sen hyödyt ja riskit potilaan kannalta. 
Tämän jälkeen potilaalle (ja perheel-
le) annetaan mahdollisuus keskus-
tella hoitosuosituksesta hoitavan 
neurologinsa kanssa. Neurokirurgi 
tapaa potilaan (ja perheen) viimeis-
tään leikkausta edeltävänä päivänä 
ja keskustelee vielä leikkaukseen 
liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

Epilepsialeikkaustyypit

Tapauksissa, joissa ohimolohkoepi-
lepsia oireilee lääkehoidosta huoli-
matta, leikkaushoito lopettaa aikui-
silla kohtaukset 70 %:lla potilaista ja 
on tehokkaampaa kuin lääkehoito. 
Ohimolohkon ulkopuolisen paikal-
lisalkuisen epilepsian leikkaushoito 
lopettaa kohtaukset kolmasosalla 
potilaista. Yksittäisten aivojen mag-
neettikuvauksessa näkyvien raken-
teellisten muutosten ja niihin liit-
tyvien epileptogeenisten alueiden 

poistoleikkauksissa kirurgisen hoi-
don ennuste saattaa kuitenkin ohi-
molohkon ulkopuolisissakin tapauk-
sissa olla parempi eli samaa luokkaa 
kuin ohimolohkoepilepsiassa. 

Aivopuoliskon poistoleikkaus (he-
misfärektomia) ja aivokurkiaisen 
halkaisuleikkaus (kallosotomia) ovat 
muita vaikean epilepsian leikkaus-
hoitomahdollisuuksia niillä potilailla, 
joilla on erityisesti tapaturmavaaral-
lisia kohtauksia ja epilepsiaan liittyvä 
älyllisen kehityksen hidastuminen.
 
Toipuminen leikkauksen 
jälkeen

Leikkauksen jälkeen järjestetään 
epilepsiakirurgiakeskuksessa seu-
rantakäynti, jolloin arvioidaan, mi-
ten epilepsian hoitotasapaino on 
muuttunut leikkauksen jälkeen, ja 
miten potilas on toipunut leikkauk-
sesta. Moniammatillinen työryhmä 

on tässäkin vaiheessa mukana po-
tilaan hoidossa.  Leikatun potilaan 
pääasiallinen hoitovastuu siirtyy 
seurantakäynnin jälkeen takaisin ko-
tipaikkakunnan mukaiseen keskus- 
tai yliopistosairaalaan.

Lääkityksen täydellistä lopettamista 
leikkauksen jälkeen ei nykyisin enää 
aikuisilla pidetä tavoitteena, vaan 
sen sijaan pyritään siirtymään vähi-
tellen yhteen epilepsialääkkeeseen 
hyvin siedetyllä annoksella. Tämä 
johtuu siitä, että kohtausoireet uu-
siutuvat noin 20–40 %:lla potilaista 
lääkityksen vähentämiseen yhte-
ydessä. Lisäksi pieni osa kohtaus-
oireita saaneista potilaista ei tule 
uudelleen kohtauksettomaksi, vaik-
ka lääkitys palautettaisiin. Lapsilla 
päätökset lääkityksen jatkamisesta 
tehdään epilepsian syyn ja leikkaus-
tyypin perusteella. 

uu
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Osalla leikatuista potilaista kohtauk-
set jatkuvat leikkauksen jälkeenkin. 
Tuolloin on erityisen tärkeää jatkaa 
lääkehoitoponnisteluja paremman 
hoitotasapainon saavuttamiseksi. 
Joskus myös uusintaleikkauksen tai 
stimulaattorihoidon mahdollisuuk-
sien arvioiminen on tarpeellista.

Riia Miettisen tarina 
– esimerkki tämän päivän 
epilepsiakirurgiasta

Yksi artikkelimme kirjoittajista, Riia 
Miettinen, on 41-vuotias KYSssa las-
tenosastolla työskentelevä sairaan-
hoitaja, joka hakeutui päivystyksen 
kautta neurokeskuksen hoitoon 
saatuaan elämänsä ensimmäisen 
tajuttomuuskouristuskohtauksen 
heinäkuussa 2016. Hänellä oli kui-
tenkin jo tätä ennen ollut noin kuu-
den vuoden ajan ollut kohtauksia, 
joissa alussa tuli tunne tutusta mieli-
kuvasta tai kertomuksesta (déjà-vu-
tunne), sekä tämän jälkeen huimaus, 
puhevaikeus, hengityksen tihene-
minen ja pakonomaista nieleskelyä. 
Kohtaukset kestivät n. 30 sekuntia ja 
niitä esiintyi noin kuusi kertaa kuu-
kaudessa. Näiden aina samanlaisina 
toistuvien kohtauksien jälkeen hä-
nellä oli tyhjä olo. Tämänkaltainen 
oire edelsi myös tajuttomuuskouris-
tuskohtausta. Riia oli itse pitänyt oi-
reitaan paniikkihäiriökohtauksina. 

Tutkimuksissa aivojen MRI:ssä ha-
vaittiin vasemmalla kallonpohjan 
etuosassa painauma, jonne työntyy 
aivokudosta hieman rypälemäisenä 
ulokkeena ohimolohkon kärjestä. 
Löydös sopi ohimolohkon enke-
faloseeleen (”aivotyrään”), jonka 
läpimitta oli noin 7 x 9 mm. Muu-
tokseen liittyen aivojen kuorikerros 
näytti ohimolohkon kärjessä hie-
man tavanomaista paksummalta ja 
huonommin rajautuvalta eli tässä 
oli kuorikerroksen kehityshäiriötä. 
EEG:ssä näkyi vasemmalla ohimo-
lohkossa vastaavasti rikkonaista hi-
dasaaltomuutosta. 

Riialla diagnosoitiin ohimolohkoepi-
lepsia, eli aiemmin paniikkihäiriöksi 
luullut kohtaukset kuten myös yksit-
täinen tajuttomuuskouristuskohtaus 
sopivatkin olemaan ohimolohkon 
kehityksellisen enkefaloseele-muu-
toksen aiheuttamia epilepsiakoh-
tauksia. Lääkitykseksi aloitettiin 
okskarbatsepiini, jonka aikana koh-
taukset jatkuivat ja lisäksi ongel-

mana ilmeni hyponatremiaa sekä 
väsymystä. Lääke vaihdettiin le-
vetirasetaamiin, jonka aikana puo-
lestaan esiintyi merkittävää ma-
sentuneisuutta ja ahdistuneisutta. 
Tämän jälkeen siirryttiin vähitellen 
brivarasetaamin, lakosamidin ja 
klobatsaamin yhdistelmään. Yh-
distelmälääkityksellä tajuttomuus-
kouristuskohtaukset pysyivät poissa 

uu

Vasemman ohimolohkon kärjen enkefaloseele ennen leikkausta.

Leikkauksen jälkeen nähdään pieni paikallinen resektio-ontelo ja 
enkefaloseele on eristetty toimivasta aivokudoksesta.
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ja pienempiä tajunnanhämärryskoh-
tauksia oli selvästi aiempaa vähem-
män (2-3/kk), mutta kohtauksetto-
muutta ei saavutettu. Tämän vuoksi 
siirryttiin epilepsiakirurgisiin selvit-
telyihin kaksi vuotta diagnoosista.

Video-EEG-tutkimuksessa kesä-
kuussa 2018 saatiin rekisteröityä 
kaksi tyypillistä paikallisalkuista epi-
leptistä kohtausoiretta. Kohtauksis-
sa oli tyypillinen ennakkotuntemus 
(déjà-vu), jota seurasivat voimak-
kaat suun automatismit (nieleske-
ly), puheeseen vastaamattomuus ja 
vain osittainen kehoitusten noudat-
taminen. Kohtauksen jälkeen puhe 
palautui nopeasti eikä jälkisekavuut-
ta ollut. Kohtauksenaikainen EEG-
muutoksen alku painottui vasem-
malle ohimolohkoon. 

Riialle suositeltiin vaikean ohimo-
lohkoepilepsian hoidoksi vasemman 

ohimolohkon kärjen kuorikerrok-
sen kehityshäiriöalueen resektio-
ta ja ohimolohkon enkefaloseelen 
eristämistä (diskonnektiota) ym-
päröivästä aivokudoksesta. Säästä-
välle toimenpiteelle oli perusteena 
suhteellisen lyhyt sairastamisaika 
ja hyvä muistisuoriutuminen neuro-
psykologin tutkimuksessa. Toimen-
pide tehtiin syyskuussa 2018 ja Riia 
on ollut sen jälkeen kohtaukseton. 

Riia kertoo itse kokemuksistaan

Leikkaukseen pääseminen oli mi-
nulle lottovoitto. Kun maaliskuussa 
2018 useiden takana olleiden, lääke-
vaihtojen ja lääkenostojen jälkeen 
Reetta Kälviäinen kertoi minulle, 
että lähdetään kirurgisiin selvittelyi-
hin, olin ainoastaan helpottunut. En 
lähtökohtaisesti osannut pelätä mi-
tään leikkaukseen liittyvää, koska 
luotin hoitotiimiin täysin. 

Minulle kerrottiin leikkauselvitte-
lyyn liittyvät asiat hyvin selkeästi 
ja ymmärrettävästi. Kesäkuus-
sa video-EEG:n jälkeen sain heti 
kuulla, että purkauksen lähtökohta 
on paikannettu juuri sinne, missä 
enkefaloseele sijaitsi, ja selvittelyt 
etenevät suunnitellusti. 

Sain kaikista tutkimuksista hyvin tie-
toa, ja elokuussa leikkausta edeltävä 
käynti Leena Jutilan luona oli hyvin 
avartava. Näin kaikkien kuvanta-
misten tuotokset ja aivoissani olevat 
poikkeamat tietokoneen näytöl-
tä. Sain hyvin tarkan suunnitelman, 
miten leikkaus tultaisiin toteutta-
maan, ja kerrottiin myös siitä mitä 
on mahdollista tehdä, jos alkupe-
räinen säästävä resektio ei toisi toi-
vottua lopputulosta. Päivää ennen 
leikkausta tapasin leikkaavan neu-
rokirurgin Arto Immosen. Hän kertoi 
hyvin tarkasti, kuinka hän tulee leik-

uu



kauksen tekemään. Koin ja tunsin olevani varmoissa 
käsissä. En osannut pelätä mitään. 

Leikkaus meni suunnitellusti. Ainoastaan yksi häm-
mentävä postoperatiivinen kohtaus tuli kotiutuspäi-
vänä. Se poikkesi täysin edeltävistä normaaleista 
kohtauksistani, joten en osannut olla siitäkään huo-
lissani. Toki se aluksi säikäytti, mutta neurologin ja 
leikanneen neurokirurgin tapaaminen helpotti ja 
rauhoitti oloani.

Olin valmistautunut kovaan leikkauksen jälkeiseen 
kipuun, mutta ihmetyksekseni kipu oli hyvin maltil-
lista. Ainoastaan kotona sain yhden kovan kolmois-
hermopäänsäryn, joka hoitui ihan kotilääkkein. Leik-
kaushaava parani ilman mitään komplikaatioita. Se 
oli siisti, ja tänään siitä on muistona vain pieni hellä 
kohta hiuksia harjatessa. Toki jouduin hiljentämään 
elämän tahtia kuukauden, ehkä kahden ajaksi, mut-
ta jälkeen päin ajateltuna se on hyvin pieni aika siitä, 
mitä hyvää se on tuonut tullessaan. 

En uskonut, että minä olisin se onnellinen, joka pää-
see olemaan yksi niiden  70 prosentin joukosta, joi-
den epilepsia paranee/ muuttuu oireettomaksi leik-
kauksella. Nyt yli kaksi vuotta leikkauksen jälkeen 
osaan luottaa siihen. 

Miettiessäni nyt elämää kohtausten kanssa, ym-
märrän, kuinka paljon kohtaukset veivät minulta 
voimia fyysisesti, ja vaikuttivat, eivät pelkästään 
toimintaani heikentävästi, mutta kuinka ne vaikut-
tivat myös ajatteluuni ja tunne-elämääni. Vaikka 
sairastuin epilepsiaan kauan ennen diagnoosia, sain 
diagnoosin jälkeen avun hyvin nopeasti. Jos kohta-
ukset alkaisivat uudelleen, en pelkäisi lähteä uusin-
taleikkaukseen, jos lääkärit olisivat sitä miltä, että 
siitä olisi minulle apua. 

Olen palannut sairaanhoitajan työhöni sataprosent-
tisesti, ja teen vuorotyötä kolmessa vuorossa. Sitä 
en pystyisi tekemään, jos en olisi uskaltanut antaa 
leikkaukselle mahdollisuutta. Olen kiitollinen lääke-
tieteen ja kuvantamismenetelmien kehityksestä, ja 
ennen kaikkea Kysin Epilepsiakeskuksen olemassa-
olosta. n 

Kokonaisvaltaiset 
leikkaussaliratkaisut

alan johtavilta toimittajilta

Kokeneet asiantuntijat 
palveluksessasi 

Nopeat ja luotettavat 
toimitukset
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Normaalilämpöinen 
leikkauspotilas

Martta Kontkanen 
Sairaanhoitajaopiskelija

Hilla Kankaanpää 
Sairaanhoitajaopiskelija

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Jopa 70 % leikkauspotilaista kärsii 
liian alhaisesta ruumiinlämmöstä 
komplikaationa. Hypotermialle altis-
taa muun muassa huono ravitsemus-
tila, diabetes, korkea ASA-luokka, 
alilämpöisyys ennen leikkausta sekä 
sydän- ja verisuonikomplikaatioiden 
riski. Perioperatiiviseen hypotermi-
aan liittyviä mahdollisia seurauksia 
ovat lisääntynyt verenvuoto, rytmi-
häiriöt ja sydänpysähdys, muutok-
set aineenvaihdunnassa, heikenty-
nyt vastustuskyky ja leikkaushaavan 
hitaampi paraneminen sekä yleisesti 
hitaampi toipuminen toimenpitees-
tä. Lieväkin hypotermia lisää sydän-
komplikaatioita, infektioherkkyyttä 
ja vuototaipumusta. 

Leikkauspotilaan lämpötilan seuraa-
minen kuuluu perusmonitorointiin 
nukutusten ja puudutusten aikana, 
tavoitteena on kehon lämpötilan ak-
tiivinen ylläpito koko perioperatiivi-
sen hoidon ajan. 

Anestesia itsessään on merkittä-
vin lämpötaloutta horjuttava tekijä 
perioperatiivisessa hoidossa. Yleis-
anestesiassa käytettävät lääkeaineet 
häiritsevät lämmönsäätelyä muun 
muassa siten, että ydinlämmön nos-
tamiseksi tapahtuva lihasvärinä estyy 
anestesiassa käytettävistä lihasrelak-
santeista johtuen. Lisäksi puudutuk-
set ovat riskitekijä alilämpöisyydelle 
sympaattisen hermoston toiminnan 
häiriintymisen ja verisuonten laaje-
nemisen vuoksi. Potilaan riski hypo-
termialle on erityisen suuri, jos kaksi 
kolmesta seuraavasta täyttyy: poti-
laan ASA-luokka on kaksi tai suurem-
pi, potilaan lämpö ennen leikkausta 
on alle 36 astetta tai potilaalla on 
riski sydän- ja verisuonikomplikaati-
oihin. Myös toimenpide ja ympäristö 
vaikuttavat: paasto, kylmät suonen-
sisäiset nesteet, laajat paljastettuna 
olevat ihoalueet leikkauksen aikana ja 
leikkausvalmistelujen aikana, haihtu-
misesta johtuva ihon kylmeneminen 
leikkausalueen desinfektion yhtey-
dessä ja toimenpiteen laajuus lisäävät 

riskiä hypotermialle. Lisäksi ympäris-
töön liittyvää lämmönhukkaa aiheu-
tuu kevyestä leikkausvaatetuksesta, 
leikkaussalien tehokkaasta ilmastoin-
nista, potilaan paljastamisesta anes-
tesia- ja leikkausvalmisteluiden yh-
teydessä, suurien leikkaushaavojen 
kautta haihtuvasta lämmöstä sekä 
tietyissä toimenpiteissä käytetystä 
runsaasta huuhtelunesteiden mää-
rästä johtuen. 

Lämpötalouden ylläpitämiseen käy-
tetyt menetelmät (Kuvio 1) jaetaan 
aktiivisiin ja passiivisiin menetelmiin. 
Käytettävä menetelmä riippuu eri-
laisista tekijöistä, mukaan lukien 
saatavilla olevista resursseista ja 
hypotermian vakavuudesta. Tehok-
kaita aktiivisia menetelmiä ovat 
erilaiset lämpöpuhallinpeitot ja -pu-
vut, lämmitetyt patjat, lämmitetyt 
huuhtelu- ja suonensisäiset nesteet 
ja heräämön lämpötila. Passiivisia 
menetelmiä ovat tavalliset peitot ja 
peitteet, siteet sekä fenyyliefriini-
lääke. Lähes kaikissa tutkimuksissa 

Kuvio 1. Lämpötalouden ylläpitämisen menetelmät.

Potilaan lämpötalouden 
ylläpitämiseen käytetyt 
menetelmät 
perioperatiivisessa hoitotyössä

Aktiiviset
lämmitysmenetelmät

Lämpöpuhallinpeitot ja -puvut

Lämmitetyt patjat

Lämmitetyt huuhtelu- ja suonensisäiset nesteet

Leikkaussalin esilämmitys / heräämön lämpötila

Passiiviset
lämmitysmenetelmät

Peitot ja peitteet

Siteet

Fenyyliefriini-lääke
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lämmitysmenetelmiä vertailtaessa 
havaittiin, että aktiiviset lämmitys-
menetelmät ovat passiivisia tehok-
kaampia. Pelkät passiiviset menetel-
mät eivät ole riittäviä ylläpitämään 
potilaan normaalilämpöisyyttä var-
sinkaan silloin, kun potilaalla on va-
kava hypotermia, mutta yhdistetty-
nä aktiivisiin lämmitysmenetelmiin 
niitä voidaan hyödyntää. Lämpöpu-
hallinlämmitysmenetelmien käyttö 

takaa paremmat lopputulokset po-
tilaiden hoidossa. Lämpimän ilman 
avulla lämmitetyillä potilailla on 
havaittu olevan korkeammat ydin-
lämmöt, vähemmän lihasvärinää 
ja sydäntapahtumia, suurentunut 
lämpömukavuus, vähemmän veren-
hukkaa, vähemmän leikkauskohdan 
infektioita ja lyhyempi sairaalassa-
oloaika. 

Opinnäytetyöhön käytetyistä artik-
keleista suurin osa käsittelee kohta-
laisen tarkkarajaisesti tiettyä kirur-
gian erikoisalaa, toimenpidettä tai 
leikkaustapaa. Tulokset eivät vält-
tämättä ole suoraan sovellettavissa 
toiseen erikoisalaan tai toimenpi-
teeseen. Tämän vuoksi aiheesta tar-
vittaisiin lisää tutkittua tietoa.n 

Koko opinnäytetyö luettavissa osoitteessa 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221280

Potilaan painehaavojen 
riskitekijät ja ehkäiseminen 
perioperatiivisessa hoitotyössä

Janina Korhonen
Sairaanhoitajaopiskelija

Ella Kuparinen
Sairaanhoitajaopiskelija

Metropolia 
Ammattikorkeakouluu

Painehaavoja on arvioitu syntyvän 
Suomessa vuosittain kaiken kaik-
kiaan noin 55 000–85 000 potilaal-
le. Erityisesti leikkauspotilailla on 
suurentunut riski saada painehaava 
leikkaukseen liittyvien monien teki-
jöiden vuoksi. Painehaavat alentavat 
potilaiden elämänlaatua, lisäävät 
riskiä sairastua infektioihin ja lisää-
vät kuolemanvaaraa. Painehaavo-
jen ehkäiseminen on tärkeää myös 
siksi, että niiden ehkäiseminen on 
huomattavasti halvempaa toteut-
taa, kuin niiden hoitaminen.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli ku-
vailla mitä potilaan leikkauksesta 
aiheutuvien painehaavojen riskite-
kijöistä ja ehkäisymenetelmistä tie-
detään perioperatiivisessa hoito-
työssä. Tutkimuskysymykset olivat: 
mitkä ovat painehaavan syntyyn 
liittyviä riskitekijöitä leikkauksessa 
ja mitä menetelmiä potilaan leikka-
uksessa syntyvien painehaavojen 
ehkäisemiseksi käytetään periope-
ratiivisessa hoitotyössä? Opinnäyte-
työ toteutettiin kuvailevana kirjalli-
suuskatsauksena. Aineisto koostui 
12 artikkelista, jotka haettiin CINAHL 
ja Medline tietokannoista. Aineisto 

luokiteltiin vastaamaan tutki-mus-
kysymykseen. Tulokset luokiteltiin 
kahteen yläluokkaan: painehaavo-
jen riskitekijät ja painehaavojen eh-
käisymenetelmät. Painehaavojen 
riskitekijät jaettiin toimenpiteeseen 
liittyviin ja potilaaseen liittyviin ris-
kitekijöihin. Painehaavojen ehkäisy-
menetelmät jaettiin sairaanhoitajiin 
liittyviin tekijöihin ja toimenpitee-
seen liittyviin tekijöihin.

Tuloksista kävi ilmi, että toimenpi-
teestä johtuvia riskitekijöitä paine-
haavan syntymiselle ovat esimer-
kiksi leikkauksen kesto, leikkauksen 
tyyppi ja leikkausasento. Tutkimuk-
sissa on eroavaisuutta siinä, kuin-
ka pitkän leikkauksen katsotaan 
lisäävän painehaavariskiä, yhdessä 
tutkimuksessa riskirajana pidettiin 
yli kolmen tunnin leikkauksia, kun 
taas toisessa tutkimuksessa viisi 
tuntia tai pidempiä leikkauksia. On 
kuitenkin selvää, että mitä pidem-
mästä leikkauksesta on kyse, sitä 
suurempi on myös painehaavaris-
ki. Selkäasennossa painehaavariski 
kohdistuu etenkin kehonosiin, joissa 
vartalon luu-ulokkeet painuvat leik-
kaustasoa vasten, kuten niska, lapa-

luut, kyynärpäät, ristiluu, häntäluu 
ja kantapäät.

Potilaasta johtuvia riskitekijöitä 
ovat esimerkiksi korkea ikä, muut 
samanaikaiset sairaudet ja painoin-
deksi. Korkeaa ikää pidettiin poik-
keuksetta riskitekijänä painehaavan 
synnylle, mutta eri riskienarvioin-
tityökaluissa vaihteli se, nouseeko 
painehaavariski jo 62 ikävuoden 
jälkeen vai esimerkiksi 75 ikävuo-
den jälkeen. Alhainen painoindeksi 
aiheuttaa suuremman taipumuksen 
leikkausrasituksen syntyyn häntä-
luun puolella ja suuremman paineen 
pintaa vasten häntäluun ja ristiluun 
alueella, kun taas ylipaino aiheuttaa 
suuremman paineen pintaa vasten 
muilla kehon alueilla. Potilaan saira-
uksista esimerkiksi diabeteksen on 
todettu aiheuttavan jopa kaksinker-
taisen painehaavariskin leikkaukses-
sa.

Sairaanhoitajiin liittyviä tekijöitä pai-
nehaavojen ehkäisemisessä ovat sai-
raanhoitajien asenteet, koulutus ja 
riskinarvioinnin toteuttaminen. Sai-
raanhoitajan tulee osata tehdä poti-
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laalle oikeanlainen painehaavariskin 
arviointi sekä toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet painehaavan ehkäise-
miseksi. Tämän vuoksi sairaanhoita-
jien jatkuva kouluttaminen ja tiedon 
määrän lisääminen ovat tärkeitä. 
Sairaanhoitajien suhtautuminen pai-
nehaavojen hoitoon todettiin olevan 
pääasiassa myönteistä ja asenteel-
la todettiin olevan merkitystä oi-
keanlaisen painehaavojen ehkäisyn 
kannalta. Tutkimuksessa myös to-
dettiin, että sairaanhoitajien saama 
painehaavakoulutus on yhteydessä 
positiivisempaan asenteeseen pai-
nehaavojen ehkäisemistä kohtaan. 
Sairaanhoitajien positiivista suhtau-
tumista painehaavojen ehkäisyyn ja 
näin ollen myös parempia tuloksia 
painehaavojen ehkäisemisessä voi-
daan siis lisätä henkilökunnan riittä-
vällä kouluttamisella.

Toimenpiteeseen liittyviä ehkäi-
symenetelmiä ovat esimerkiksi 

optimaalinen leikkausasento ja 
erilaisten ennaltaehkäisevien apu-
välineiden käyttö. Leikkausasen-
noista esimerkiksi kaarevan selkä-
asennon on todettu vähentävän 
painehaavojen syntymistä mer-
kittävästi verrattuna perinteiseen 
selkäasentoon. Leikkauksessa käy-
tettävistä apuvälineistä esimerkiksi 
vaihtelevan ilmanpaineen makuu-
alustan ja kantapääjousituslaitteen 
on todettu vähentävän leikkaukseen 
liittyviä painehaavoja. Myös viisi-
kerroksisen silikonivaahtosidoksen 
käytön on todettu vähentävän pai-
nehaavojen syntymisen todennä-
köisyyttä leikkauksen aikana. Sili-
konivaahtosidosta on tutkimusten 
pohjalta suositeltu käytettäväksi 
ennaltaehkäisevästi ristiluun alu-
eella potilailla, joilla on suurentunut 
painehaavariski.

Suurin osa opinnäytetyössä käyte-
tyistä tutkimuksista oli keskittynyt 
selkäasennossa tehtäviin leikkauk-

siin. Leikkauksia tehdään kuiten-
kin myös muissa asennoissa ja eri 
asennoissa eri kehonosat altistuvat 
painehaavariskille, joten myös mui-
den leikkausasentojen painehaa-
variskeistä ja ehkäisymenetelmistä 
tarvitaan lisää tietoa. Jatkossa tut-
kimuksia voitaisiin toteuttaa vielä 
suuremmalla otannalla sekä tehdä 
useammassa eri sairaalassa tulos-
ten hyödynnettävyyden parantami-
seksi. Aiheesta ei löytynyt suoma-
laisia tutkimuksia lainkaan, joten 
toivottavasti jatkossa tutkimuksia 
voitaisiin tehdä myös Suomessa. 
Opinnäytetyön tulokset lisäävät 
tietoa painehaavojen riskitekijöistä 
ja ehkäisymenetelmistä ja niitä voi-
daan hyödyntää perioperatiivisessa 
hoitotyössä. Tuloksia voidaan käyt-
tää esimerkiksi perioperatiivisten 
sairaanhoitajien kouluttamisessa ja 
perioperatiivisen hoitotyön toimin-
tatapojen kehittämisessä.n 

Koko opinnäytetyö luettavissa osoitteessa  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101421317

Sairaanhoitajien fyysinen työ-
turvallisuus leikkausosastolla

Maria Remes
Sairaanhoitaja AMK
Tuomas Vuorinen
Sairaanhoitaja AMK
Liisa Montin 
ohjaaja TtT, sh, lehtori 

Metropolia Ammattikorkeakoulu

FORNA ry:n kanssa opinnäyteyh-
teistyössä toteutetussa kirjallisuus-
katsauksessa oli tarkoitus kuvailla 
sairaanhoitajien fyysistä työturvalli-
suutta leikkausosastolla. Aineistosta 
nousivat esiin fyysiseen kuormituk-
seen liittyvät tekijät, kuten toistuvat 
liikkeet, staattiset asennot, raskaat 
nostot, työympäristöön ergono-
miaan liittyvät asiat, sekä pisto- ja 
viiltotapaturmat. Tuloksia voidaan 
hyödyntää leikkaussalihoitajien työ-
turvallisuutta kehitettäessä.

Fyysinen kuormitus ja 
työympäristön vaikutukset

Niska- ja hartiavaivoja esiintyy leik-
kaussalihoitajilla enemmän kuin 
muilla sairaanhoitajilla. Tämä to-
dennäköisesti johtuu siitä, että leik-
kaussalihoitajat joutuvat olemaan 
staattisessa asennossa pitkiä aikoja 
esimerkiksi instrumentteja pidelles-
sä tai katsomaan epäergonomisesti 
sijoitettuja monitoreita.

Fyysiseen kuormitukseen vaikut-
tivat hoitajan käyttämät kengät, 
käveleminen ja seisominen. Instru-
mentoivat sairaanhoitajat arvioivat 
epämukavan asennon ja toistuvien 
liikkeiden aiheuttavan suurinta hait-
taa kun taas avustavat hoitajat ko-
kivat fyysisen kuorman ja raskaiden 
nostojen olevan suurimpia fyysistä 
stressiä aiheuttavia tekijöitä. Myös 
potilassiirrot nousevat esiin merkit-
tävänä tekijänä fyysistä kuormitusta 
tarkasteltaessa.
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Pisto- ja viiltotapaturmat

Leikkaussaliympäristössä pisto- tai 
viiltotapaturman riski on suurempi 
kuin sairaanhoitajilla yleisesti. Pisto- 
tai viiltotapaturma tapahtui sairaan-
hoitajilla useammin instrumentin 
käyttämisen jälkeen, yleisemmin 
kädestä käteen instrumenttia ojen-
nettaessa. Koulutusta pisto- ja viilto-
tapaturmien ehkäisyyn oli saanut yli 
puolet sairaanhoitajista ja alle kym-
menen prosenttia kirurgeista. Alle 
viisi vuotta leikkaussalissa työsken-
nelleillä hoitajilla oli korkeampi riski 
saada pisto- tai viiltotapaturma.

Hyödynnettävyys

Työympäristön ergonomia tulisi 
huomioida monitorien ja instru-
menttien sijoittelussa esimerkiksi 
uusia leikkaussaleja suunnitelta-
essa. Potilassiirtoihin tulisi varata 
riittävästi henkilökuntaa ja sopivat 
apuvälineet. Seisominen ja kävely 
nousivat esiin myös merkittävinä 
tekijöinä, siksi mukaviin työkenkiin 
ja seisoma-alustoihin tulisi panostaa. 
Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäi-
syyn tulisi panostaa koulutuksien ja 
perehdytyksien kautta.

Aiheesta ei ole tehty Suomessa tut-
kimusta, joten aihetta olisi hyödyllis-
tä tutkia enemmän.n

Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
kuvailla perioperatiivisen sairaan-
hoitajan osaamista perioperatiivi-
sessa hoitotyössä. Opinnäytetyön 
tutkimuskysymys on: mitä tiede-
tään sairaanhoitajan osaamisesta 
perioperatiivisessa hoitotyössä? 
Opinnäytetyön tarkoituksena on 
kerätä tutkittua tietoa sairaanhoi-
tajan ammatillisesta osaamisesta 
leikkaussalissa. Opinnäytetyö toteu-
tettiin kuvailevana kirjallisuuskatsa-
uksena.
 
Tulosten mukaan työkokemuksel-
la, iällä sekä kouluttautumisella oli 
merkitystä sairaanhoitajan ammat-
tipätevyyteen. Kliinisen osaamisen 
sekä potilasturvallisen työskentelyn 
nähtiin useassa tutkimuksessa liit-
tyvän sairaanhoitajan työkokemuk-
seen. Ammatillinen pätevyys arvi-
oitiin parhaimmaksi auttamisen ja 

tilannehallinnan alueilla. Niihin liittyi 
ammattipätevyyttä mittaavia toi-
mintoja ja standardeja. Perioperatii-
vista hoitotyön osaamista arvioitiin 
hyväksi ja toimintoja käytettiin työs-
sä usein. Ikä sekä koulutustausta 
vaikuttivat vastaustuloksiin ja olivat 
merkittävästi yhteydessä vastaajien 
arvioon pätevyydestä.
 
Työnkierto antoi myös ammatillisen 
tyytyväisyyden tunteen. Osallistujat 
kokivat motivoituneensa paremmin 
työhönsä oppiessaan uusia kliinisiä 
taitoja ja tietoja eri hoitotyön eri-
koisosaamisalueilta. Potilasturvalli-
suuteen panostettiin ja sen koettiin 
parantuneen laadukkaan hoidon an-
siosta. Tutkimukseen osallistuneet 
sairaanhoitajat kokivat pystyvänsä 
hoitamaan oman vastuualueensa 
paremmin, kun olivat saaneet ko-
kemusta hoitotyön prosessin eri 

vaiheista. Tutkimuksissa esille nousi 
kuitenkin kiire, jonka nähtiin olevan 
yhteydessä potilasturvallisuuteen, 
sillä hoitotoimenpiteiden välille ei 
aina jäänyt tarpeeksi aikaa ottaen 
huomioon perioperatiivisen hoito-
työn monet vaiheet.
 
Hoitotyön koulutusohjelmassa 
kuvataan ammatillista osaamista 
työelämävalmiuksien kautta. Sai-
raanhoitajalla on useita osaamis-
vaatimuksia kuten; hoitotyön asia-
kaslähtöinen osaaminen, kliininen 
osaaminen, terveyden edistäminen, 
päätöksenteko-osaaminen sekä 
opetus- ja ohjausosaaminen. Poti-
lasturvallisuutta voisi lisätä hoito-
työn kehittämistarpeiden aktiivinen 
kartoitus.n

Koko opinnäytetyö luettavissa osoitteessa  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020100721108

Sairaanhoitajan osaaminen 
perioperatiivisessa hoitotyössä

Karin Rantonen
Sairaanhoitajaopiskelija

Merituuli Vikstedt 
Sairaanhoitajaopiskelija

Metropolian
Ammattikorkeakoulu

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Koko opinnäytetyö luettavissa osoitteessa 
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120325974
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Sairaanhoitajaopiskelijoilla 
myönteisiä kokemuksia 
näyttökokeista perioperatiivisen 
hoitotyön osaamisen arvioinnissa

Artikkelissa kuvataan kliiniseen 
ydinosaamiseen kuuluvan periope-
ratiivisen hoitotyön näyttökokeen 
kehittämistä ja opiskelijoiden koke-
muksia näyttökokeesta osaamisen 
arvioinnissa. Opiskelijat testasivat 
näyttökokeita osana opintojaan 
syksyllä 2019 ja tietoa kerättiin tut-
kimusta varten laaditulla sähköisellä 
kyselylomakkeella ja ryhmäkeskus-
teluilla neljässä ammattikorkeakou-
lussa opiskelevilta sairaanhoitaja-
opiskelijoilta (n=215). Näyttökokeet 
soveltuivat hyvin hoitotyön osaami-
sen arviointiin, koska niissä sai osoit-
taa osaamista käytännönläheisesti. 
Huolellinen valmistautuminen näyt-
tökokeisiin ja niiden jälkeen saatu 
palaute tukivat oppimista ja mo-
tivoivat osaamisen kehittämiseen.  
Tasapuolisuus ei täysin toteutunut 
näyttökokeissa, koska kokeiden vai-
keusaste vaihteli jonkin verran. Tut-
kimuksessa tuotettua tietoa voidaan 
hyödyntää kehitettäessä näyttöko-
keita hoitotyön osaamisen arvioin-
nissa.

Mika Alastalo
TtM, lehtori, 
Laurea-ammattikorkeakoulu

Eija Kehus
TtM, Sh (YAMK), lehtori, 
Lapin ammattikorkeakoulu

Marja Silén-Lipponen
FT, yliopettaja, Savonia-
ammattikorkeakoulu

Osaamisen arviointi 
sairaanhoitajakoulutuksessa

Osaaminen koostuu tiedoista, tai-
doista ja asenteista. Tiedollista osaa-
mista arvioidaan sairaanhoitajakou-
lutuksessa tyypillisesti kirjallisilla 
kokeilla ja tehtävillä (Ruotsalainen & 
Kääriäinen 2016). Tiedolliseen osaa-
miseen hoitotyössä kuuluvat päätök-
sentekotaidot, joita voidaan arvioida 
muun muassa simulaatioilla (Kim ym. 
2016), peleillä (Koivisto ym. 2018) ja 
suullisilla kokeilla (Roberts 2013). Tai-
toja voidaan arvioida havainnoimalla 
opiskelijan työskentelyä esimerkiksi 
objektiivisessa strukturoidussa klii-
nisten taitojen kokeessa. Asenteita 
voidaan arvioida havainnoimalla 
hoitotyön arvojen mukaista työsken-
telyä kliinisessä harjoittelussa sekä 
opiskelijan itsearvioinnilla. (Ruotsa-
lainen & Kääriäinen 2016.) 

Näyttökokeet sopivat kliinisen osaa-
misen, toisin sanoen tietojen, taito-
jen ja asenteiden yhdistetyksi arvioin-
timenetelmäksi silloin, kun arvioitava 

kokonaisuus muistuttaa todellisuu-
den kaltaista tilannetta ja perustuu 
alan keskeisten menetelmien osaa-
misen tarkasteluun (Traynor ym. 2016, 
Gönenç & Yılmaz Sezer 2019). Vaati-
mustasoltaan näyttökokeiden tulee 
olla opiskelijoiden osaamistasoon 
sopivia, jotta ne auttavat opiskelijoita 
suuntaamaan oppimistaan ammat-
tialan keskeisiin asioihin (Helminen 
2017). Opiskelijoita tuetaan näyttöko-
keisiin valmistautumiseen ja koros-
tetaan hyvää tietoperustaa sekä on-
gelmanratkaisua ulkoa opitun sijaan 
(Fen-Fen & Li-Rong 2016). Näyttöko-
keisiin laaditaan tarkat hyväksytyn 
ja hylätyn suorituksen kriteerit, jotta 
opiskelijat tietävät millainen suoritus 
on hyväksyttävä (Kunnas ym. 2016). 

Perioperatiivisen hoitotyön 
osaamisen arviointi 
näyttökokeella 

Perioperatiivisen hoitotyön osaa-
minen kuuluu sairaanhoitajan osaa-
misvaatimuksiin. Valmistuvan sai-
raanhoitajan tulee osata soveltaa 
tietojaan keskeisistä kirurgista hoitoa 
vaativista sairauksista hoitoprosessin 
eri vaiheissa sekä hallita kirurgisen 
potilaan hoidossa käytettäviä keskei-
siä menetelmiä. Kirurgisen potilaan 
hoitamista opiskellaan alan keskeis-
ten periaatteiden ja työtehtävien 
näkökulmasta, mutta ammattikor-
keakoulujen opintosisällöissä ja op-
pimismenetelmissä voi olla vaihtelua. 
Vaikka sairaanhoitajien koulutusta 
on kehitetty paljon ja uusia opetus-
menetelmiä, esimerkiksi simulaatioi-
ta, otettu käyttöön, sairaanhoitajan 
osaamisen arviointia ei ole kehitetty 

Sairaanhoitajien osaaminen on keskeistä laadukkaan perioperatii-
visen hoidon toteutumisessa. Riittävän osaamisen varmistamiseksi 
sairaanhoitajakoulutusta säädellään EU-direktiivillä 213/55 ja kan-
sallisilla säädöksillä. Koulutuksen tuottaman osaamisen arvioinnille 
ei kuitenkaan ole ollut kansallisesti yhdenmukaista käytäntöä, jonka 
kehittämiseksi ammattikorkeakoulut käynnistivät keväällä 2018 Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Yleissairaanhoitajan (180 op) 
ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen-hankkeen 
(yleSHarviointi). Hankkeessa päivitettiin yleissairaanhoitajan osaa-
misvaatimukset ja tuotettiin kokeet sairaanhoitajan ydinosaamisen 
sekä kliinisen ydinosaamisen arviointiin.
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systemaattisesti. On myös arvioitu, 
että koulutuksessa opetetaan run-
saasti erilaisia kliinisiä taitoja, mutta 
niitä ei opita kunnolla tai ne unoh-
detaan melko nopeasti, koska ei ole 
aikaa varmistaa opiskeltujen asiako-
konaisuuksien osaamista. (Gonzalez 
& Kardong-Edgren 2017.)

Perioperatiivisen hoitotyön osaami-
nen oli yleSHarviointi-hankkeessa 
yksi osa-alue, johon kehitettiin val-
takunnallisesti yhtenäistä arviointia. 
Koska perioperatiiviselta sairaanhoi-
tajalta odotetaan tiedollisen osaami-
sen lisäksi muun muassa hyviä vuoro-
vaikutustaitoja, aseptista osaamista 
ja tilannekohtaista ongelmanratkai-
sukykyä, valittiin perioperatiivisen 
hoitotyön osaamisen arvioinnin me-
netelmäksi näyttökoe. 

Näyttökokeiden sisällöt rajattiin 
perioperatiivisen hoitoprosessin 
eri vaiheisiin ja keskeisiin hoitotyön 
osaamisen alueisiin, joita kaikki opis-
kelijat eivät välttämättä pääse ohja-
tussa harjoittelussa harjoittelemaan. 
Sisällöt kuuluvat sairaanhoitajan 
ydinosaamiseen eli niiden tuottamaa 
osaamista voidaan soveltaa muual-
lakin kuin kirurgisen potilaan hoito-
työssä.  Näyttökokeiden osaamisalu-
eiksi nimettiin 1. perusmonitoroinnin 
aloittaminen (sisältäen cABCdE-mal-
lin ja NEWS-pisteytyksen), 2. toimen-
pidealueen ihodesinfektio, 3. steriilin 
toimenpidepöydän valmistelu pien-
kirurgiseen toimenpiteeseen, 4. nes-
teensiirron aloittaminen ja ääreislas-
kimon kanylointi, 5. maskiventilaatio, 
6. intubaatiovälineiden varaaminen 
ja intubaatiossa avustaminen, 7. 
tuoreen kirurgisen haavan sidosten 
vaihto/vaihdon tarpeen arviointi ja 8. 
kirurgisen potilaan omahoidon oh-
jaus. Perioperatiivisessa hoitotyössä 
yksittäisten taitojen oppimisen ohel-
la tavoitteena on, että opiskelijoiden 
kliiniseen työskentelyyn tulee jous-
tavuutta, tilannetietoisuutta ja nope-
utta tarkkuuden, hyvän aseptiikan ja 
steriliteetin säilyessä.

Näyttökokeiden laatimiseen osal-
listui kuusi opettajaa kolmesta am-
mattikorkeakoulusta. Jokaisesta 

näyttökokeesta laadittiin yksityis-
kohtainen ohjeistus, tarkat arvioin-
tikriteerit, hylkäämisen kriteerit ja 
osaamisvaatimukset opiskelijoille. 
Näyttökokeissa arvioitiin monipuoli-
sesti taitojen ohella tiedollista osaa-
mista muun muassa kykynä perustel-
la toimintaa sekä potilaan arvostavan 
kohtaamisen toteutumista. 

Näyttökokeiden oppimista tukeva 
lähdeaineisto ja osaamisvaatimukset 
annettiin opiskelijoille opintojakson 
alussa, jolloin he pystyivät valmis-
tautumaan kokeisiin huolellisesti. 
Opiskelijat valmistautuivat jokaiseen 
kahdeksaan näyttökokeeseen, joista 
heille arvottiin parin kanssa toteutet-
tavaksi kaksi. Opiskelijat saivat tehdä 
yhteistyötä, mutta molempien oli 
otettava vastuu yhdestä näyttöko-
keesta. Kokeen aikana opiskelijoita 
rohkaistiin tiedon soveltamiseen ja 
itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Ko-
keen jälkeen käytiin arviointikritee-
reiden mukainen palautekeskustelu 
siten, että ensin opiskelijat reflektoi-
vat osaamistaan ja sen jälkeen opet-
taja antoi palautetta opiskelijoiden 
osaamisesta. 

Näyttökokeiden arviointi

Näyttökokeiden testaamisen yhtey-
dessä tutkittiin sairaanhoitajaopiske-
lijoiden kokemuksia näyttökokeiden 
soveltuvuudesta perioperatiivisen 
hoitotyön osaamisen arviointiin. Ta-
voitteena oli tuottaa tietoa siitä, mi-
ten näyttökokeita voidaan käyttää ja 
kehittää kliinisen osaamisen arvioin-
nin menetelmänä sairaanhoitajakou-
lutuksessa. Tutkimukseen osallistui 
vat neljän ammattikorkeakoulun sai-
raanhoitajaopiskelijat, jotka testasi-
vat näyttökoetta osana perioperatii-
visen hoitotyön opintojaan syksyllä 
2019.

Tutkimuksen määrällinen aineisto 
kerättiin sähköisellä kyselylomak-
keella, joka sisälsi 11 opiskelijoiden 
kokemusta mittaavaa väittämää 
(Taulukko 1). Tutkimuksen laadullinen 
aineisto kerättiin ryhmäkeskusteluil-
la näyttökokeiden jälkeen. Opiskelijat 
keskustelivat kokemuksistaan pien-

ryhmissä hoitotyön opettajien ohjaa-
mina ja tiivistivät keskustelun tulok-
sen kirjallisesti. Keskustelun runkona 
käytettiin kysymyksiä, joiden avulla 
tarkasteltiin näyttökokeen soveltu-
vuutta perioperatiivisen osaamisen 
arviointiin ja näyttökokeen sisältöä, 
opiskelijoiden merkityksellisintä op-
pimiskokemusta ja näyttökokeen ke-
hittämiskohteita. 

Määrällinen aineisto analysoitiin 
kuvailevalla tilastoanalyysilla Micro-
soft Excel -ohjelmaa käyttäen ja 
laadullinen aineisto analysoitiin ai-
neistolähtöisesti sisällönanalyysillä. 
Laadullisen aineiston analyysissä 
pienryhmien vastaukset yhdistettiin 
ja aineisto ryhmiteltiin tutkimusky-
symysten mukaisesti. Tutkimuksen 
kannalta merkitykselliset lauseet tai 
ajatuskokonaisuudet pelkistettiin ja 
luokiteltiin niiden sisällön mukaan. 
Laadullisen aineiston tulokset tii-
vistettiin ja kirjoitettiin kuvailevaan 
muotoon. 

Tutkimukselle saatiin tutkimuslu-
pa jokaisesta tutkimukseen osallis-
tuneesta ammattikorkeakoulusta 
yksiköiden lupakäytänteiden mukai-
sesti. Opiskelijoita tiedotettiin näyt-
tökokeen yhteydessä tapahtuvasta 
aineistonkeruusta ja he saivat kirjal-
lisen tiedotteen tutkimuksesta. Osal-
listuminen tutkimukseen oli vapaa-
ehtoista ja opiskelijat allekirjoittivat 
tietoisen suostumuksen. Anonymi-
teetin takaamiseksi opiskelijoilta ei 
kerätty tunnistetietoja eikä heidän 
vastauksiaan näin ollen voitu identifi-
oida.  (TENK 2019.)

Opiskelijoiden kokemukset 
näyttökokeista
Kaikki näyttökokeen suorittaneet 
opiskelijat (n=215) antoivat laadul-
lista palautetta pienryhmissä ja säh-
köisen kyselylomakkeen palautti 90 
% opiskelijoista (n=193). 

Kyselylomakkeeseen vastates-
saan opiskelijat antoivat parhaim-
man arvionsa väittämälle ” Kokeessa 
saamani palaute tukee oppimistani 
jatkossa”, jonka kanssa täysin sa-
maa mieltä oli 77 % vastaajista. Lä-

uu
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uu

hes yhtä korkealle opiskelijat arvi-
oivat väittämät: ” Kokeen tehtävät 
sisälsivät keskeisiä aihealueita” ja 

”Kokeessa käytetty menetelmä so-
veltui arvioitavaan aihealueeseen”. 
Matalimman arvionsa opiskelijat 
antoivat väittämälle ”Kokeen teke-
minen ei ollut stressaavaa”, josta 
kolmannes opiskelijoista (31 %) oli 
jokseenkin eri mieltä. Lähes kaik-
kien opiskelijoiden (98 %) mielestä 
kokeen tekemiseen oli varattu riit-
tävästi aikaa ja valtaosalle (88 %) 
arviointikriteerit oli kerrottu ennen 
koetta. Tulokset kaikkien kyselylo-
makkeen väittämien osalta on esi-
tetty taulukossa 1.

Näyttökokeen soveltuvuus 
osaamisen arviointiin
Ryhmäkeskusteluissa tuotetun 
aineiston mukaan opiskelijoiden 

kokemukset näyttökokeen sovel-
tuvuudesta perioperatiivisen osaa-
misen arviointiin liittyivät näyt-
tökokeeseen valmistautumiseen, 
osaamisen kehittymiseen, osaami-
sen arviointiin ja näyttökokeen or-
ganisointiin (Kuvio 1).

Valmistautuminen 
näyttökokeeseen
Opiskelijat valmistautuivat näyt-
tökokeeseen yleensä huolellisesti 
opiskelemalla itsenäisesti arvioiti-
kohteiden sisältöjä. Lisäksi valmis-
tautumista tuki sisältöjen opiskelu 
opetussuunnitelman mukaisesti 
osana opintojaksoa. Opiskelijat pi-
tivät tärkeänä, että näyttökokeen 
sisällöstä oli saatu oikeaa ennakko-
tietoa. He kokivat näyttökokeeseen 
valmistautumiseen myös kokeen 
alussa olleen riittävästi aikaa.

Osaamisen kehittyminen
Opiskelijat kokivat perioperatii-
visen näyttökokeen myönteisenä 
opiskelu- ja arviointimenetelmänä, 
koska se tuki ammatillisen osaami-
sen kehittymistä. Näyttökokeessa 
tarvittiin ongelmaratkaisukykyä ja 
se lisäsi varmuutta perioperatiivi-
sen hoitotyön osaamisesta. Toisaal-
ta myös omat kehittämiskohteet 
tulivat esille näyttökokeissa.

Opiskelijat eivät kokeneet näyttö-
koetta stressaavana, vaikka monet 
olivat jännittäneet sitä etukäteen. 
Ilmapiiriä pidettiin yleisesti rentona, 
mikä helpotti näyttökokeen suo-
rittamista. Toisten opiskelijoiden 
antamaa vertaistukea ja yhdessä 
työskentelyä näyttökokeen aikana 
arvostettiin ja se edisti oppimista.  

Osaamisen arviointi
Näyttökoetta pidettiin sopivana 
perioperatiivisen hoitotyön arvioin-
timenetelmänä. Opiskelijat pitivät 
erityisesti siitä, että he saivat osoit-
taa osaamistaan konkreettisesti 
teoreettisen tentin sijaan. Arvioin-
tikriteerit olivat opiskelijoille selke-
ät ja niistä oli keskusteltu näyttö-

Taulukko 1. Näyttökokeen soveltuvuus osaamisen arviointiin opiskelijoiden kokemana (n=193)

Kokeen soveltuvuutta kuvaava väittämä
1.Kokeen tekemiseen 
oli riittävästi aikaa

n %

Kyllä 185 97.9
Ei 4 2.1
2.Arviointikriteerit 
kerrottiin ennen koetta

n %

Kyllä 167 88.4
Ei 22 11.6

Täysin samaa 
mieltä

Jokseenkin 
samaa mieltä

Ei samaa, 
ei eri mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin 
eri mieltä

n % n % n % n % n %
3. Kokeen vaikeusaste oli 
sopiva

125 67.2 53 28.0 2 1.1 5 2.6 1 0.5

4. Kokeen järjestelyt 
olivat toimivat

115 61.2 62 33.0 3 1.6 7 3.7 1 0.5

5. Kokeen tehtävät sisälsi-
vät keskeisiä aihealueita

137 72.5 43 22.8 4 2.1 5 2.6 0 0

6. Kokeessa käytetty me-
netelmä soveltui arvioita-
vaan aihealueeseen

124 66.0 56 29.8 6 3.2 2 1.1 0 0

7. Osaamiseni kokeen 
tekemiseen oli riittävä

93 50.0 76 40.9 7 3.8 7 3.8 3 1.6

8. Kokeen tekeminen ei 
ollut stressaavaa

33 17.6 55 29.4 18 9.6 58 31.0 23 12.3

9. Koe auttoi minua tun-
nistamaan vahvuuteni

66 34.9 89 47.1 22 11.6 8 4.2 4 2.1

10. Koe auttoi minua 
tunnistamaan kehittymis-
tarpeeni

96 50.8 73 38.6 12 6.3 5 2.6 3 1.6

11. Kokeessa saamani 
palaute tukee oppimistani 
jatkossa

145 77.1 32 17.1 8 4.3 3 1.6 0 0

Kuvio 1. Opiskelijoiden kokemukset kirurgisen ja 
perioperatiivisen hoitotyön osaamisen 
näyttökokeesta

Opiskelijoiden kokemukset näyttökokeesta

Näyttökokeen 
soveltuvuus 
osaamisen arviointiin

Näyttökokeen 
kehittämisehdotukset

Valmistautumi-
nen näyttö-
kokeeseen

Osaamisen 
kehittyminen

Osaamisen 
arviointi

Näyttökokeen 
organisointi

Näyttökokeen 
suunnittelun 
kehittäminen

Näyttökokeen 
toteuttamisen 
kehittäminen
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kokeen aikana. Opettajan antama 
myönteinen tuki ja palaute koet-
tiin kannustavana näyttökokeen 
aikana. Lisäksi opettajan läsnäoloa 
ja ammattitaitoa arvostettiin ja ar-
viointia pidettiin pääosin tasapuoli-
sena.

Näyttökokeen organisointi
Näyttökokeen organisointia pidet-
tiin onnistuneena ja opiskelijoiden 
mielestä näyttökoe muistutti oi-
keaa työympäristöä. Koetilanteet 
etenivät pääosin sujuvasti suunni-
tellun aikataulun mukaan. Näyttö-
kokeiden aiheet olivat mielenkiin-
toisia, tehtävänannot selkeitä ja 
tehtäviä oli sopiva määrä suhteessa 
käytettävään aikaan. Osassa näyt-
tökokeista opiskelijaparit arvottiin 
ja osassa opiskelijat saivat valita 
oman parinsa. Molemmista järjes-
telyistä opiskelijat antoivat hyvää 
palautetta. Erityisesti pidettiin siitä, 
että näyttökokeet toteutettiin pie-
nissä opiskelijaryhmissä.  

Näyttökokeen 
kehittämisehdotukset
Opiskelijat toivat esiin kehittämis-
ehdotuksia näyttökokeen suunnit-
teluun ja toteutukseen.

Näyttökokeen suunnittelun 
kehittäminen
Osa opiskelijoista koki, että valmis-
tautuminen oli ollut haasteellista, 
koska ennakkotieto ja -materiaali 
olivat olleet puutteellisia tai epä-
selviä. Esimerkiksi kaikki ennakko-
materiaalien linkit eivät olleet toi-
mineet ja näyttökokeen kulku oli 
ollut epäselvä osalle opiskelijoista. 
Joidenkin mielestä asioiden opis-
kelun ajankohta ei ollut sopivassa 
suhteessa näyttökokeeseen, koska 
asiat oli opiskeltu jo aiemmin, esi-
merkiksi edellisenä lukukautena. 

Opiskelijoiden mielestä tasapuo-
lisuus ei toteutunut näyttökokeissa, 
koska näyttökokeiden vaikeusaste 
vaihteli. Esimerkiksi maskiven-
tilaatiota pidettiin helpompana 
kuin steriilin pöydän valmistelua. 
Osalle opiskelijoista näyttökoe oli 

liian helppo tai niukka kattamaan 
perioperatiivisen hoitotyön osaa-
misen arviointia. Vaikka suurin osa 
opiskelijoista piti näyttökokeeseen 
varattua aikaa sopivana, osalle 
opiskelijoista aika oli riittämätön. 

Näyttökokeen toteutuksen 
kehittäminen 
Osan opiskelijoista mielestä näyt-
tökokeet eivät muistuttaneet 
autenttisia hoitotilanteita. Näyttö-
koetta pidettiin teennäisenä erityi-
sesti silloin, kun potilaana käytettiin 
nukkea tai näyttökokeessa käytet-
tävät välineet oli varattu valmiiksi.  
Osa opiskelijoista koki, että välinei-
tä olisi voinut olla vähemmän esil-
lä, jotta he olisivat joutuneet itse 
pohtimaan, mitä välineitä tarvitaan 
ja tilanne olisi muistuttanut enem-
män todellista hoitotilannetta. 

Osa opiskelijoista arvioi, että 
opettajien antama ohjaava palaute 
näyttökokeen aikana ei ollut tasa-
puolista, koska osa opettajista oli 
antanut enemmän ohjausta tai esit-
tänyt apukysymyksiä kuin toiset. 
Ohjaavalla palautteella koettiin ole-
van vaikutusta opiskelijan menesty-
miseen näyttökokeessa.

Osa opiskelijoista toivoi, että pa-
laute olisi annettu siten, että muita 
kuin omaan näyttökokeeseen osal-
listuneita opiskelijoita ei olisi ollut 
läsnä. Lisäksi toivottiin mahdolli-
suutta uusia hyväksytty näyttökoe, 
mikäli opiskelija ei ollut tyytyväinen 
omaan suoritukseensa. Näyttöko-
keita toivottiin lisättävän opetuk-
seen ja niitä haluttiin käytettävän 
arviointimenetelmän lisäksi myös 
opetusmenetelmänä. 

Näyttökokeiden 
mahdollisuudet ja 
kehittäminen

Tutkimuksen tarkoituksena oli ku-
vata sairaanhoitajaopiskelijoiden 
kokemuksia näyttökokeen soveltu-
vuudesta perioperatiivisen hoito-
työn osaamisen arviointiin.  Opiske-
lijoiden mielestä näyttökoe soveltui 
hyvin perioperatiivisen hoitotyön 

ydinosaamisen arviointiin, mut-
ta he tunnistivat näyttökokeiden 
suunnittelussa ja toteuttamisessa 
myös kehittämiskohteita.

Opiskelijoiden mielestä näyttöko-
keet olivat myönteinen tapa osoit-
taa osaaminen, koska ne edistivät 
ammatillista kasvua. Koetilanteen 
jälkeen käyty lyhyt arviointikeskus-
telu vahvisti opiskelijoiden itsetun-
temusta ja saatu palaute lisäsi hei-
dän vastuunottoa oppimisestaan. 
Terveys- ja hyvinvointialojen opis-
kelijat kaipaavatkin nykyistä enem-
män palautetta osaamisensa kehit-
tämiseksi ja koko oppimisprosessiin 
kohdistuvaa arviointia koulutuk-
sensa aikana (Vipunen 2020). Täs-
sä tutkimuksessa opiskelijoiden 
myönteiset kokemukset mahdolli-
suudestaan kokeilla osaamistaan ja 
saada palautetta auttoivat oivalta-
maan oppimisen henkilökohtaiset 
haasteet tärkeinä keinoina aloitteli-
jasta asiantuntijaksi kehittymisessä. 
Näyttökokeiden kehittämisen läh-
tökohtana oli ohjaava formatiivinen 
arviointi, jolloin ei keskitytä ainoas-
taan oppimistulokseen, vaan tue-
taan opiskelijan oppimisprosessia 
(Ruotsalainen & Kääriäinen 2016).

Opiskelijat toivoivat näyttökokei-
den käytön yleistyvän arviointime-
netelmänä kirjallisten kokeiden ja 
tehtävien sijaan. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa on todettu toimin-
nallisten arviointimenetelmien 
edistävän opiskelijoiden ymmärrys-
tä tulevan ammattinsa keskeisistä 
osaamisvaatimuksista (Traynor ym. 
2016) ja saadun palautteen kasvat-
tavan oppimismotivaatiota (Sunder 
ym. 2015). Lisäksi osaamisen au-
tenttinen harjoittelu turvallisissa 
luokkatilanteissa lisää opiskelijoi-
den itseluottamusta (Andrea & Ko-
towski 2017) ja helpottaa siirtymistä 
ohjattuun harjoitteluun (Silén-Lippo-
nen ym. 2016).

Opiskelijat kokivat näyttökokeen 
jossakin määrin stressaavana, ku-
ten aikaisemmissakin tutkimuksissa 

uu
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on havaittu (Garrido ym. 2018, Mc-
Clenny 2018, Chimea ym. 2020).  Toi-
saalta opiskelijat toivat esiin, että 
näyttökokeeseen valmistautumi-
seen liittyvästä stressistä huolimatta 
näyttökoetilanteissa ei kuitenkaan 
koettu erityisen paljon stressiä. Osa 
opiskelijoista koki näyttökokeeseen 
valmistautumisessa haasteita eivät-
kä arviointikriteerit olleet kaikille 
opiskelijoille selvillä. Jatkossa onkin 
tärkeää varmistaa, että opiskelijat 
saavat selkeät ohjeet näyttökokeen 
vaatimuksista ja siihen valmistautu-
misesta. Näyttökokeet on syytä in-
tegroida tiiviisti perioperatiivisen hoi-
totyön opintojaksoon ja varmistaa, 
että opintojaksolla opiskelu myös 
tukee opiskelijan valmistautumista 
näyttökokeeseen. Tutkimuksen mu-
kaan opiskelijat kuitenkin olivat var-
sin luottavaisia oman osaamisensa 
riittävyyteen näyttökokeessa (Tau-
lukko 1), ja lähes kaikki opiskelijat (93 
%) suorittivat näyttökokeen hyväksy-
tysti. 

Opiskelijat toivoivat näyttökoe-
tilanteiden kehittämistä vaativuudel-
taan yhdenmukaisiksi. Tähän saattoi 
vaikuttaa se, että testatuissa näyttö-
kokeissa ei ollut vielä mukana lääke-
hoidon osaamista arvioivia tehtäviä, 
jolloin osa näyttökokeista saattoi 
olla sisällöllisesti muita suppeampia.  
Lääkehoidon tehtäviä integroitiin 
kokeisiin kehittämisen seuraavassa 
vaiheessa, ja esimerkiksi suppeana 
koettua maskiventilaationäyttökoet-
ta laajennettiin lisäämällä siihen teh-
tävä anestesian induktiolääkkeistä. 
Opiskelijoiden mielestä näyttökokei-
den autenttisuutta tuli kehittää. Osa 
opiskelijoista piti harjoitusnukkea 
potilaana epärealistisena. Näyttö-
kokeissa voidaan käyttää potilaana 
myös näyttelijöitä tai standardoitu-
ja potilaita (Andrea & Kotowski 2017, 
Rutherford-Hemming ym. 2019), mikä 
todennäköisesti lisäisi opiskelijoiden 
autenttisuuden kokemusta. Lisäksi 
on tärkeää varmistaa, että ammatti-
korkeakoulusta riippumatta näyttö-

uu

koetilanteet toteutetaan mahdolli-
simman samankaltaisena.

Näyttökokeet otetaan käyttöön am-
mattikorkeakouluissa perioperatiivi-
sen osaamisen arvioinnissa vuoden 
2021 aikana. Käyttöönoton ensim-
mäinen vuosi on osittain edelleen 
kokeiden pilotointia. Sekä opiske-
lijoilta että opettajilta kerätään pa-
lautetta kokeiden toimivuudesta ja 
soveltuvuudesta arviointiin. Saadun 
palautteen ja kertyneen kokemuksen 
pohjalta näyttökokeita kehitetään 
edelleen.n

Kiitokset
Kirjoittajat kiittävät kaikkia 
näyttökokeen suunnitteluun 
ja testaamiseen osallistuneita 
opettajia sekä tutkimukseen 
osallistuneita opiskelijoita.

LÄHTEET 

Andrea J & Kotowski P. 2017. Using standardized 
patients in an undergraduate nursing 
health assessment class. Clinical Simulation 
in Nursing 13, 309-313.

Chimea T, Zul K & Schmitz S. 2020. Assessment 
of clinical competence in competency-based 
education Canadian Journal of Dental 
Hygiene 54, 83-91.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2013/55 ammattipätevyyden tunnustamisesta. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=HU

Fen-Fen Z & Li- Rong W. 2016. The effectiveness 
of a high-fidelity teaching simulation based on 
an NLN/Jeffries simulation in the nursing educa-
tion theoretical framework and its influencing 
factors. Chinese Nursing Research 3, 129–132.

Gonzalez L & Kardong-Edgren S. 2017. Deliber-
ate Practice for Mastery Learning in Nursing. 
Clinical Simulation in Nursing 13, 10-14.

Gönenç I & Yılmaz Sezer N. 2019. Evaluation 
of the effectiveness of four different training 
techniques in the development of non-stress 
testing application skills: A randomized con-
trolled trial. Nurse Education Today 76, 118–124.

Kajander-Unkuri S. 2018. Yleissairaanhoitajan 
osaamisvaatimukset päivitetty. https://
blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2018/11/06/
yleissairaanhoitajan-osaamisvaatimukset-
paivitetty-tyopaketti-1/ (luettu 21.1.2021)

Kim S-J, Kim S, Kang K-A, Oh J & Lee M-N. 2016. 
Development of a simulation evaluation tool 
for assessing nursing students’ clinical judg-
ment in caring for children with dehydration. 
Nurse Education Today 37, 45–52.

Koivisto J-M, Haavisto E, Niemi H, Haho 
P, Nylund S & Multisilta J. 2018. Design 
principles for simulation games for learning 
clinical reasoning: A design-based research ap-
proach. Nurse Education Today 60, 114–120.

Koivisto K, Mäkeläinen P, Yli-Villamo R 
& Karttunen M. 2020. Sairaanhoitajan 
ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisen 
kokeen pilotointi. https://blogi.savonia.fi/
ylesharviointi/2020/06/08/sairaanhoitajan-
ydinosaamisen-180-op-valtakunnallisen-
kokeen-pilotointi/ (luettu 21.1.2021)

Kunnas K, Markkanen U, Mäenpää A, Smolander 
N & Storvik-Sydänmaa S. 2016. Sairaanhoidon 
opiskelijan osaamisen osoittaminen taitoko-
keella aidossa oppimisympäristössä. Teoksessa 
TAITO –oppimisen ydintä etsimässä. Tampereen 
ammattikorkeakoulun julkaisusarja. 152-162.

McClenny T. 2018. Student experiences of 
high-stakes testing for progression in one under-
graduate nursing program. International Journal 
of Nursing Education Scholarship15, 1–15.

Nurmela T, Lehtimäki N & Alastalo M. 2020. 
Kliinisen ydinosaamisen kokeiden matka ideoista 
ammattikorkeakoulujen käyttöön. https://blogi.
savonia.fi/ylesharviointi/2020/06/12/kliinisen-
ydinosaamisen-kokeiden-matka-ideoista-am-
mattikorkeakoulujen-kayttoon/ (luettu 21.1.2022)

Roberts D. 2013. The clinical viva: an as-
sessment of clinical thinking. Nurse 
Education Today 33, 402–406.

Ruotsalainen H, Kääriäinen M. 2016. Opis-
kelijan arviointi. Teoksessa: Koivula M, 
Wärnå-Furu C, Saaranen T, Ruotsalainen 
H, Salminen L. (toim.) Terveysalan opet-
tajan käsikirja. Tietosanoma, Helsinki

Rutherford-Hemming T, Alfes C & Brey-
mier T. 2019. A systematic review of the 
use of standardized patients as a simula-
tion modality in nursing education. Nurs-
ing Education Perspectives 40, 84-90.
 
Silén-Lipponen M & Smahl P. 2016. Savo-
niassa pilotoitiin aikaisemmin hankitun 
osaamisen tunnistamista toiminnallisten 
näyttöjen avulla. Teoksessa TAITO –oppi-
misen ydintä etsimässä. Tampereen am-
mattikorkeakoulun julkaisusarja. 163-171.

Sundler A, Pettersson A & Berglund M. 2015. 
Undergraduate nursing students’ experiences 
when examining nursing skills in clinical simu-
lation laboratories with high-fidelity patient 
simulators: A phenomenological research 
study. Nurse Education Today 35, 1257–1261
.
TENK, 2019. Ihmiseen kohdistuvan tutki-
muksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden 
eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutki-
museettisen neuvottelukunnan ohje 2019. 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 
3/2019. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/
files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvi-
oinnin_ohje_2019.pdf (luettu 21.1.2021)

Traynor M, Galanouli D, Rice B & Lynn 
F. 2016. Evaluating the objective structured 
long examination record for nurse educa-
tion. British Journal of Nursing 25, 681-687.

Vipunen. 2020. Opiskelijapalaute. Ammatti-
korkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskeli-
japalaute. https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/
Opiskelijapalaute.aspx (luettu 21.1.2021)



PINSETTI 1 |  2021         29

Tutkimuksen ääni

Kuva: Suvi Vainio (TYKS Viestintä)

Tutkimuksessasi kuvattiin lähiesimiehen päivittäistä 
johtamista leikkaus- ja anestesiaosastolla. Mihin tarvit-
semme tietoa päivittäisjohtamisesta perioperatiivisessa 
toimintaympäristössä?

Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää päivittäisen joh-
tamisen tietojärjestelmien tietosisältöjen kehittämisessä, 
lähiesimiehen työnkuvan määrittämisessä ja uusien lä-
hiesimiesten perehdytyksessä. 

Tutkimuksessasi tarkastelit lähiesimiesten tekemiä 
päätöksiä päivittäisessä johtamisessa. Millaisia 
nämä päätökset olivat?

Lähiesimiehet tekivät päivittäisessä johtamisessa ope-
ratiivisia ja taktisia päätöksiä ja ne luokiteltiin ajallisuu-
den mukaan kolmeen pääteemaan.  ”Välittömät pää-
tökset” kohdistuivat osaston sen hetkiseen toimintaan. 

”Lyhyen aikavälin päätöksille” oli puolestaan tyypillistä, 
että päätökseen liittyvä toiminta tapahtui vasta vuo-
ron päättymisen jälkeen tai viimeistään kolmen viikon 
kuluessa päätöksenteon hetkestä. Ne koskivat pääosin 
osaston toiminnan suunnittelua muutamaksi vuoro-
kaudeksi eteenpäin. Välittömät ja lyhyen aikavälin  
päätökset olivat luonteeltaan operatiivisia. ”Pitkän ai-
kavälin päätökset” olivat luonteeltaan taktisia.  Nämä 
päätökset koskivat kauaskantoista osaston toiminnan, 
henkilöstön ja talouden suunnittelua. Päätöksenteko 
keskeytyi herkästi, jolloin työtehtävän loppuunsaatta-
minen oli haasteellista. Työhön kuului päätettyjen asi-
oiden tarkistamista ja varmistamista. 

Tutkimuksessasi tunnistettiin lähiesimiehen päivit-
täisen johtamisen tiedontarpeet. Millaisiin asioihin 
nämä tiedontarpeet liittyivät?

Tiedontarpeet jaettiin neljään pääteemaan ja ne kos-
kevat potilaan hoidon prosessia, toimenpideprosessia, 
henkilökuntaresursseja sekä aineellisia resursseja, ku-
ten tiloja, laitteita ja instrumentteja. Tiedontarpeiden 
tunnistamisen tarkoituksena oli tehdä näkyväksi hil-
jaista tietoa, jota päivittäisen johtamisen päätöksente-
ossa tarvitaan.

Mitkä ovat terveisesi Pinsetti-lehden lukijoille tutki-
muksesi tulosten valossa? 

Päivittäinen johtaminen on hektistä ja siihen sisältyy 
lukuisia päätöksiä ja paljon tietoa. Koen, että tulokset 
tukevat lähiesimiehiä työn organisoinnissa ja niiden 
avulla voidaan sujuvoittaa päivittäistä toimintaa. 

Tutkimuksen äänenä tiimipäällikkö Eriikka Siirala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. 
Eriikan väitöskirjatutkimus tarkastettiin Turun yliopistossa 22.1.2021. Väitöskirja on saatavissa sähköisesti 
Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistosta: Siirala E. 2021. Päivittäinen johtaminen lähiesimiehen työssä 
leikkaus- ja anestesiaosastolla. 
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Jaana Perttunen
EORNA-edustaja

Toni Haapa
EORNA-edustaja

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

EORNA:n (www.eorna.eu) tarkoituk-
sena on edistää ja ylläpitää korkea-
tasoista perioperatiivista hoitotyö-
tä, olla perioperatiivisen hoitotyön 
vaikuttaja Euroopassa sekä tehdä 
yhteistyötä perioperatiivisen hoito-
työn tai siihen liittyvien kansainvä-
listen järjestöjen kanssa. EORNA:n 
jäseniä ovat eurooppalaiset leik-
kaussairaanhoitajien yhdistykset 
(mukaan lukien Israel) ja sen kautta 
kaikki FORNA:n jäsenet. Kokouksiin 
voi osallistua kaksi edustajaa jokai-
sesta jäsenyhdistyksestä ja niitä 
järjestetään kaksi kertaa vuodessa 
vaihdellen eri maissa. Tällä hetkellä 
FORNA:n edustajia ovat Jaana Pert-
tunen ja Toni Haapa.

Vuoden 2020 koronaviruspande-
mialla oli luonnollisesti vaikutusta 
myös EORNA-kokouksiin. Molem-
mat, kevään ja syksyn, kokoukset 
järjestettiin etänä. 

Uutena komiteana perustettiin Com-
munication Committee edistämään 
EORNA:n sisäisten, kuten myös 
ulkoisista asioista tiedottamista 

yhteistyössä muiden komiteoiden 
kanssa. FORNA edustajista Toni on 
Stavangerin kongressin 2022 Scien-
tific Committee (SC) jäsen ja Jaana 
Educational Committee (EC) ja Com-
munication Committee jäsen.

Joulukuussa 2020 EORNA ja EOR-
NAC (EORNA Congress) fuusioitiin 
yhdeksi yhdistykseksi. Kaikki jäsen-
yhdistykset olivat asiasta samaa 

mieltä. Yhdistymistä oli valmisteltu 
noin vuoden ajan ja kun virallinen 
hyväksymismenettely saatiin val-
miiksi, EORNA:lla on nyt vain yksi 
organisaatio. Näin esimerkiksi kong-
resseista saatuja tuottoja ei tarvitse 
siirtää organisaatioista toiseen. Fuu-
sioitumisen yhteydessä EORNA:n 
sääntöjä päivitettiin ja FORNA:n 
edustajat olivat aktiivisesti mukana 
kommentoimassa niitä.

EORNA:n lanseeraama European 
Perioperative Nursing Day vietetään 
vuosittain. Tämän vuoden teema 
on Perioperative Nurses: Together we 
will succeed. Päivä on jo juhlittuna 
ympäri Eurooppaa, kun tämä lehti 
ilmestyy. Suomen kuulumisista päi-
vän suhteen kerrotaan vuoden toi-
sessa Pinsetissä ja eurooppalaista 
päivän viettoa voi nähdä EORNA:n 
kotisivuilla.

Koronaviruspandemialla oli vaiku-
tusta myös joka toinen vuosi jär-
jestettävään EORNA-kongressiin. 

-kuulumisia

EORNA:n toiminnan organisoitumiseksi on perustettu komiteoita:
• External Development Affairs Committee (EDAC) – ulkoisten 

asioiden kehittäminen ja koordinointi.
• Educational Committee (EC) – koulutuksen kehittäminen. Komitean 

kaksi julkaisua (EORNA Core Curriculum for Perioperative Nursing ja 
EORNA Framework for Perioperative Nurse Competencies) löytyvät 
EORNA:n kotisivuilta.

• Committee for Perioperative Nursing Care Issues (PNC) – periope-
ratiivisen hoitotyön kehittäminen. Komitean viimeisin julkaisu 
(Best Practice of Perioperative Care) löytyy EORNA:n kotisivuilta.

• Organisational Committee (OrgC) – yhdistyksen hallinto ja sen val-
vonta.

• Scientific Committee EORNA Congress (SC) – vastuu kongressien 
tieteellisestä ohjelmasta.

• EORNA Congress (OC) – vastuu kongressien järjestelyistä.
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Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan hy-
vin poikkeuksellinen vuosi meille 
kaikille, niin myös NORNA-rinta-
malla. Vuodelle 2020 suunnitellut 
kokoukset huhtikuussa Oslossa ja 
NORNA-kongressissa syyskuussa 
Bergenissä peruuntuivat koronara-
joitusten vuoksi. 

NORNA-hallitus on kerran pitänyt 
Teams-kokouksen, mikä olikin var-
sin mukavaa, kun sai kasvot nimil-
le. Pohjoismainen keskustelu sujui 
ruotsiksi, norjaksi ja englanniksi. 
Kokouksen pääteemana oli korona-
tilanne eri maissa. Ruotsissa monet 
kollegat ovat olleet hyvin uupuneita 
koska työpäivät ovat venyneet ko-
vin pitkiksi. Syksyn SEORNA-päivät 
siirtyvät helmikuulle 2021. Norjasta 
tuli tietoa, että steriilistä tavarasta 
on ollut paljon pulaa, toimitusvaike-

uksien takia mm. takkeja ja peittely-
pakkauksia on ollut vaikeasti saata-
villa. Pohjoismainen kongressi, joka 
oli tarkoitus järjestää viime syys-
kuussa Bergenissä, on nyt siirretty 
vuoteen 2022. Tämä puolestaan siir-

Anna Glader
NORNA-edustaja

Tia Kontio
NORNA-edustaja

Toukokuussa 2021 pidettäväksi 
suunniteltu Stavangerin kong-
ressi siirrettiin ensi vuoteen (12.-
15.5.2022). EORNA:n vuosikokouk-
sessa marraskuussa todettiin, että 
perioperatiivisten sairaanhoitajien 
on kuitenkin päästävä jakamaan 

kokemuksiaan koronaviruspande-
miaan liittyen ja siksi päätettiin, että 
EORNA järjestää virtuaalikongressin 
toukokuussa 2021. Kolmen päivän 
virtuaalikongressin aikana, torstais-
ta 27.5.– lauantaihin 29.5.2021, oh-
jelmassa on perioperatiivisille sai-

raanhoitajille kohdennettua sisältöä 
muun muassa koronaviruspandemi-
aan liittyen. Virtuaalikongressiin toi-
votaan laajaa osallistumista ja siksi 
osallistumismaksu on vain 18 euroa 
EORNA:n jäsenyhdistysten (mm. 
FORNA) jäsenille. n

tää Suomen isännöimää kongressia 
ainakin vuoteen 2024 tai 2025. Täällä 
Suomessa tulevana isäntämaana on 
jo alettu suuntaamaan ajatuksia tu-
levaan kongressiin, paikkana tulee 
olemaan Messukeskus. 

Tanska isännöi online-kokousta ke-
väällä 2021. Toivottavasti syksyllä 
pystyttäisiin järjestämään livekoko-
us, jos koronatilanne sallii. Tällöin 
agendalla olisi NORNA:n toiminta-
suunnitelmaan (2020–2021) kirjattu-
jen asioiden työstämistä.

Paljon on siis työn alla ja mietinnässä 
pohjoismaalaisten leikkaushoitajien 
kesken. Yhteistä meille kaikille on 
huoli ja jaksaminen omassa työssä! 
Toivottavasti joukkorokotukset ja 
tiukat rajoitukset tuovat meille pa-
luun vanhaan ”normaaliin” aikaan .n 

-kuulumisia

1. Go on with organizing NORNA congress in Norway 2022 
2. NORNA surveys and follows up on ethical issues 

• Patient safety 
• documentation OR nursing 
• Quality system for OR nursing standard procedure 
• Lack of OR nurses

     0     Increase admission of students at the University 
     0     Increase internships at the hospitals 

• Following the education development process in periopera-
tive nursing in each country. Clinical Master´s degree. 

3. NORNA keeps up with the developing of perioperative nursing in 
the Nordic countries

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Islannin edustajia Teams-kokouksessa.

NORNA 2020-2021:
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Uudet FORNA:n hallituksen jäsenet

Valmistuin leikkaus-anestesiasairaanhoitajaksi Turun 
terveydenhuolto-oppilaitoksesta 1998.

Työuraa leikkausosastolla on kertynyt yli 20 vuotta; 
niin yksityissektorin puolelta kuin julkiseltakin. Ensin 
TYKS:ssa vuoteen 2011 asti, sitten pääkaupunkiseudulle, 
HUSin palvelukseen. 

 
Nykyinen työpaikkani on Töölön sairaalan ortopedinen 
leikkausosasto, jossa hoidetaan 24/7 potilaita, joilla voi 
olla useampikin leikkausta vaativa vamma. Lisäksi hoi-
damme potilaita, joilla on selkäranka- tai lantiomurtuma 
tai vaikea raajavamma. Työ on todella haasteellista ja 
antaa minulle paljon. FORNA:n hallituksen varajäsenen 
paikka ja sen tuomat luottamustehtävät ovat muka-
vaa vastapainoa arkityölle. Odotan innolla mm. uusien 
ihmisten tapaamista, verkostoitumismahdollisuuksia 
maailman ääriin. Harmittaa tietysti tämä koronapande-
mia, joka estää matkustamista, opintopäiviä ja muita ta-

pahtumia. Vapaa-ajanviettoni kuluu muilta osin perheen ylivilkkaan labradorin kanssa. 
Luonnossa liikkuminen on tärkeä osa elämääni. n

Kati Jantunen
Sairaanhoitaja
HUS, Töölön sairaala, 
Ortopedinen anestesia- ja 
leikkausosasto

Valmistuin sairaanhoitajaksi Tampereen ammattikor-
keakoulusta (2017) vaihtoehtoisina opintoina periope-
ratiivinen hoitotyö. Valmistumisen jälkeen aloitin työt 
Meilahden leikkausosastolla (HUS). 

Meilahden leikkausosaston kirurgian erikoisaloista 
gastrokirurgia kuuluu erityisosaamiseeni. Perehdyn täl-
lä hetkellä osaksi osastomme simulaatio- ja elvytysvas-
taavien joukkoa. Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat 
uusien kollegoiden perehdyttäminen ja elvytystaitojen 
kehittäminen ja opettaminen, sekä työhyvinvointi ja 
työssä jaksaminen. Kiinnostavimpia kirurgian erikois-
aloja ovat mielestäni gastrokirurgia, verisuonikirurgia ja 
elinsiirrot.

Olen jo opiskeluaikana ollut mukana ainejärjestötoi-
minnassa, joka opetti ja antoi kokemusta järjestötoi-
minnasta. Olen luonteeltani aikaansaava ja innostuva. 

Rautaa nousee vapaa-ajalla penkistä ja töissä Mayon pöydältä! Odotan mielenkiinnolla 
ja innolla alkavaa kauttani FORNA:n hallituksessa. n
Kuva: Jani Tahkoniemi

Jenny Hyvönen
Sairaanhoitaja AMK
HUS, Meilahden tornisairaala, 
anestesia- ja leikkausosasto
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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 tilai-
suuteen ja kerro siitä myös meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, ideoidaan yhdessä 
aikataulut ja muut yksityiskohdat kuntoon. 
Päätoimittaja Toni Haapa, sähköposti pinsetti@forna.fi

WANTED! Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin. 

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja-terveydenhoi-
taja AMK ja valmistunut Turun Yliopistosta terveystietei-
den maisteriksi (hoitotyön opettajan koulutusohjelma) 
vuonna 2010. Valmistuttuani halusin ehdottomasti jäädä 
sairaalaorganisaatioon opettajaksi ja olen toiminut val-
mistumisestani alkaen kliinisenä opettajana, hoitotyö, 
Töölön sairaalassa (HUS).

Olen pitkän linjan ”Töölöläinen” ja kerännyt hoitotyön 
kokemukseni reilun kymmenen vuoden ajalta päivys-
tys- ja valvontahoitotyöstä. Yhteistyö perioperatiivisten 
yksiköiden kanssa oli lähes päivittäistä, ja tämän yhteis-
työn kautta perioperatiivinen hoitotyö on tullut tutuksi. 
En ole kuitenkaan koskaan työskennellyt leikkaus- ja 
anestesiayksiköissä. Vaikka minulla ei ole työkokemus-
ta perioperatiivisesta hoitotyöstä, olen ollut innokkaasti 
mukana useana vuotena esim. NORNA konferensseissa 
sekä FORNA:n jäsenenä.

Opettajuuteni kautta minun kiinnostukseni alue on ehdottomasti opettamisen ja oh-
jaamisen opettaminen. Tähän samaan kiinnostuksen kohteeseen kuuluu myös pereh-
dyttämisosaamisen tutkiminen ja hoitohenkilökunnan perehdytysosaamisen vahvis-
taminen.

Olen iloinen saadessani toimia luottamustehtävässä FORNA:n hallituksessa. Toivon pys-
tyväni osaamiseni kautta kehittämään ja edistämään FORNA:n toimintaa.n

Netta Pohjamies
Sairaanhoitaja-th AMK, TtM
Kliininen opettaja, hoitotyö
HUS Tukielin- ja plastiikkakirurgia

Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista työpaikoista 
myös kotisivuillamme www.forna.fi. Lisätietoja: pinsetti@forna.fi

FORNA Facebookissa 
-liity ryhmään!

FORNA Instagramissa: 
@forna.ry
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Riikka 
Vanhanen

Oma kieli
Kaikissa eri ammateissa on omanlaista, ammatille tyypillistä sanastoa ja slangia. Sijoittajat 
shorttaavat ja benchmarkkaavat. Kiinteistönvälittäjien puheissa vilahtelevat hallinnanjakoso-
pimukset ja lainhuutotodistukset. Paperitehtaalla ajetaan raanaa ja toivotaan, ettei rata mene 
poikki.

Leikkaussalissakin on ihan oma kieli. Leikkaussalikielen ominaispiirteisiin kuuluu hieman käs-
kyttävä tyyli, pyynnöt kaiken muun mutinan seassa, huomattava korulauseiden ja konditionaa-
lien puuttuminen, pidempien kuin kolmen sanan lauseiden välttäminen, suoraan asiaan mene-
minen sekä talokohtaiset vaihtelut slangissa.

Kun ihminen tulee ensimmäistä kertaa elämässään leikkaussaliin, saattaa hän hieman hätkäh-
tää salin keskustelukulttuuria. Puhe on melko suoraa ja käskevää. Asioita ei pahemmin pohjus-
teta, vaan tilanteen ollessa päällä asiat lauotaan kuin tykin suusta ja mahdollisimman vähin pe-
rusteluin. Keskustelut ja pohdinnat hoidetaan sitten paremmalla ajalla. Käskyt saattavat tulla 
hyvinkin napakalla äänellä ja kohdennetusti juuri sinulle.  Välillä pelataan eleillä tai käsimerkeillä. 
Joskus pelkkä katse voi riittää ja työkaveri tietää heti, mitä toinen tahtoo tai ajattelee. 

Välillä tunnelma leikkaussalissa on hyvinkin rento ja leikkauksen aikana saatetaan keskustella 
milloin mistäkin aiheesta. Tällaisena päivänä perioperatiivisella hoitajalla on oltava hoksottimet 
erityisen herkkinä, sillä kirurgin pyynnöt saattavat tulla kesken parhaimman jutun kertomisen. 

”Ette usko, mitä mulle eilen illalla kävi. Prolene pienellä neulalla. Jäin autolla kiinni lumihankeen…”.   
Tässä kohtaa mitataan hoitajan ammattitaitoa, miten hän seuraa leikkausta ja osaa ennakoida 
kirurgin seuraavaa siirtoa. Vaikka korvat kuuntelevat juttua, on kokenut hoitaja silti kartalla leik-
kauksen etenemisestä.  Tämäkin taito karttuu kokemuksen kertyessä.

Oma lukunsa on sitten talokohtainen slangi. Vaikka olisit tehnyt leikkaussalityötä vuosikymme-
net, on taloa vaihtaessa edessä kielikoulu. Jo tavallisella keittosuolaliinalla on kymmeniä lem-
pinimiä. Eri instrumenteista puhumattakaan. Usein tavarat ovat saaneet lempinimen jonkin 
henkilön mukaan. Omalla työpaikallani vaikuttavat herkkä poika, nylander, turunen, makaava 
herkku, tussu ja riston kumi. Eivät taida sanoa sinulle mitään?  Ei se mitään. Jos päädyt joskus 
työkaverikseni, tulevat nämäkin tyypit nopeasti tutuiksi.
 
Oma slangi ja yhteinen kieli vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ammattiylpeyttä. 
Omalta kohdaltani muistan, kuinka ulalla olin alussa monesta kahvihuoneessa kuulemastani 
jutusta – en kerta kaikkiaan välillä tajunnut, mistä puhuttiin. Pikkuhiljaa taidot karttuivat ja huo-
masin itsekin käyttäväni enemmän ja enemmän ammattisanastoa. Käskevä tyyli ja korulausei-
den puuttuminen tuntuvat kotoisilta. Konditionaalia en ole kaivannut enää vuosiin!  
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Riikka on 70-luvun lapsi, 80-luvun koululai-
nen ja viime vuosituhannen loppumetrien 
lamaan valmistunut leikkaus-anestesiasai-
raanhoitaja. Kymenlaaksosta Anjalasta ko-
toisin oleva Riikka opiskeli sairaanhoitajaksi 
Jyväskylässä Keski-Suomen terveydenhuol-
to-oppilaitoksessa 1994-1997. Työuran al-
kua värittivät työttömyys ja lukuisat pätkä-
komennukset. 

Lähes neljäksi vuodeksi töitä löytyi kuiten-
kin Keski-Suomen keskussairaalan leikkaus-
osastolta, kunnes Riikka muutti Helsinkiin 

ja työnantajaksi tuli 1.11.2001 HUS Meilah-
den sairaalan leikkaus- ja anestesiaosasto. 
Työpaikka on pysynyt samana siitä lähtien. 
Vahvuusalueita Riikan työssä ovat sydänki-
rurgia, sydämen tukilaitteet ja perehdyttä-
minen.

Vapaa-ajalla Riikka pitää huolta itsestään, 
perheestään ja pihastaan, virkkaa, leipoo ja 
lukee. Ystävät ja läheiset ovat todella tärkei-
tä, mutta välillä pitää saada olla myös hetki 
aivan yksin. Silloin voi vaikka kirjoittaa. 
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OHJE TIIVISTELMÄN TEKOON 

Tiivistelmän asettelut:

	 Teksti kirjoitetaan 1- rivivälillä.
	 Fonttikoko on 12 ja fonttina Arial.
	 Tiivistelmän ensimmäiselle riville tulee otsikko isoilla kirjaimilla. 
	 Otsikon jälkeen tulevat tekijän / tekijöiden sukunimet, etunimet, tehtävänimikkeet,                         

tutkintolyhenteet ja organisaatiot. 
	 Tiivistelmään ei tule väliotsikoita ja kappaleet erotetaan tyhjällä rivivälillä. 
	 Tiivistelmän pituus on enintään yksi A4-kokoinen arkki. 

Tiivistelmän sisältö:

	 Vaihtoehdot tiivistelmän perustaksi ovat joko tieteellinen tutkimus tai kehittämisprojekti. 
o Tutkimusta kuvaavasta tiivistelmästä tulee selvästi ilmetä tutkimuksen tausta, tarkoitus,   

tutkimusongelmat/tutkimustehtävät, aineisto, analyysimenetelmät, keskeiset tulokset ja 
niihin perustuvat johtopäätökset.

o Kehittämisprojektia kuvaavasta tiivistelmästä tulee käydä ilmi kehittämistyön lähtökohdat/
todettu kehittämistarve, tavoitteet, toteutus, tulokset ja niiden hyödyntäminen. 

	 Tiivistelmän lopussa ilmoitetaan selkeästi: onko kyseessä tieteellinen tutkimus vai kehittämis-    
projekti ja onko toiveena posteriesitys vai suullinen esitys.

	 Tiivistelmän lopussa ilmoitetaan yhteyshenkilö.

Tiivistelmän lähettäminen ja tieto hyväksymisestä:

	 Tiivistelmät lähetetään sähköpostin liitetiedostona 17.5.2021 mennessä: hallitus@forna.fi
	 Tieto tiivistelmän hyväksymisestä lähetetään tiivistelmässä mainitulle yhteyshenkilölle        

20.6.2021 mennessä.

OPINTOPÄIVÄT 2021
16.-17.9.2021 
Radisson Blu Hotel, Oulu
”Ookko nää följyssä?”

Tervetuloa esittelemään tieteellistä tutkimustasi tai kehittämisprojektiasi 
opintopäiville joko suullisena esityksenä tai posteriesityksenä!

Ehdotukset esityksiksi tulee lähettää tiivistelmän muodossa 17.5.2021
mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hallitus@forna.fi 

Saapuneiden tiivistelmien joukosta valitaan sekä suullisia esityksiä että posteriesityksiä, 
joihin pääset tutustumaan opintopäivien aikana. Tämän tarkoituksena on edistää 
tutkimusnäyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä ja parhaista käytännöistä oppimista. 

Ohjeet tiivistelmän laatimiseksi löytyvät alapuolelta ja opintopäivien nettisivuilta. 
Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään tiivistelmässä mainitulle 
yhteyshenkilölle 20.6.2021 mennessä. 

Lisätietoja: tutkimus- ja kehittämisvastaava toni.haapa@forna.fi
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Jaana 
Perttunen
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Hyvät yhdistyksemme jäsenet, 

Ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen koronavuosi on melkein eletty. Maaliskuussa tulee vuo-
si täyteen siitä, kun pandemiaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia aloitettiin ottamaan käyttöön 
Suomessa. Halusin palata ajassa taaksepäin; millaiset olivat tunnelmani viime vuoden ensim-
mäisessä Pinsetissä. Silloin minä ainakaan en osannut kuvitellakaan, millainen vuosi on tulossa.

Pinsetti 1/2020

Olimme valmistautumassa suureen juhlavuoteen, International Year of the Nurse and Midwife. 
Juhlia ei paljoa nähty, mutta sen sijaan maailmanlaajuisesti on tunnustettu sairaanhoitajien ää-
rimmäisen suuri merkitys koronapotilaiden hoidossa. Eipä tainnut presidenttimmekään arvata, 
kuinka oikeaan osoitteeseen hänen kiitoksensa menivät ja kuinka monta kertaa hän tulisi vielä 
terveydenhuollon henkilöstöä kiittämään vuoden aikana.

Kun tämä lehti ilmestyy, ovat toivottavasti leikkausosastojen henkilökunnan rokotukset saatu 
kuntoon. Tietoomme on tullut, että rokotuksissa on ollut alueellisia eroja sairaanhoitopiirien 
välillä. Osassa sairaanhoitopiirejä, nyt helmikuun alussa, on menossa jo toinen rokotuskierros 
ja osassa ei ole vielä aloitettukaan. THL:n suosituksen mukaisesti ensimmäiseen rokotettavien 
ryhmään terveydenhuoltohenkilöstön osalta kuuluvat mm. teho-osastojen henkilökunta sekä 
todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä 
ensihoidon henkilökunta. Tämän lisäksi suosituksessa mainitaan kriittinen sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstö rajatusti, jolla tarkoitetaan ”niitä sairaaloiden työntekijöitä, joiden saira-
uspoissaolo vaarantaisi jonkin sairaalan välttämättömän toiminnon ja joita ei voi helposti korvata 
sijaisilla. Sairaalan johto arvioi, keitä tähän ryhmään kuuluu.”  Tähän ryhmään kuuluvaa henkilös-
töä on ilmeisesti sovellettu eri alueilla eri tavoin. Leikkausosastojen henkilökunta ei liene olevan 
helposti korvattavissa sijaisilla, joten kiitokset niihin sairaanhoitopiireihin, jossa rokotukset on 
hoidettu tai ollaan hoitamassa. Leikkausosaston henkilökunta ei voi kieltäytyä hoitamasta ko-
ronapotilaita. Jos rokotetta ei ole saatu, on ainoa keino luottaa suojaimiin ja hyvään ammatti-
taitoon niiden käytössä.

Seuraava Pinsetti ilmestyy kesän alussa. Toivon todellakin, että ihmisten mielissä on silloin 
muutakin kuin korona ja lockdown!

Kauniita kevättalven päiviä. Yritetään pysyä terveinä.

Jaana
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Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2021
 

l Endoproteesihoitajien koulutuspäivät 2021
 6.-7.5.2021, Helsinki, Suomen endoproteesihoitajat

l EORNA Virtuaalikongressi
 27.-29.5.2021

l AORN Surgical Conference
 7.-11.8.2021, Orlando, Florida

l FORNA – Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat
  ry:n opintopäivät 2021
  16.-17.9.2021, Oulu, FORNA

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

l Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuussa etäkokouksena.
l Näin toivotimme myös uudet hallituksen jäsenet Kati Jantusen, Netta Pohjamiehen ja Jenny Hyvösen tervetul-

leiksi hallitustyöhön. 
l Hallituksen jäsenet, yhteystiedot ja vastuualueet löydät kotisivuilta https://forna.fi/yhteystiedot/hallitus
l Apurahat vuodelle 2021 tulevat jaettavaksi myöhemmin keväällä, hakuohjeet ovat Pinsetissä 2/2021. Intoa apu-

rahojen hakemiseen ja jäsenedun hyödyntämiseen!
l Sähköiset jäsenmaksut on lähetetty jäsenille, joilla on toimiva sähköposti, 10.2.2021. Jäsenmaksu löytyy myös 

Membookista.
l Maksamattomia jäsenmaksuja on vuosittain noin 100 jäsenellä. Lämpimästi toivomme aktiivisuutta jäsenmak-

sujen maksamisessa.
l Mikäli haluat erota yhdistyksestä, ilmoita erosta jäsensihteerille.
l Alkuvuodesta on jäseniä eronnut ja uusia jäseniä on liittynyt yhdistykseen. Lämpimästi tervetuloa uusille jäsenille! 
l Kannustetaan työkavereita liittymään yhdistykseen, pienellä jäsenmaksulla saamme hienoja jäsenetuja energi-

sessä yhdistyksessä.
l Muistutuksena vielä, että jäsentietojen päivitys jäsenrekisteriin (Membook) täytyy tehdä oman profiilin lisäksi 

jokaiseen yhdistykseen, johon kuuluu. 
l Yhdistyksen jäsenpäivä 2021 on tietoisesti suunnitteilla, mutta oman haasteen suunnittelulle antaa tämänhetki-

nen tilanne. Ilmoittelemme asiasta myöhemmin kotisivuillamme ja Pinsetti-lehdessä.
l Jäsenlehti Pinsetin verkkoversio on toiminnassa, kotisivujen kautta pääset hakemaan tunnukset verkkolehden 

lukemiseen. https://forna.fi/pinsetti/verkkolehti
l Ajankohtaisista asioista tiedotamme kotisivuilla ja facebookissa. Jäsenasioista tiedotamme jäsensihteerin pals-

talla ja jäsenkirjeellä.
l Ilmoita käytössä oleva sähköpostiosoite jäsensihteerille. Päivitämme sen jäsenrekisteriin, jolloin jäsenmaksu ja 

tiedotteet tavoittavat sinutkin.
Hetket ovat ainutlaatuisia, nautitaan kauniista talvesta!

Talvisin terveisin jäsensihteerit Elina ja Sanna

Jäsensihteeripalsta Elina Keränen Sanna Jaakkola

EORNA-kongressi oli tarkoitus järjestään touko-
kuussa Stavangerissa, Norjassa. Edelleen vallit-
sevan pandemian vuoksi kongressi on siirretty 
ensivuodelle. On kuitenkin tärkeää, että leikkaus-
sairaanhoitajat ympäri Eurooppaa pääsisivät jaka-
maan kokemuksiaan poikkeuksellisesta vuodesta, 
siksipä EORNA järjestää virtuaalikongressin tou-
kokuussa. Kolmipäiväinen kongressi sisältää huip-
puluentoja ja maksaa vain 18 €, lisätietoja löydät 
osoitteesta www.eorna-congress.eu/.

WWW.EORNA.EU 

Perioperative 
Nurses: 
Together 
we will succeed

EUROPEAN PERIOPERATIVE NURSING DAY
15 FEBRUARY 2021



Kuva: Oulun kaupunki

FORNA OPINTOPÄIVÄT 2021
16.-17.9.2021 Oulu, Radisson Blu Hotel

”Ookko nää följyssä? ”

Opintopäivien ohjelma julkaistaan Pinsetin numerossa 2 

sekä opintopäivien verkkosivuilla, jotka aukeavat maaliskuussa. 

forna.fi/opintopaivat/

Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa 2021. 

Seuraa ilmoitteluamme sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme.

 



Pinsetti 
on FORNA ry:n (Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat)
ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, sairaala-
tarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja lehden tilan-
neille.

Julkaisija
FORNA ry
Kumpulantie 3, 3. kerros, 00520 Helsinki
Y-tunnus 0823538-1
www.forna.fi
sähköposti hallitus@forna.fi
Päätoimittaja Toni Haapa
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
Katja Vänskä, yritysvastaava
yritykset@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 29.1.2021 viikko 9

2 16.4.2021 viikko 20

3 23.7.2021 viikko 34

4 5.11.2021 viikko 49

33. vuosikerta

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
1/1 sivu (210x297 mm)   800 €
Tekstissä:   
1/1 sivu  ( 210x297 mm )    700 €
1/2 sivu   ( 176x124 mm )    450 €
1/4 sivu ( 86x124 mm )  170 €
1/6 sivu   ( 86x78 mm )  100 €

Vuosialennus 15 %.

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

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tekniset tiedot
Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 1800 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 55mm
2 palstaa 115,5mm
3 palstaa 176mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 233mm
1/2 sivua 116,5mm

Paino 
PunaMusta Forssa
Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
Puhelin 03 42351

Ilmestymisaikataulu

MEDIAKORTTI 2021 insettioo

Kuva: Oulun kaupunki



Lue lisää www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. 
Mölnlycke® ja Biogel® ‑tavaramerkit, ‑nimet ja ‑logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke 
Health Care ‑yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1722101

Leikkausryhmät 
toimivat jatkuvasti 
paineen alaisina. 
Heidän 
käsineidensä 
tulee pystyä 
samaan.
Biogel® Puncture Indication 
Systems
Tarkkuutta joka kosketuksella

• Leikkausryhmät kaikkialla maailmassa arvostavat miellyttävää istuvuutta ja 
erittäin hyvää sormituntumaa1-4.

• Luokkansa paras reiänpaljastus5,6, jopa 97 % rikkoutumisista havaitaan5.

• Tarkkuudella valmistettu, laatu tarkastettu useilla perusteellisilla testeillä7,8.

Viitteet: 1. Collins J. A Clinical Evaluation of Polyisoprene Biogel Orthopaedic Surgical Gloves. Design Validation DP36_/3.6.1, Mölnlycke Health Care 2011. 2. Collins J. A Clinical Investigation to Evaluate the Biogel PI Micro Surgical Glove to 
Ensure Performance as Intended. Clinical Investigation Report, Mölnlycke Health Care 2014. 3. Collins J. An Open label Evaluation of the Biogel PI ProFit Surgical Glove. CIR_BioGel_PI_ProFit_Design Validation DP35_/3.6.1, Mölnlycke 
Health Care. 2012. 4. Carter S, Choong S, Marino A, Sellu D. Can surgical gloves be made thinner without increasing their liability to puncture? Ann R Coll Surg Engl. 1996 May;78(3 (Pt 1)):186-7. Mölnlycke Health Care. 2012. 5. Wigmore SJ & 
Rainey JB. Use of coloured undergloves to detect puncture. BJS 1994: 81:1480. 6. MHC Report, Glove puncture detection system, GMCS-2017-098. Data on file. 7. Resumé af tekniske dokumenter. Mölnlycke Health Care. Data on File. 8. 
Internal SOP. Automatic Glove Inspection by QMAX. Mölnlycke Health Care. Data on File.


