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Hyvinvoiva ja osaava leikkaussairaanhoitaja 
potilaan parhaaksi

”Kerran sairaanhoitaja, aina sairaanhoitaja” Tähän tuttuun fraasiin törmää usein, kun käydään 
keskustelua sairaanhoitajakoulutuksesta ja velvollisuudesta oman osaamisen ylläpitämiseen 
sekä kehittämiseen. Meillä Suomessahan sairaanhoitajan ei tarvitse uusia lupaansa toimia sai-
raanhoitajana säännöllisin väliajoin, kuten on tapana monissa muissa maissa. Tästä voinee joh-
tua se, että ammatillisen osaamisen systemaattinen arviointi ja kehittäminen eivät ole päässeet 
muodostumaan kiinteäksi osaksi toimintakulttuuriamme. Toisaalta viime kädessä siinä on kui-
tenkin kyse potilasturvallisuudesta, eli osaamisen kehittäminen ja kouluttautuminen on meidän 
asiakkaamme, eli leikkauspotilaan parhaaksi. Jos verrataan tätä lentoliikenteeseen, niin kuka 
meistä uskaltaisi hypätä lentokoneeseen, jonka lentäjät eivät olisi joutuneet uusimaan lentolu-
pakirjaansa säännöllisin väliajoin?

Haluan siis haastaa kaikki sairaanhoitajat suhtautumaan osaamiseen, sen ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen avoimesti sekä ennakkoluulottomasti, koska ajantasaisen osaamisen avulla me 
voimme saavuttaa laadukkaan ja turvallisen potilashoidon. Lisäksi haluan siteerata tässä yhtey-
dessä terapeutti Tommy Hellstenin viisaita sanoja: ”Elämässä on usein kyse oppimisesta. Ja var-
sin usein sellaisen oppimisesta, mitä emme haluaisi oppia.”

Kuten näiden avaussanojen perusteella arvata saattaa, niin vuoden toinen numero käsittelee 
monipuolisesti oppimisen ja osaamisen teemoja, mutta myös työhyvinvointia. Lehdessä on kak-
si tutkimustietoon pohjautuvaa artikkelia, jotka käsittelevät terveysalan opiskelijoita, heidän 
osaamistaan ja harjoittelukokemuksiaan. Lisäksi saamme kurkistaa siihen, millaista on periope-
ratiivisen hoitotyön opetus Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella uusissa 
ja nykyaikaisissa opetustiloissa. Osaamisen kehittämiseen pureudutaan yhden artikkelin verran 
ja siinä muun muassa käsitellään hyvän koulutuksen ominaispiirteitä. Lisäksi sairaanhoitajan 
monipuolista ammatillista osaamista sivutaan ulkomailla työskentelystä kertovassa artikkelis-
sa. Työhyvinvointia ja työssäjaksamista käsitellään kahdessa artikkelissa. Toisessa fyysistä ja 
psyykkistä suorituskykyä parantavien mikrotaukojen ja toisessa työpäivän jälkeen pidettävien 
joogatuntien näkökulmasta. 15.2.2021 järjestettiin vuotuinen European Perioperative Nurses Day 
(EPND), jonka tarkoituksena on osaltaan tukea perioperatiivisten sairaanhoitajien työhyvinvoin-
tia ja tässä lehdessä saammekin nähdä miten EPND:tä juhlittiin eri puolilla Suomea.  

Edellä mainittujen teemojen lisäksi lehdessä on tietenkin näyttöön perustuvaan toimintaan 
(NPT) liittyviä artikkeleita. Toisessa käsitellään tarvikelaskentojen näyttöön perustuvia käytän-
teitä ja toisessa tutkimusklubitoimintaa NPT:n tukena. Tuttuun tapaan mukana on myös Ajatuk-
sia salin nurkasta -kolumni, jossa käsitellään tällä kerralla tiimityötä erityisesti ryhmädynamiikan 
näkökulmasta. Leikkaussalikierroksella vie meidät perinteikkääseen Töölön sairaalaan ja sen or-
topediseen anestesia- ja leikkausosastoon. 

Toivotan kaikille Pinsetti-lehden lukijoille oppimisrikkaita hetkiä lehtemme parissa sekä tieten-
kin hyvää kevättä ja kesän odotusta. Pidetään huoli itsestämme ja omasta osaamisestamme!

Ps. Huomasithan, että tämä vuonna järjestämme opintopäivät virtuaalisesti. Nyt Sinulla on ai-
nutlaatuinen mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi, vaikka kotisohvaltasi käsin. Lisätietoa 
opintopäivistä sivulla 46 sekä netissä osoitteessa: https://forna.fi/opintopaivat 

Toni Haapa
Päätoimittaja
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Leikkaussalikierroksella 19 

Esittelyvuorossa Töölön sairaala 
ja ortopedinen leikkausosasto
Historian havinaa

Suomen Punainen Risti valmiste-
li sairaalahanketta jo vuonna 1919. 
Haavoittuneiden auttaminen ja sai-
raalan rakentaminen kun oli noussut 
sisällissodan myötä tarpeelliseksi.

Kenraali Carl Gustaf Mannerheim 
toimi sairaalatoimikunnan puheen-
johtajana ja sittemmin rakennustoi-
mikunnan johdossa. Sairaalan val-
koinen osa valmistui 1932 arkkitehti 
Jussi Paatelan suunnittelemana. 
Hän suunnitteli samoihin aikoihin 
myös HYKSiin kuuluvan Naisten-
klinikan. Töölön sairaalan punainen 
osa valmistui vuonna 1959. Aina 
vuoteen 1960 alkuun asti sairaalasta 
käytettiin nimeä Suomen Punaisen 
Ristin sairaala tai ”Mannerheimin 
sairaala”; olihan itse marsalkkaakin 
hoidettu siellä.

Alusta alkaen Töölön sairaalan eri-
tyistehtäväksi muodostui tapatur-
matapausten hoito, sen kehittä-
minen ja SPR:n valmistautuminen 
sodassa ilmeneviin tehtäviin. Sai-
raalassa toimi myös kenttäsairaa-
lavarusteiden varasto sekä nykyi-
nen veripalvelu. Alkuvaiheessa 
verenluovuttajina toimivat pääasi-
assa partiolaiset.

Talvisodan alkaessa apusairaalaksi 
otettiin muunmuassa Kalastajator-
pan ravintolarakennus, Mehiläisen 
sairaala sekä Naistenklinikka. Niin 
talvi- kuin jatkosodassakin sairaa-
laan keskittyivät aivo-ja hermovam-
matapaukset, vaikeat raajavammat 
sekä leukakirurgisten potilaiden 
hoito. Sotavammasairaalana Töölö 
toimi aina vuoteen 1946 asti ja vuon-

na 1958 SPR myi sairaalakiinteistön 
HYKS:lle. ”Töölön sairaala” sai ni-
mensä 1960. 

Tänään

Nykyisin Töölön sairaalan ortopedi-
nen anestesia- ja leikkausosasto toi-
mii osin vanhassa, osin täydennys-
rakennetussa kiinteistössä sairaalan 
kahdessa eri toimipisteessä (OLS ja 
BLS). Osastollemme on keskitetty 
vaativa HUS ERVA- alueen selkä- ja 
lantiokirurgia, sekä murtumien jäl-
kitilojen hoito, vaativa polven ja ol-
kanivelen kirurgia (lukuunottamatta 
elektiivistä tekonivelkirurgiaa), vaa-
tiva käsikirurgia mm. replantaatiot 
sekä valtakunnallisesti luukasvai-
met.
 
Päivystyksenä hoidetaan Helsingin 
alueen vaativa traumatologia, koko 

HUS ERVA- alueen erityisosaaamis-
ta vaativat tuki- ja liikuntaelinten 
vammat kuten vaikeat lantionmur-
tumat, vaikeat yläraaja- ja alaraaja-

Kati Jantunen
Sairaanhoitaja
Töölön sairaala, ortopedinen 
anestesia- ja leikkausosasto
HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito

Töölön sairaala Töölönkadun puolelta kuvattuna.

Lonkan puoliproteesileikkaus alkamassa. 
Kuvassa sh Kati Jantunen.
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vammat sekä selkärankamurtumat.  
Päivystysaikana leikataan myös 
plastiikka- ja leukakirurgisia potilaita. 
Leikkauksia tehdään vuodessa noin 
6500, joista 80% on päivystyksellisiä. 

Leikkausosasto on auki 24/7. Leik-
kaussaleja on 7. Sairaanhoitajia osas-
tolla on noin sata, lisäksi osastolla 
työskentelee lääkintävahtimestarei-
ta kaikissa työvuoroissa.

Muutamme Töölön sairaalasta Silta-
sairaalaan vuonna 2023 Meilahden 
leikkausosaston viereen valmistuviin 
uusiin tiloihin.

Kudospankkitoiminta

Töölön sairaalan OLS:ssa sijaitsee 
yksi Suomen kudospankeista. Leik-
kausosastolla on toimintaan pereh-
tynyt tiimi, joka lähtee tarvittaessa 
luu-ja tukikudosirroituksiin. 

Luovuttajina ovat äkillisesti aivo-
kuolleet, aiemmin terveet ihmiset. 
Samalta luovuttajalta voidaan irroit-
taa useita kudoksia. Sidekudospe-
räiset allograftit eli kudokset, joita 
irroitetaan tarvitsevalle siirrettäväksi 
myöhemmin, mm. luu, faskia, jänne, 

uu

rusto ja nivelkierukka, pakastetaan 
asteittain lopulliseen säilytyslämpö-
tilaansa. Allografteja käytetään esi-
merkiksi ns. multiligamenttipolvileik-
kauksessa, jossa allografti laitetaan 
vaurioituneen ligamentin tilalle. 

Kudospankkitoiminta käsittää sekä 
luovutetun kudoksen käsittelyä, että 
säilyttämistä jopa kuukausia ennen 
sen käyttöä. Kudospankkien tarve on 
noussut esille elinsiirtojen, korjaavan 
kirurgian ja tekonivelleikkauksien 
myötä. Kudospankkiin voidaan hy-
väksyä ainoastaan tarkan testauksen 
läpäisseet kudokset (mm. labora-
toriokokeet irroitetusta kudoksesta, 
luovuttajan terveydentila, kuolinsyy 
ja tarttuvat taudit). 

Suomessa FIMEA (lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus) valvoo 
kudospankkitoimintaa tarkkojen 
laatuvaatimusten mukaan, jotka 
koskevat toiminnan tasoa, valvontaa 
sekä käytettävien kudosten laatua. 
Toiminnan ylläpitäminen edellyttää 
henkilökunnan jatkuvaa koulutus-
ta ja valmiuksia laitteistojen osalta. 
Töölössä kudospankkitoiminnasta 
huolehtivat vastuuhoitajat omana ns. 
erikoistyönään.

Ajatuksiani OLS:sta 
työpaikkana

Leikkaushoitajan työ on päivystyk-
sellistä vuorotyötä. Joskus ”taval-
lista”, joskus raskastakin; jo pelkäs-
tään tunteja kestävien leikkausten 
ja potilaiden monien hoitoon vai-
kuttavien haasteiden vuoksi. Päivys-
tysvuorot venyvät usein ”pikkutun-
neille” asti ja toisinaan tuntuu, että 
töissä viettää enemmän aikaa kuin 
kotona. Näin koronan aikakautena 
voin kuitenkin todeta iloisena saa-
neeni pitää työyhteisön ja keskuste-
lut aidosti ”face to face”…

Kahta samanlaista työpäivää ei ole. 
Seuraavaksi suunniteltu leikkaus 
saattaa muuttua lyhyessä hetkessä 
joksikin aivan toiseksi; ovesta voi 
periaatteessa tulla aivan mitä vain. 
Plussina koen etukäteen tiedossa 
olevat työajat, jotka tällä osastolla 
pettävät aniharvoin. Työn haasteel-
lisuus pitää mielen virkeänä. Tii-
mityön ja työyhteisön merkitys on 
minulle suuri, samoin se, että on 
mukavia ammattilaisia työkaverei-
na. Koen omaksi paikakseni. n

UUDET AESCULAP® 
-TROAKAARET 

Kertakäyttöiset Aesculap®-troakaaret ovat 
laadukas ja kustannustehokas vaihtoehto. 
Valikoimassa kaikki yleisimmät mallit ja koot 
(5-15 mm) ballongin kanssa tai ilman.

B. Braun Medical Oy  |  www.bbraun.fi
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Näyttöön perustuvat 
toimintatavat tarvikelaskennassa

Sanna Rautiala
Sairaanhoitaja YAMK
HUS, Jorvin sairaala, 
Anestesia- ja leikkausosasto K

Hoitotarvikkeen jääminen potilaa-
seen leikkauksen jälkeen on vakava 
haittatapahtuma, joka voi aihe-
uttaa potilaalle sekä fyysistä että 
emotionaalista haittaa, johtaa uu-
sintaleikkaukseen, pidennettyyn 
sairaalassaoloaikaan ja pahimmassa 
tapauksessa potilaan kuolemaan (1; 
2; 3). Riski liittyy pienimpiinkin leik-
kaushaavoihin (1) ja riskitekijöitä on 
todettu useita (Taulukko 1. ja Tauluk-
ko 2.). Yleisimpiä leikkauksen tai toi-
menpiteen yhteydessä potilaaseen 
jääneitä hoitotarvikkeita ovat olleet 
erityyppiset taitokset tai sykeröt (1; 
3). Seuraavaksi yleisimpiä on todettu 
olleen instrumentit, neulat ja muut 
hoitotarvikkeet, kuten johdinvaije-

Leikkauksessa ja toimenpiteessä käytettyjen tarvikkeiden tarkistus-
laskennan avulla estetään hoitotarvikkeiden jääminen potilaaseen. 
Tarvikelaskenta kuuluu leikkaussairaanhoitajien; instrumentoivan ja 
valvovan sairaanhoitajan, tehtäviin. Suomen Leikkausosaston Sai-
raanhoitajat ry:n vuoden 2016 opintopäivien osallistujille tehdyssä 
kyselyssä tuli esille, että Suomessa eri leikkausosastoilla on vaihte-
levia käytäntöjä tarvikelaskuissa (4). Mikä olisi tämänhetkisen tiedon 
mukaan suositeltavin ja potilasturvallisin tapa estää hoitotarvikkeen 
jääminen potilaaseen? Hyppää kyytiin!

rit. Hoitotarvikkeita on jäänyt ylei-
simmin vatsaonteloon ja lantioon, 
mutta myös muun muassa vaginaan, 
rintaonteloon, selkärangan, raajo-
jen, rintojen sekä kasvojen alueelle, 
aivoihin ja suuhun/hengitysteihin. 
(1; 2; 3)

Suomen Terveydenhuoltolain 
(1326/2010) (5) mukaan toiminnan 
terveydenhuollossa on perustuttava 
näyttöön ja hyviin hoito- ja toimin-
takäytäntöihin. Jotta varmistetaan 
laadukkaan ja potilasturvallisen 
hoitotyön toteutuminen, toiminta-
tapoja on tarkasteltava näyttöön pe-
rustuen. Hyödyntämällä hoitosuosi-
tuksia ja järjestelmällisiä katsauksia 

varmistetaan toimintatapojen tar-
kastelussa käytettävän näytön laatu. 
Suomessa ei ole tarvikelaskentaa 
koskevaa hoitosuositusta, joten täs-
sä artikkelissa on hyödynnetty kes-
keisiä kansainvälisiä lähteitä.

Artikkelissa hyödynnetty 
näyttö

Association of  PeriOperative Registe-
red Nurses:n (AORN) (1) hoitosuosituk-
sen tarkoituksena on estää kirurgisten 
tarvikkeiden jääminen potilaaseen 
leikkauksissa ja muissa invasiivisissä 
toimenpiteissä ja pyrkiä taklaamaan 
taulukoissa 1. ja 2. olevat riskitekijät. 
Hoitosuosituksen taustalla on syste-
maattinen kirjallisuuskatsaus, johon 
valittujen artikkeleiden laatu on ar-
vioitu. Hoitosuosituksen sisältämien 
suosituslauseiden ja suositeltavien 
toimintatapojen näytön asteet on 
arvioitu luokitusvälillä 1-5. Hoitosuo-
situksessa korostuvat muun muassa 
moni-ammatillisuus, kommunikoin-
ti, inhimillisiin tekijöihin vaikutta-
minen, häiriötekijöiden minimointi, 
toiminta epäselvissä laskutilanteis-
sa, raportointi ja kirjaaminen, toi-
minnan jatkuva tarkastelu sekä or-
ganisaation rooli standardoitujen 
toimintatapojen määrittäjänä. Joan-
na Briggs Instituten (JBI) (6) näytön 
tiivistelmä perustuu strukturoituun 
kirjallisuushakuun. JBI on austra-
lialainen voittoa tavoittelematon 
tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, 
joka on erikoistunut näyttöön perus-
tuvan toiminnan kehittämiseen (7). 
Näytön tiivistelmässä oleva jokai-
nen hoitotyön suosituslause on arvi-
oitu olevan näytön astetta Grade A. 
Nämä suosituslauseet on nostettu 
tässä artikkelissa esille. Näytön tii-

l  pitkä leikkausaika (10; 11)
l  yli 500 ml:n leikkauksen aikainen verenvuoto (10)
l  enemmän kuin yksi leikkaustiimi (10)
l  enemmän kuin yksi toimenpide (10)
l  tilanne, jossa laskemista ei suoriteta lainkaan esimerkiksi hätätilanteen vuoksi (10)
l  odottamaton tilanne leikkauksen aikana (10; 11)
l   leikkauksen aikainen komplikaatio (11)
l  välineistön tai laitteen epäkunto (11)
l  laskuvirhe (10; 12), jonka syinä ovat muun muassa häiriötekijät, monien asioiden 

tekeminen yhtä aikaa, aikapaine (12), hätäleikkaus tai hätätoimenpide (3), inhi-
milliset tekijät, esimerkiksi sitoutumattomuus yhteisiin toimintatapoihin ja kom-
munikoimattomuus (2) ja potilaan korkea BMI (11; 3). (Tosin Moffat-Bruce ym. 
(10) eivät meta-analyysissaan BMI:tä riskitekijäksi tunnistaneet.)

Taulukko 1. Riskitekijöitä leikkauksessa käytetyn materiaalin jäämisestä potilaaseen 
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vistelmän taustalla on muun muassa 
AORN:n (1) hoitosuositus. European 
Operating Room Nurses Associatio-
nin (EORNA) (8) hoitosuositus pe-
rustuu kirjallisuushakuun ja AORN:n 
vuoden 2016 hoitosuositukseen. 
Suosituksessa ei ole mainittu suosi-
tusten näytön asteen arviointia, jo-
ten tähän artikkeliin nostetaan vain 
muutamia huomioita siitä. Mainit-
takoon lisäksi, että AORN:n (1) hoi-
tosuosituksessa mukana olevassa 
World Health Organizationin (WHO) 
(9) Guidelines for Safe Surgery:n 
taustalla on muun muassa AORN:n 
vuoden 2007 ”Recommended practi-
ces for sponge, sharp, and instrument 
counts”. Leikkausosastoilla käytössä 
oleva tarkistuslista, jossa on mukana 
myös hoitotarvikkeiden tarkistuslas-
kenta, perustuu WHO:n (9) suosituk-
seen.

Tarvikelaskennan 
toimintamallin luominen

Jotta tarvikelaskenta olisi potilastur-
vallista ja toimintatavat yhtenäisiä, 
terveydenhuollon organisaation mo-
niammatillisen tiimin tulee kehittää 
ja julkaista hoitotarvikkeiden tarkis-
tuslaskentaa koskeva toimintamalli 
(1). Kaikissa tarvikelaskuissa tulee 
käyttää johdonmukaista toimintata-
paa (6) ja kaikkien perioperatiivisen 

tiimin jäsenten tulee sisäistää tur-
valliset toimintatavat, joiden avulla 
ehkäistään tarvikkeiden jääminen 
potilaaseen (1). Tarvikelaskennan 
toimintamallissa määritellään riski-
analyysin perusteella tilanteet, jois-
sa tarvikelaskennan toimintatavat 
voivat vaihdella tai niistä voidaan 
poiketa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
potilaan henkeä uhkaavat tilanteet. 
(1) Organisaation tulee tehdä jat-
kuvaa laadunparannusta, tarkkailla 
toimintatapojen noudattamista ja 
analysoida haittatapahtumien tai 
läheltä piti -tilanteiden juurisyyt (1). 

Mitä tulee laskea?

Tarvikelaskenta tulee suorittaa kai-
kissa toimenpiteissä, joissa on ris-
ki, että taitos, terävä hoitotarvike, 
muu hoitotarvike tai instrumentti 
jää potilaaseen (9). Steriilille alueelle 
avatut kuitukangastuotteet, kuten 
taitokset ja sykeröt, ja terävät instru-
mentit, tarkoittaen esimerkiksi veit-
siä, injektioneuloja ja ommelneuloja, 
tulee laskea aina. Myös kaikki muut 
hoitotarvikkeet, joiden riskinä on 
jäädä potilaaseen, kuten vesselloo-
pit, johdinvaijerit, staplereiden osat 
sekä troakaarien hatut, lasketaan 
aina. (1; 6; 9) Instrumentit tulisi las-
kea aina, kun on suuri riski instru-
mentin häviämiseen, esimerkiksi, 

kun rinta-, vatsaontelo tai lantio on 
avattuna (1; 6; 9). Instrumenttiko-
rien ja instrumenttikorin laskukaa-
vakkeiden tulisi olla standardoituja 
ja korin instrumenttivalikoiman olla 
pienin mahdollinen, jotta laskut hel-
pottuvat ja ovat tehokkaita (1; 9). 
Erilliset instrumenttien irralliset osat 
(imukärjet, terät, suojukset, siipi-
mutterit) tulisi laskea erottelemalla 
ja kirjata ylös. Leikkauksessa käytet-
tävien instrumenttien ja muiden hoi-
totarvikkeiden eheys tulee tarkastaa 
ennen käyttöä ja heti leikkausalu-
eelta poistettaessa sekä tiedottaa, 
jos tarvike on rikki tai siitä puuttuu 
osia. (1)

Tarvikelaskennan ajankohta

Hoitotarvikkeiden tarkistuslaskenta 
tulee tehdä vähintään leikkauksen 
alussa ja lopussa (9). AORN:n (1) mu-
kaan tarvikelaskenta tulee suorittaa
• ennen toimenpidettä 
• kun uusia tarvikkeita avataan 

leikkausalueelle
• ennen kuin ontelossa olevaa 

onteloa suljetaan (esimerkiksi 
virtsarakko tai kohtu)

• kun haavan sulkeminen alkaa
• kun ihon sulku alkaa tai leikka-

uksen lopussa, kun tarvikelas-
kennassa mukana olevia tarvik-
keita ei enää käytetä

• kun pysyvästi päästetään valvo-
va tai instrumentoiva sairaan-
hoitaja salista, vaikkei näkö-
kontrollia välttämättä olisikaan 
tarvikkeisiin

• aina, kun epävarmuutta esiintyy. 
Loppulaskua ei tulisi pitää valmiina 
ennen kuin haavansulussa käytetyt 
instrumentit on poistettu leikkaus-
alueelta ja palautettu instrumentti-
hoitajalle. (1)

Jos potilaalle tehdään useita toimen-
piteitä tai steriilejä alueita on useita, 
AORN:n (1) mukaan kaikki hoitotar-
vikkeet tulee laskea yhteen loppu-
laskuissa. Lisäksi kaikki tarvikelas-

l  ei lasketa taitoksia lainkaan
l  unohdetaan laskea taitos
l  lasketaan sama taitos kahdesti
l  taitos on käytössä laskujen aikana
l  lasketaan puolitettu taitoksen pala kokonaisena
l  ei nähdä taitoksia niitä laskiessa
l  ei lasketa taitoksia erillään toisistaan
l  laitetaan yhteen laskuritaskuun liian monta taitosta, tai taskuista ei näy läpi
l  yksi laskija tekee tarvikelaskentaa kahden laskijan sijaan
l  suoritetaan tarvikelasku liian aikaisin
l  edellisestä leikkauksesta jäänyt taitos lasketaan mukaan
l  taitoksia käytetään sidoksissa
l  taitoksia on väärä määrä pakkauksessa
l  taitos on pudonnut lattialle
l  annetaan taitos pois näytteen mukana
l  sekoitetaan roskat ja taitokset keskenään
l  lasketaan liian nopeasti

Taulukko 2. Taitosten laskemiseen liittyviä laskuvirhetilanteita, Steelman -  Cullen. 2011 (12)

uu
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kentaan kuuluvat hoitotarvikkeet 
pidetään leikkaussalissa, kunnes 
loppulasku on tehty. (1)

Tarvikelaskentaa ja tilanteita, jotka 
vaativat tarvikelaskennan tekemistä, 
kuten instrumentoivan tai valvovan 
sairaanhoitajan vaihtuminen, ei tule 
suorittaa potilashoidon kriittisissä 
vaiheissa: tarkistuslistan vaiheiden 
ja leikkauksen kriittisten vaiheiden 
aikana, induktion ja extubaation 
sekä implanttien avaamisen ja näyt-
teiden käsittelyn aikana (1).

Laskennan suorittaminen

Sali tulee tarkastaa ennen leik-
kausta edellisestä leikkauksesta 
jääneiden tarvikkeiden varalta ja 
varmistaa, etteivät valkotaulu tai 
laskukaavakkeet sisällä merkintöjä 
edellisestä leikkauksesta. Käyte-
tyt tai avatut tarvikkeet poistetaan 
salista leikkauksen loputtua. (1) 
Irtonaisia keittosuolaliinoja ei siis 
jätetä varalle siivousliinoiksi, kos-
ka ne voivat sotkeutua leikkauksen 
aikaisiin laskuihin. EORNA (8) ottaa 
esille, että anestesiapuolella käy-
tettävien instrumenttien tulee olla 
merkattuja, jotta ne voidaan erottaa 
leikkauspuolen instrumenteista, ja 
anestesiologisessa toimenpiteessä 
käytettävät neulat, taitokset ja in-
strumentit tulee poistaa ennen kuin 
leikkaus alkaa.

Tarvikelaskennan suorittaa kaksi 
henkilöä, joista toisen tulee AORN:n 
(1) mukaan olla valvova sairaan-
hoitaja. Tarvikkeet lasketaan näkö-
kontaktissa erotellen, osoittaen ja 
laskien samalla ääneen. Kirurgia 
tiedotetaan tarvikelaskennan tulok-
sesta. (1) Tarvikelaskennan aikana 
häiriötekijät, keskeytykset ja melu 
minimoidaan (1; 6). Jos lasku keskey-
tyy, kyseisen tarvikkeen laskeminen 
aloitetaan alusta. Anestesian lop-
puminen suunnitellaan niin, ettei se 
aseta painetta laskemiselle. (1)

Hoitotarvikkeet tulee laskea paket-
tiin merkityn kappalemäärän mu-
kaan. Jos hoitotarvike on virheellisel-
lä määrällä pakattu tai virheellinen, 
se poistetaan leikkausalueelta ja 
laskuista, eristetään muista lasket-
tavista tarvikkeista leikkaussalissa ja 
merkitään. (1; 9) Taitospakkaukses-
sa on oltava kaksi identifiointilappua, 
joista toinen jää instrumentoivalle 
sairaanhoitajalle ja toinen valvoval-
le sairaanhoitajalle. Loppulaskussa 
näiden lappujen tulee täsmätä tai-
tosten kanssa. (8)

Instrumentoivan sairaanhoitajan 
tehtäviin kuuluu, että hän on tietoi-
nen, missä instrumentit ja tarvikkeet 
sijaitsevat leikkauksen aikana pöy-
dillä ja leikkaushaavassa (1). Kirurgi 
suorittaa leikkaushaavan tarkistuk-
sen jääneiden materiaalien varalta 
ennen sulkua näkökontrollissa sekä 
koskettaen, jos mahdollista. (1; 9)

Teknologian hyödyntäminen

Maailmalla on kehitetty erilaisia tek-
nologisia ratkaisuja manuaalisten 
laskujen tueksi. AORN (1) toteaa, 
että teknologisten ratkaisujen hyö-
dyntämistä tarvikelaskennassa yh-
dessä manuaalisten laskujen kanssa 
voidaan arvioida ja harkita (1). JBI:n 
(6) näytön tiivistelmän mukaan RF 
(radio-frequency) -detektorin käy-
tön yhdessä manuaalisten laskujen 
kanssa on todettu olevan vahvasti 
suositeltavaa (6). Laitteen avulla 
identifioidaan taitokset, joihin on 
kiinnitetty mikrosiru (2).

Erityishuomioita taitosten 
käytöstä

Leikkauksessa käytettävien kuitu-
kangastuotteiden tulee olla rönt-
genpositiivisella langalla merkittyjä. 
Niitä ei saa leikata osiin. (1) Taitok-
set tulee avata, erotella ja järjestää 
käytön jälkeen läpinäkyvään, taskul-
liseen laskupussiin asettaen yksi tai-
tos kuhunkin taskuun. Leikkauksen 
jälkeen kaikki leikkaukseen mukaan 

otetut taitokset voidaan asettaa 
taskuihin, jotta varmistetaan, että 
kaikki taitokset ovat tallessa. (1; 8) 
Vaginan pesussa käytetään rönt-
genlankamerkattuja sykeröitä tai 
taitoksia, jotka lasketaan. (1) Anes-
tesiatiimi ilmoittaa, jos nieluun lai-
tetaan esimerkiksi nielutamponi. Se 
otetaan tarvikelaskuihin mukaan ja 
leikkauksen lopussa varmistetaan, 
että se on poistettu. (1)

Haavasidokset

Röntgenlankamerkattuja taitoksia 
ei tulisi käyttää pinnallisissa post-
operatiivisissa haavasidoksissa, vaan 
niiden sijaan tulee käyttää röntgen-
lankamerkkaamattomia sidosmate-
riaaleja, joita ei tulisi ottaa steriilille 
alueelle ennen kuin leikkaushaava 
on suljettu. Kun röntgenpositiivisel-
la langalla merkattuja taitoksia jäte-
tään auki jätettävään haavaan, ku-
ten esimerkiksi laparotomiahaavaan, 
sidoksissa käytettyjen taitosten 
paikka ja taitosten määrä ja tyyppi 
kirjataan potilastietoihin. Kun poti-
las palaa leikkaussaliin, sidoksissa 
tai ontelossa oleva taitosten määrä 
tulee tarkistaa potilastiedoista ja kir-
jata, kuinka monta taitosta poiste-
taan. Sidoksista poistetut taitokset 
tulee eristää ja huomioida, etteivät 
ne tule leikkauksenaikaisiin laskui-
hin mukaan.(1)

Erityishuomioita terävien ja 
muiden hoitotarvikkeiden
käytöstä

Neulat ja veitset tulee säilyttää eril-
lisellä alueella steriilillä pöydällä tai 
säilytysrasiassa. Injektioneulaa ei 
tulisi taivuttaa eikä upottaa kantaan 
asti, jottei se vaurioidu, katkea tai ir-
toa kannastaan. Jos neulan suuntaa 
joudutaan vaihtamaan injektoitaes-
sa, neula tulee poistaa kudoksesta 
ja vaihtaa sen jälkeen suuntaa. Kat-
keamisriskin vuoksi taipuneet joh-
dinvaijerit tulisi vaihtaa välittömästi 
koskien myös anestesiapuolen veri-
suonivaijereita. (1)

uu
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Kirjaaminen ja raportointi

WHO:n (9) mukaan laskujen osalta 
tulee kirjata laskun suorittaneiden 
nimet ja työrooli sekä maininta siitä, 
täsmäsikö lasku. JBI:n (6) mukaan 
kirjaamiseen tulee sisältyä vähin-
tään leikkaustarvikkeiden laskujen 
tulos, leikkaustiimin jäsenet, poti-
laaseen tarkoituksella jätetyt hoi-
totarvikkeet esimerkiksi sidoksia 
varten ja toiminnot, joita on tehty, 
jos laskuissa on esiintynyt eroavai-
suutta. Taulukossa 3 on mainittu asi-
at, jotka tarvikelaskentaan liittyvän 
kirjaamisen tulee sisältää AORN:n 
(1) mukaan.

WHO (9) suosittaa käyttämään val-
miiksi tulostettua kaavaketta taitos-
ten, neulojen ja instrumenttien tal-
lentamiseen aina kuin mahdollista. 
AORN (1) suosittaa, että taitosten, 
neulojen, veitsien ja muiden hoito-
tarvikkeiden laskut kirjataan näky-
välle paikalle, jotta kaikkien on help-
po nähdä ne, ja että instrumenttien 
laskujen tallentamiseen käytetään 
valmiiksi tulostettua kaavaketta. 
Valvovan sairaanhoitajan tulee mer-
kitä lasku ylös heti kunkin tarvikkeen 
laskemisen jälkeen. (1)

Tauotusten ja vuoronvaihdon yhte-
ydessä tarvikelaskentaan liittyvistä 
asioista tulee raportoida strukturoi-
dusti. Vuoronvaihdon yhteydessä 
tehdään lisäksi hoitotarvikkeiden 
tarkistuslaskenta.(1) ISBAR on struk-
turoitu raportointimenetelmä, jonka 
yhteydessä leikkauspuolella voidaan 
tehdä tarvikelaskenta ja myös uusi 
tarkistuslistan aikalisä saaden koko 
salitiimi ajan tasalle senhetkisestä 
tilanteesta (8).

Välinehuolto

Instrumentit tulee laskea, kun 
instrumenttikori valmistellaan ste-
riloitavaksi. Tämä ei kuitenkaan ole 
alkulasku ennen leikkausta. Väline-
huollon tulee ilmoittaa leikkaustii-
mille, jos välinehuollossa huoma-

taan, että instrumentista puuttuu 
osa. Tiimin tulee toimia sovitusti 
puuttuvan osan löytämiseksi. (1)

Toiminta täsmäämättömissä 
laskutilanteissa

Jos huomataan, että joku hoitotarvi-
ke puuttuu, kaikkien leikkaustiimin 
jäsenten tulee ryhtyä välittömästi 
toimeen. Epäselviä tarvikelaskuti-
lanteita varten tulee olla standar-
doitu toimintatapa. (1; 6.) Hoitotar-
vikkeen puuttumisesta ilmoitetaan 
koko salitiimille. Salitiimi pyytää 
lisäapua, suorittaa tarvikelaskennan 
uudestaan, käy läpi steriilin alueen 
ja sen ympäristön, lattiamaljat, leik-
kausliinat ja roskapussit. Haavan 
sulku keskeytetään ja haava sekä 
leikkausalue tarkastetaan järjestel-
mällisesti. Jos tarviketta ei löydy, po-
tilas röntgenkuvataan ennen haavan 
sulkua, jos se on potilaan tilan vuoksi 
mahdollista. Kun hoitotarvike löytyy, 
kyseisen tarvikkeen laskeminen tois-
tetaan. Jos neula tai muu hoitotarvi-
ke hukkuu mini-invasiivisen toimen-
piteen aikana, kirurgin tulee pohtia 
riskit ja edut mahdollisen avoleik-
kauksen tai sen välillä, että tarvike 
jätetään potilaaseen. Ratkaisemat-
tomat, täsmäämättömät tarvikelas-
kut tulee kirjata potilasasiakirjoihin 
ja potilaalle tai potilaan omaiselle 
tulee kertoa tapahtuneesta. Myös 
salin siivousta tekemään tulevia lai-
toshuoltajia ja seuraavaa salitiimiä 
tulee tiedottaa tapahtuneesta. (1)

Koulutus

Perioperatiivisen tiimin jäsenten tu-
lee osallistua aktiivisesti tarvikelas-
kentaa koskeviin tiimikoulutuksiin, 
joiden avulla vähennetään haittata-
pahtumia, parannetaan tiimityötä 
ja kommunikointia sekä mahdollis-
tetaan se, että kuka tahansa uskal-
taa ottaa esille potilasturvallisuutta 
vaarantavan asian ja ilmoittaa, jos 
esimerkiksi epäilee hoitotarvikkeen 
olevan hukassa. (1; 6.)

Yksiköiden toimintatapojen 
pohtiminen

Meidän tulee pohtia kriittisesti toi-
mimmeko hoitosuositusten mukaan, 
perustuvatko toimintatapamme 
ajantasaiseen näyttöön ja ovatko 
toimintatapamme yhteneviä. Toi-
saalta meidän tulee myös tarkastel-
la, miten kansainväliset hoitosuosi-
tukset soveltuvat Suomen oloihin. 
Leikkaussairaanhoitajan velvollisuu-
det, työn kuva ja työroolit eroavat 
eri maiden välillä riippuen muun mu-
assa koulutuksesta (8). Tässä läpi-
käydyn näytön perusteella voidaan 
kuitenkin pohtia yksiköittemme 
toimintatapoja; Toimivatko kaikki 
osastolla yhteneväisesti? Mitä ris-
kitekijöitä on olemassa? Onko inst-
rumenteissa tai kertakäyttöisissä 
hoitotarvikkeissa irto-osia (ruuveja, 
merkkejä, suojia, helposti irtoavia 
tai vioittuvia osia)? Onko olemas-

l  Laskettu materiaali (instrumentit, taitokset, terävät instrumentit, muut tarvikkeet)
l  Tehtyjen laskujen lukumäärä
l  Laskuun osallistuneiden nimet ja työtehtävä
l  Tarvikelaskennan tulos (täsmää tai ei täsmää)
l  Kirurgin tiedottaminen asiasta
l  Mahdollinen apuna käytetty teknologia
l  Selitys vaihtelevalle/poikkeavalle toimintatavalle (esim. hätäleikkaus tai muu syy, 

miksei tarvikelaskentaa ole tehty)
l  Potilaaseen tarkoituksella jätetyt materiaalit (esim. dreenit tai sidoksiin jätetyt rtg-

positiiviset taitokset)
l  Tehdyt toimenpiteet, jos laskuissa on ollut epäselvyyttä

Taulukko 3. Tarvikelaskentaan liittyvän kirjaamisen tulisi sisältää (AORN 2019: 1: Strong Evidence):

uu
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sa poikkeavia toimintatapoja tai 
esimerkiksi hoputtamista? Käyte-
täänkö myös leikkaussairaanhoita-
jien välisen vuoronvaihtotilanteen 
raportissa ISBARia, järjestelmällis-
tä ja strukturoitua raportointime-
netelmää, jossa huomioidaan tar-
vikelaskentaan liittyvien asioiden 
lisäksi myös muut potilaan leikkaus-
hoitoon liittyvät asiat? Onko tämän 
implementoinnin tueksi kehitetty 
esimerkiksi erillistä taskukorttia leik-
kauspuolta varten? Millaista toimin-
tatapaa käytetään, jos potilas tulee 
uudestaan saliin, jotta mahdolliset 
sidoksissa olevat taitokset eivät se-
koitu leikkauksenaikaisiin laskuihin? 
Organisaation pitäisi myös määrit-
tää, onko olemassa tilanteita, jolloin 
tarvikelaskennasta voidaan poiketa. 
Lisäksi on hyvä muistaa, että terä-
vien hoitotarvikkeiden laskeminen 
vaikuttaa potilasturvallisuuden li-
säksi työturvallisuuteen pistotapa-
turmien osalta.

Potilasturvallisuutta lisätään kar-
simalla muistinvaraista toimintaa, 
käyttämällä tarkistuslistoja, poista-
malla häiriötekijöitä ja käyttämällä 
toimintatapoja, jotka takaavat toi-
minnan turvallisuuden kiireenkin 
aikana. Tuodaan tarvikelaskennassa 
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käytettävät toimintatavat 2020-lu-
vulle, perustellaan toimintatapam-
me näytöllä ja vaaditaan tukira-
kenteilta ja organisaatioiltamme 
näyttöön perustuvia ohjeistuksia, 

joiden avulla toimintatapoja voi-
daan yhtenäistää. Näin lisätään po-
tilasturvallisuutta sekä parannetaan 
entisestään potilaiden saaman hoi-
don laatua. n
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Olimme aikaisemmin terveysalalla 
myös perioperatiivisen hoitotyön 
osalta toimineet pitkään vanhen-
tuneissa tiloissa ja siirtymävaiheen 
aikana väistötiloissa, joten monen 
vuoden ”evakkoretken” jälkeen 
pääsimme uusiin tiloihin. Avajais-
ten ja tilojen esittelyn piti tapahtua 
maaliskuussa 2020. Avajaiset jäivät 
valitettavasti koronan ”jalkoihin” ja 
kampus hiljeni harmillisesti koko 
kevääksi 2020. Lähiopetus, sisältä-
en laboraatio- ja simulaatio-oppi-
misen, aloitettiin jälleen elokuussa 
2020 parantuneen koronatilanteen 
sallimana ja olemme siitä asti työs-
kennelleet kulloistenkin rajoitusten 
mukaisesti. 
  
Anestesia- ja 
leikkaussimulaatioluokka 

Myllypuron kampuksella on käytös-
sä 60 m²:n kokoinen anestesia- ja 
leikkaussimulaatioluokka, jonka 
suunnitteluun ja rakentamiseen pää-
simme perioperatiivisina opettajina 
vaikuttamaan rakentamisen aika-
na. Meillä oli jo aiemmissa tiloissa 
uusi anestesiatyöasema ja Myllypu-
ron tiloihin saimme uuden leikkaus-
pöydän, tukitelineitä, anestesiapöy-

dän, anestesia- ja leikkauspuolen 
kattokeskukset ja OpenOR- salioh-
jausjärjestelmän. Järjestelmän avul-
la voidaan kuvata kameralla, mut-
ta lämpötilan ja ilmanvaihdon osalta 
se vain simuloi oikean leikkaussalin 
järjestelmää. Lisäksi anestesia- ja leik-
kaussimulaatioluokassa on simulaa-
tiokamerat ja simulaatiolaitteisto, 
joka sijaitsee ikkunan takana olevas-
sa simulaatio-ohjaamossa. Luokassa 
on SimPad -ohjattava monitori, johon 

voimme muuttaa anestesiamonitori-
arvoja simulaation aikana.  

Leikkaussalin ulkopuolella sijaitsee 
kaksi kirurgista käsienpesupaikkaa, 
jonka yhteydessä on hylly päähi-
neille ja suunenäsuojuksille. Pesu-
paikalla on liikeohjatut vesipisteet, 
suuri peili seinässä ja kello desinfi-
ointiajan seuraamista varten. Opis-
kelijat pääsevät kirurgisen käside-
sinfektion tehtyään liukuohjatusta 
ovesta luokkaan pukeutumaan ste-
riilisti. Pesupaikalla on simulaatioka-
mera, josta näemme käsidesinfek-
tiovaiheen toiminnan simulaatiossa. 

Tilojen valmistuttua perioperatii-
viset opettajat kalustivat luokan ja 
miettivät yhdessä välinehuoltajien 
kanssa toimivat käytännöt välineis-
tön ja välinehuollon suhteen. Väline-

Perioperatiivisen hoitotyön 
oppimista Metropolia 
Ammattikorkeakoulun 
Myllypuron kampuksella

Minna Marjamäki-Kekki
Lehtori, TtM, esh, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Liisa Lukkari
Lehtori, THM, esh, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Myllypuron kampus valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2019 lo-
pulla, jolloin sosiaali- ja terveysala pääsi lopulta muuttamaan yhteen 
kiinteistöön ja samalla terveysalan toiminta yhdistyi aivan uudella 
tavalla. Terveysalan Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalve-
lut -innovaatio -keskittymässä toimii mm. HyMy -kylä (Hyvinvointia 
Myllypurosta), jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat oppimi-
sen osana tarjota palveluita alueen asukkaille hyödyntäen terveys-
alan moniammatillista osaamista. 

Yleisnäkymä anestesia- ja leikkaussimulaatioluokasta.

uu
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huoltoa emme valitettavasti saa-
neet leikkaussalitilojen yhteyteen, 
vaan se toimii keskitetysti saman 
rakennuksen eri kerroksessa.  
  
Oppiminen ja opetus luokassa
   
Perioperatiivisten kädentaito-
jen harjoittamisen näkökulmasta 
opettajina koemme laboraatio- ja 
simulaatio-opetuksen merkittä-
vänä perus- ja syventävän tason 
opetuksessa. Perusopinnoissa opis-
kelijat harjoittelevat pienryhmissä 
anestesia-, instrumentoivan ja valvo-
van sairaanhoitajan tehtäviä. Anes-
tesiapuolen laboraatioissa käydään 
läpi anestesiasairaanhoitajan tehtä-
viä, anestesiakonetta ja monitorointia, 
induktiolääkkeitä sekä harjoitellaan 
intubaatiossa avustamista. Leikka-
uspuolen laboraatioissa käydään läpi 
valvovan ja instrumentoivan sairaan-
hoitajan tehtäviä, harjoitellaan leik-
kausasentoja, leikkausalueen desin-
fektiota, steriilin takin ja käsineiden 
pukemista sekä steriiliä rajaamista. 
Opiskelijat tutustuvat myös perus-
instrumentteihin ja ommelaineisiin. 
Perusopinnoissa opintopistemää-
rään ei mahdu simulaatio-opetusta. 
Syventävissä opinnoissa opiskelijat 
kertaavat ja syventävät kädentaito-
jaan edellä mainituissa harjoitteissa 
ja heillä on enemmän aikaa yksilölli-
seen harjoitteluun laboraatioissa. Li-
säksi opetukseen sisältyy simulaatioi-
ta anestesia- ja leikkauspuolelta. 

Korona-aikana olemme järjestäneet 
laboraatio-opetuksen pienryhmissä 
rajoitusten mukaisesti ja simulaatio-
opetuksen hybridiopetuksena. Si-
mulaatioissa potilastapauksissa ak-
tiiviset toimijat ovat oppilaitoksissa, 
loppuryhmä osallistuu Zoom-etäyh-
teydellä ja jälkikeskustelu käydään 
myös etänä.
   

 Kokemuksia uusien tilojen 
käytöstä 

Kokemuksemme uudesta luokasta 
on ollut niin opettajien kuin opis-
kelijoiden mielestä erinomainen ja 
saamme jatkuvasti hyvää palautet-
ta tilojen toimivuudesta. Laboraa-
tio- ja simulaatiotyöskentely on jo 
nyt osoittanut toimivuutensa tilojen 
suhteen. Olemme tyytyväisiä asian-
tuntijahenkilöstä, joka huolehtii kai-

kista simulaatiovälineistä ja ohjaa ja 
auttaa meitä simulaatioissa tarvitta-
essa. Hän on myös kouluttanut opet-
tajat simulaatiolaitteiston käyttöön. 
Olemme iloisia, että voimme toimia 
todellisuutta vastaavassa leikkaus-
saliympäristössä.  

Ajoittain haastetta tuottaa leikkaus-
salitilojen suuri käyttöaste oman 
koulutusalan tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa ja täydennyskou-

Laboraatio-opetus meneillään.

Opettaja Liisa Lukkari valmistelee anestesialaboraatiota.
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Kuvat ovat Liisa Lukkarin, Minna Marjamäki-Kekin ja Metropolia Ammattikorkea-
koulun arkistosta. Kuvien julkaisuun on opiskelijoiden ja opettajien lupa.

lutuksessa. Lisäksi tiloja hyödynne-
tään jo muidenkin koulutusalojen 
opetuksessa. Tulevaisuudessa ajoi-
tus vaatii huolellista etukäteis-
suunnittelua, jotta kaikki opetus 
pystytään järjestämään. Jatkossa 
joudumme kehittämään opetustoi-
mintaa joustavasti, koska suunnit-
teluvaiheessa kaikkia asioita ei kui-
tenkaan voitu huomioida etukäteen 
riittävästi. Oppilaitosmaailmassa 
haasteena on rahoituksen riittävyys 
jatkuvasti muuttuvien ja uusien väli-
neiden hankintaan.  

Perioperatiivisina opettajina pää-
simme juhlistamaan leikkaussaliti-
loja yhdessäolon ja brunssin mer-
keissä 15.2.2021, kun vietimme 
eurooppalaista perioperatiivisten 
hoitajien päivää (EPND) ja saim-
me Fornalta rahallista tukea tarjot-
taviin. Lämmin kiitos Forna, kun 
mahdollistitte iloisen ja mukavan 
hetken työn tuoksinassa meille 
opettajille! n 

Opettaja Minna Marjamäki-Kekki ohjaa steriilien käsineiden 
pukemista.

Opiskelijat harjoittelevat steriilillä alueella toimimista.

Perioperatiiviset opettajat Fornan tarjoamalla brunssilla eurooppalaisten 
perioperatiivisten hoitajien päivänä (kuvassa  edessä vas. Liisa Lukkari, Minna 
Marjamäki-Kekki, Virpi Prieur, takana Mari Manninen ja OpenOR -kamerassa 
etäyhteydellä Elina Kettunen. Kuvaushetkellä mukaan eivät päässeet 
Kirsti Hämäläinen ja Anna Partanen).
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Valmistuvan sairaanhoitajan 
osaaminen hyvällä tasolla 
Euroopassa

Tausta

Laadukkaan hoitotyön yksi merkit-
tävimmistä tekijöistä on sairaanhoi-
tajien osaamisen korkea taso (Aiken 
ym., 2017). Osaamisella on myös 
merkitystä potilasturvallisuuteen ja 
hoidon kustannuksiin (Melnyk ym., 
2014; Kim ym. 2017). Useat maail-
manlaajuiset kansalaisten tervey-
teen vaikuttavat trendit haastavat 
myös tulevaisuuden hoitotyötä 
(WHO, 2020a) ja siten myös sairaan-
hoitajien osaamista (Drennan & Ross, 
2017). Väestön ikääntyminen Euroo-
passa vaikuttaa lisäävästi hoidon 
tarpeen määrään (OECD/EU, 2018; 
Eurostat, 2019). Lisäksi esimerkiksi 
ilmastonmuutos ja ihmisten liikku-
vuus lisäävät uusien terveysriskien 
ja tarttuvien tautien levinneisyyt-
tä, jotka voivat johtaa esimerkiksi 
maailmanlaajuiseen pandemiaan, 
kuten COVID-19 -koronavirustauti 
(WHO, 2020b). Tämä kaikki tarkoit-
taa, että sairaanhoitajilla tulee olla 
osaamista tukea potilaita selviä-
mään näissä terveysongelmissa. 
Myös erikoistunut ja kompleksinen 
terveydenhuolto ja teknologian li-
sääntyvä käyttö lisäävät sairaanhoi-
tajan osaamisvaatimuksia (Buchan 
ym., 2013; Euroopan komissio, 2020). 
Kehittyminen kohti kestävämpää 

Satu Kajander-Unkuri
TtT, yliopettaja, 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, 
post doc tutkija, Turun yliopisto, 
hoitotieteen laitos
ja COMPEUnurse konsortio

terveydenhuoltojärjestelmää on 
välttämätöntä (England & Azzopar-
di-Muscat, 2017) ja sairaanhoitajien 
osaamisella on tärkeä rooli terveys-
palvelujen tarjonnan muutoksessa 
(Buchan ym., 2013), kun sairaala-
hoitoa vähennetään ja perustervey-
denhuoltoa ja ennalta ehkäisevää 
terveydenhoitoa, kuten esimerkiksi 
sairaanhoitajavastaanotot, lisätään 
(OECD/EU, 2018; WHO, 2020a).

Aikaisemman tutkimustiedon mu-
kaan valmistumassa olevat sai-
raanhoitajaopiskelijat Euroopassa 
arvioivat oman osaamisensa melko 
hyvälle tasolle (esim. Kiekkas ym., 
2019; Forsman ym., 2020; Kajander-
Unkuri ym., 2020c), joskin maiden vä-
lillä näyttäisi olevan eroja. Suomessa 
valmistumassa olevat sairaanhoita-
jaopiskelijat ovat arvioineet osaami-
sensa olevan korkeimmalla tasolla 
potilaan auttamiseen ja hänen yk-
silölliseen hoitoonsa liittyvissä asi-
oissa. Matalinta osaaminen on ollut 
kollegana toimimisessa ja vastuun-
ottamisessa, itsenäisessä toimin-
nassa. (Kajander-Unkuri ym., 2014, 
2020c). Suomalaisten valmistumas-
sa olevien sairaanhoitajien arvioinnit 
osaamisestaan ovat samansuuntai-
sia kuin ruotsalaisten (Gardulf ym., 
2019; Forsman ym., 2020) ja kreikka-

laisten (Kiekkas ym., 2019). Vertaile-
vaa tutkimusta on kuitenkin vähän 
(Nilsson ym., 2019).

Euroopassa sairaanhoitajan osaa-
misen vähimmäisvaatimukset pe-
rustuvat Euroopan Unionin määrit-
telemiin sairaanhoitajakoulutuksen 
osaamisvaatimuksiin (Euroopan ko-
missio, 2013). Näiden lisäksi esimer-
kiksi Suomessa ovat olleet käytös-
sä valtakunnalliset sairaanhoitajan 
osaamisvaatimukset, joita on juuri 
päivitetty (Kajander-Unkuri ym., 
2020b). Euroopan Unionin alueel-
la sairaanhoitajat valmistuvat ns. 
yleissairaanhoitajiksi (eng. nurse res-
ponsible for general care) (Euroopan 
komissio, 2013). Tämä tarkoittaa siis 
sitä, ettei vastavalmistunut sairaan-
hoitaja ole erikoistunut millekään 
kliinisen hoitotyön osa-alueelle. Sil-
ti vastavalmistuneelta sairaanhoi-
tajalta odotetaan laajaa osaamista 
ja itsenäistä työskentelytapaa heti 
työelämän alkaessa. Tästä syystä 
on tärkeä tutkia, millaista osaami-
nen on valmistumisvaiheessa, jotta 
esimerkiksi perehdytystä suunnitel-
taessa osattaisiin tukea uuden sai-
raanhoitajan siirtymävaihetta työ-
elämään.

Tutkimus

Tämä tutkimus on osa kansainvälistä 
tutkimusprojektia ”Competence of 
nursing students in Europe, COMPEU-
nurse”, jossa tarkoituksena on arvi-
oida sairaanhoitajien osaamista ja 
siihen liittyviä tekijöitä valmistumis-
vaiheessa ja uran ensimmäisinä vuo-
sina. Tutkimusprojektiin ovat osallis-
tuneet vuonna 2018 valmistumassa 
olleet sairaanhoitajaopiskelijat kuu-

Sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. 
Suomessa ja koko maailmassa terveydenhuoltojärjestelmä on suuren 
haasteen edessä, sillä puute koulutetuista ja ammattitaitoisista sai-
raanhoitajista on realisoitumassa. Sairaanhoitajien lukumäärä ei yksin 
takaa hoidon korkeaa laatua, vaan ratkaisevassa asemassa on myös 
osaaminen. Sairaanhoitajan ammatissa on välttämätöntä, että osaa-
minen kehittyy jatkuvasti ammattiuralla, joka alkaa opiskelujen alusta 
ja jatkuu koko työssäoloajan. 
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desta Euroopan maasta (Espanja, 
Italia, Portugali, Slovakia, Suomi ja 
Tšekki). Heille on lähetetty projektin 
aikana kaksi seurantakyselyä, yksi ja 
kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. 
Tämä artikkeli perustuu näissä mais-
sa valmistumisvaiheessa vastannei-
siin sairaanhoitajaopiskelijoihin (n = 
1746). Tutkimusprojektin tarkempiin 
tuloksiin voi tutustua englanninkie-
lisissä julkaisuissa (Kajander-Unkuri 
ym. 2020a; Visiers-Jiménez ym. 2021).

Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää valmistumassa olevien 
sairaanhoitajaopiskelijoiden osaa-
mista kuudessa Euroopan maassa.

Osaamista arvioitiin Suomessa ke-
hitetyllä ja laajassa kansainvälisessä 
käytössä olevalla Sairaanhoitajan 
ammattipätevyys -mittarilla (Nur-
se Competence Scale - NCS). Mittari 
mittaa geneeristä osaamista ja siinä 
on seitsemän osaamiskategoriaa 
(yhteensä 73 väittämää): auttami-
nen, opettaminen ja ohjaaminen, 
tarkkailutehtävä, tilannehallinta, 
hoitotoimien hallinta, laadunvarmis-
tus ja työrooli. Jokaista väittämää 
arvioidaan VAS-asteikolla 0–100, 
jossa pienin arvo 0 kuvaa matalaa 

osaamista ja suurin arvo 100 kuvaa 
erittäin hyvää osaamista. (Mereto-
ja ym., 2004.) Aineisto analysoitiin 
tilastollisesti käyttäen SAS 9,4 for 
Windows -tilasto-ohjelmaa.

Tulokset

Tyypillinen sairaanhoitajaopiskelija 
oli 24,6-vuotias nainen, joka oli val-
mistumassa ensisijaiseen ammatti-
vaihtoehtoonsa. Vastanneista sai-
raanhoitajaopiskelijoista 36,6 %:lla 
oli aikaisempi tutkinto terveyden-
huoltoalalta ja 86,4 % suunnitteli 
pysyvänsä hoitotyössä tulevaisuu-
dessa. 

Sairaanhoitajaopiskelijat arvioi-
vat kokonaisosaamisensa hyväl-
le tasolle keskiarvolla 64,5 (VAS 
> 50–75, kh 14,8). Osaamisen arvi-
oinnit vaihtelivat maittain (57,0–
68,1). Arvioinnit olivat korkeim-
pia Auttaminen-kategoriassa ja 
Tilannehallinnassa ja matalimpia 
Hoitotoimien hallinnassa ja Laadun-
varmistuksessa. Maiden välillä oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. 

Kun osaamisen arviointeja tarkas-
teltiin maittain, niin sairaanhoita-

jaopiskelijat Espanjasta ja Italiasta 
arvioivat osaamisensa korkeimmak-
si, kun taas sairaanhoitajaopiskelijat 
Suomesta ja Slovakiasta arvioivat 
osaamisensa matalimmiksi (Tauluk-
ko 1).

Suomalaiset sairaanhoitajaopis-
kelijat arvioivat oman kokonais-
osaamisensa lähes eurooppalaisen 
keskiarvon tasolle. Suomalaisia 
valmistumassa olevia sairaanhoita-
jaopiskelijoita on tutkittu samalla 
mittarilla myös aikaisemmin (Kajan-
der-Unkuri ym., 2014, 2020c). Tau-
lukossa 2 on esitetty aikaisempina 
vuosina valmistumassa olleiden 
sairaanhoitajaopiskelijoiden osaa-
minen sekä tähän tutkimukseen, 
vuonna 2018 vastanneiden suoma-
laisten sairaanhoitajaopiskelijoiden 
osaaminen. Taulukosta nähdään, 
että matalimmalle oman kokonais-
osaamisensa ovat arvioineet 2015–
2016 vuosina valmistuneet sairaan-
hoitajat, jotka ovat valmistuneet 3 
vuoden opintojen jälkeen. Korkeinta 
kokonaisosaaminen on ollut sama-
na ajankohtana valmistuneilla sai-
raanhoitajilla, jotka ovat käyttäneet 

Taulukko 1. Valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden itsearvioitu osaaminen (NCS).

Maa Auttaminen
Ka (kh)

Opetus - 
ohjaaminen 
Ka (kh)

Tarkkailu-
tehtävä
Ka (kh)

Tilanne- 
hallinta
Ka (kh)

Hoitotoimien 
hallinta
Ka (kh)

Laadun-
varmistus
Ka (kh)

Työrooli
Ka (kh)

Kokonais-
osaaminen
Ka (kh)

Espanja (n=194–202) 75,7 (12,1) 66,0 (16,6) 69,6 (17,3) 71,1 
(16,5)

63,0 (19,7) 70,1 (18,4) 66,7 
(17,7)

68,1 (14,4)

Italia (n=331–334) 72,2 (14,0) 67,2 (15,9) 70,1 (16,1) 70,3 
(16,4)

65,9 (16,8) 64,0 (18,2) 68,3 
(16,6)

68,1 (14,1)

Portugali (n=309–338) 73,7 (11,0) 67,1 (14,1) 66,1 (15,3) 66,3 
(15,3)

66,8 (16,2) 66,6 (16,7) 63,6 
(16,7)

66,7 (13,1)

Tšekki (200–202) 59,3 (17,1) 61,3 (19,1) 63,8 (19,1) 69,1 
(17,8)

63,3 (19,8) 56,5 (20,9) 68,7 
(17,5)

64,1 (15,4)

Suomi (n= 326–336) 73,1 (13,5) 65,6 (15,3) 69,6 (15,8) 64,6 
(17,8)

59,9 (17,0) 60,7 (18,7) 59,9 
(15,4)

64,0 (13,6)

Slovakia (n=296–306) 52,4 (14,4) 52,2 (18,3) 56,3 (19,0) 62,7 
(19,1)

56,2 (18,2) 53,8 (18,3) 62,3 
(17,6)

57,0 (15,9)

Yhteensä (n=1646–1714) 68,1 (16,6) 63,4 (17,3) 66,0 (17,6) 67,0 
(17,4)

62,5 (18,1) 61,8 (19,1) 64,5 
(17,1)

64,5 (14,8)

Osaaminen heikko 0–25; melko hyvä >25–50; hyvä >50–75, erittäin hyvä >75–100.  
Ka, keskiarvo; kh, keskihajonta
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opintoihinsa koko tutkintoajan, 3,5 
vuotta. Tähän tutkimukseen vastan-
neet valmistumassa olleen sairaan-
hoitajaopiskelijat ovat arvioineet ko-
konaisosaamisensa matalimmaksi 
niistä opiskelijoista, jotka ovat käyt-
täneet opintoihinsa 3,5 vuotta.

Pohdinta

Valmistumassa olevat sairaanhoita-
jaopiskelijat arvioivat osaamisensa 
hyvälle tasolle käytetyllä mittarilla 
mukana olleissa kuudessa Euroopan 
maassa. Tulos on samansuuntainen 
kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, 
jotka on tehty yksittäisissä maissa 
(Kajander-Unkuri ym., 2014, 2020c; 
Notarnicola ym., 2018), mutta hie-
man matalampi verrattuna tutki-
muksiin, joissa on käytetty toista 
geneerisen osaamisen mittaria (Gar-
dulf ym., 2019; Kiekkas ym., 2019). 
Voidaan kuitenkin todeta, että val-
mistumassa olevien sairaanhoitaji-
en osaamisen taso Euroopassa on 
vähintään hyväksyttävällä tasolla, 
joka on hyvä tulos työvoiman liikku-
vuuden näkökulmasta EU:n alueella.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden osaa-
minen kuitenkin vaihteli maiden 
välillä; sairaanhoitajaopiskelijat Ete-
lä-Euroopasta (Espanja, Italia ja Por-
tugali) arvioivat osaamisensa korke-
ammaksi verrattuna muissa mukana 
olleissa maissa valmistuneet. Eroja 
on kuvattu myös aikaisemmassa 
vertailevassa tutkimuksessa (Nils-
son ym., 2019). Erot sairaanhoitaja-
koulutuksissa eivät selitä vaihteluja 
yksinään, erot voivat johtua myös 
työoloista ja sairaanhoitajan työn-
kuvasta ja vastuun määrästä. Esi-
merkiksi Slovakiassa sairaanhoitaja-
lääkäri -suhdeluku on alle OECD/
EU-keskiarvon, joka voi osaltaan 
selittää sairaanhoitajan ammatin 
eroja (Smatana ym., 2016). Sairaan-
hoitajan työhön kuuluvat työtehtä-
vät myös vaihtelevat Euroopan mai-
den välillä (Marcinowicz ym., 2016) ja 

Taulukko 2. Suomalaisten valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden osaaminen (NCS).

Tämä tutkimus
Aineisto 
kerätty 2018
(n=326–336)

ka          kh

Kajander-Unkuri ym. 2020c
Aineisto kerätty 2015–2016
3 v.                             3,5 v.  
(n=126–132)          (n=90–96)  
     
ka        kh                 ka        kh

Kajander-Unkuri 
ym. 2014
Aineisto kerätty 
2011 (n=156)

ka         kh     

Auttaminen 73,1      13,5 70,2    16,4              76,2    14,5 75,6      11,5

Tarkkailutehtävä 69,6     17,3 60,3    18,6             70,6    20,5  72,1      14,3

Opetus 
- ohjaaminen 

65,6     15,3 60,9    18,5             68,3    21,0  68,9      14,2

Tilannehallinta 64,6     17,8 59,5    20,0             67,2     21,7  67,0      17,6

Laadunvarmistus 60,7     18,7 59,5    18,4             68,0     22,4  64,5      17,9

Työrooli 59,9     15,4 56,0    18,1             65,7     21,2  59,4      16,4

Hoitotoimien 
hallinta

59,9     17,0 52,0   21,6             62,5     23,0  59,7      17,7

Kokonais-
osaaminen

64,0     13,6 59,8   18,8             68,4   20,6         66,7      15,7

Osaaminen heikko 0–25; melko hyvä >25–50; hyvä >50–75, erittäin hyvä >75–100.  
Ka, keskiarvo; kh, keskihajonta

tämä tuo haasteen myös tämänkal-
taisten vertailevien kyselytutkimuk-
sien tekemiselle, koska eri maiden 
variaatioita sairaanhoitajan tehtä-
vissä ei pystytä tavoittamaan.

Valmistuvien sairaanhoitajien 
osaaminen oli korkeinta potilaan 
auttamiseen, hänen yksilölliseen 
ja eettiseen hoitoonsa ja tutkimus-
tiedon hyödyntämiseen liittyvissä 
tehtävissä (Auttaminen-kategoria), 
kuten aikaisemmissa tutkimuksissa 
samalla mittarilla (Kajander-Unkuri 
ym., 2014, 2020c). Myös toisella ge-
neerisellä mittarilla tehdyissä tutki-
muksissa tämä osa-alue on arvioitu 
korkeimmalle tasolle (Gardulf ym., 
2019; Forsman ym., 2020). Auttami-
sen osa-aluetta pidetään hoitotyön 
ytimenä (Lejonqvist & Kajander-
Unkuri, 2021), joten tulosta voidaan 
pitää hyvänä sekä hoitotyön että 
sairaanhoitajakoulutuksen näkö-
kulmasta. Matalinta osaaminen oli 
hoidon tuloksellisuuden arvioinnis-
sa ja potilashoidon kehittämisessä 
(Laadunvarmistus-kategoria). On 
ymmärrettävää, ettei valmistumas-
sa oleva sairaanhoitajaopiskelija koe 

pystyvänsä vielä kehittämään hoito-
työtä, koska hänen keskittymisensä 
kohdistuu yksittäisen potilaan hoi-
toon koulutuksen kuuluvissa ohja-
tuissa harjoitteluissa. 

Suomalaisten valmistumassa olevi-
en sairaanhoitajien osaamisessa on 
tapahtunut hienoista laskua, kun 
verrataan tuloksia samalla mittarilla 
aikaisempina vuosina kerättyihin ja 
raportoituihin tutkimusaineistoihin 
(Kajander-Unkuri ym., 2014, 2020c). 
Vaikka tässä tutkimuksessa osaami-
nen on edelleen hyvällä tasolla eikä 
tuloksia voi suoraan verrata toisiinsa, 
on laskutrendi hieman huolestutta-
va. Suomessa on keväällä 2021 otet-
tu käyttöön sairaanhoitajakoulu-
tuksessa valtakunnallinen loppukoe, 
joka perustuu päivitettyihin yleissai-
raanhoitajan osaamisvaatimuksiin 
(Kajander-Unkuri ym., 2020b). Tämä 
koe pyrkii osaltaan takaamaan val-
mistuvien sairaanhoitajien osaami-
sen riittävän tason Suomessa.
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Tulosten merkitys 
käytännön näkökulmasta

Sairaanhoitajat tekevät itsenäistä ja 
vastuullista työtä ja osaava henkilös-
tö on turvallisen ja korkealaatuisen 
hoidon tärkein tekijä. Sairaanhoita-
jilla on Euroopassa hyvä osaamis-
taso valmistumisvaiheessa, mutta 
osaamisessa on eroja eri maiden 
välillä. Jotta sairaanhoitaja pysyy 
hoitotyön alalla, tulee turvata hyvä 
siirtymävaihe. Tämän tutkimuksen 
tulokset on hyvä huomioida terve-
ydenhuollon organisaatioissa, kun 
suunnitellaan vastavalmistuneen 
sairaanhoitajan perehdytystä työ-
yksiköissä. Koulutusorganisaatioille 
tulokset ovat merkityksellisiä kou-
lutuksen järjestämisen ja opetus-
suunnitelmien kehittämisen näkö-
kulmasta. n
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HUS, Jorvin sairaala, 
Anestesia- ja leikkaus-
osasto K

Tutkimusklubitoimintaa 
anestesia- ja leikkausosastolla 
– näyttöön perustuvan toiminnan tukena

Tutkimusklubi tukee 
näyttöön perustuvaa 
toimintaa

Tutkimusklubi on Hotuksen Näyt-
tövinkin 6/2019 (1) mukaan sään-
nöllisesti toistuva ja tavoitteellinen 
kokoontuminen, jossa käsitellään 
käytännön hoitotyötä tukevia tie-
teellisiä tutkimusartikkeleita. Tutki-
musklubissa hoitotyöntekijät kes-
kustelevat tutkimustiedon käytöstä 
hoitotyössä. Keskustelu pohjautuu 
esiteltäväksi valittuun tutkimukseen. 
Tutkimustiedosta pyritään etsimään 
ratkaisua ennalta määriteltyyn hoi-
totyön ongelmaan. Tutkimuksesta 
esille nousseita tuloksia tarkastel-
laan kriittisesti ja käytetään hoito-
työn päätöksenteossa. Tutkimusklu-
bitoiminnalla pyritään edistämään 
organisaation potilasturvallisuutta, 
hoidon laatua ja innovaatiotoimin-
taa. Toiminnalla voidaan tukea myös 
hoitohenkilökunnan elinikäistä op-
pimista. (2) Terveydenhuoltolain 
(1326/2010) mukaan: “Terveyden-
huollon toiminnan on perustuttava 
näyttöön ja hyviin hoito- ja toiminta-
käytäntöihin. Terveydenhuollon toi-
minnan on oltava laadukasta, turval-
lista ja asianmukaisesti toteutettua”. 
(3) On todettu, että sairaanhoitajat ja 
hoitotyön johtajat tarvitsevat tietoa 
näyttöön perustuvasta toiminnasta 

Artikkeli julkaistu Spirium-lehdessä (1/2021, s- 9–11). 

Jorvin anestesia- ja leikkausosasto K:lla käynnistyi keväällä 2019 kehit-
tämisprojekti sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyönä. Kehittämisprojektia varten perustettiin asiantunti-
jaryhmä, jonka tarkoituksena oli luoda tutkimusklubitoimintamalli, 
joka jalkautetaan käytäntöön. Ensimmäinen tutkimusklubi järjestettiin 
marraskuussa 2019.

(4). Tutkimusklubiin osallistumisen 
on todettu edistävän tutkimuksen 
lukemisen ja kriittisen arvioinnin 
taitoja, myönteistä asennetta näyt-
töön perustuvaa toimintaa (NPT) 
kohtaan, tutkimustiedon käyttöä, 
osallistujien ammatillista ja henki-
lökohtaista kasvua sekä lisäävän in-
nostusta ja osaamista hoitotyön ke-
hittämiseen (1). Näyttövinkki 6/2019 
(1) suosittaa tunnin kestoaikaa (sis. 
15 min. esittely ja 45 min. keskuste-
lu). Tutkimusklubin aiheen ja käsitel-
tävän tutkimusartikkelin tulisi olla 
tiedossa viikkoa aiemmin, jotta kaik-
ki halukkaat voivat siihen tutustua 
ennen tutkimusklubin ajankohtaa. 
Ilmapiirin tutkimusklubissa tulisi olla 
positiivinen ja vuorovaikutteinen, 
keskusteluun rohkaiseva. (1, 2)

Tutkimusklubin järjestäminen 
Jorvin anestesia- ja leikkaus-
osasto K:lla

Osaston tutkimusklubin tavoitteita 
ovat tutkimustiedon hyödyntämi-
nen, hoidon laadun parantaminen, 
potilasturvallisuuden parantaminen, 
tasalaatuisen hoidon turvaaminen, 
henkilökunnan tiedontarpeisiin vas-
taaminen potilashoitoon liittyen ja 
näyttöön perustuvan tiedon jaka-
minen. Tutkimusklubi järjestetään 
osastolla joka kuukauden ensim-

mäisenä tiistai-iltapäivänä.  Tutki-
musklubikokoontuminen kestää 
puolitoista tuntia. Tutkimusklubi-
toimintaa vetää neljä motivoitu-
nutta ja toimintaan sitoutunutta 
vastuuhoitajaa. Tutkimusklubin ve-
täjillä tulee olla tutkimuksellista ja 
pedagogista osaamista (1). Tämän 
vuoksi toiminnassa hyödynnetään 
ylemmän ammattikorkeakoulun 
käyneiden hoitajien osaamista. Yh-
den tutkimusklubin vetämiseen 
osallistuu aina kaksi vastuuhoitajaa, 
joille suunnitellaan työvuorolistaan 
muutamaa viikkoa ennen tutkimus-
klubin toteutumista vastuutyöpäivä. 
Päivän aikana vetäjät valmistelevat 
tutkimusklubin toteuttamisen: etsi-
vät ajantasaisen tiedon pidettävästä 
aiheesta ja tämän pohjalta laativat 
PowerPoint -esityksen tutkimusklu-
bin pitämisen tueksi. Vetäjillä on klii-
nisen asiantuntijan tuki tarvittaessa 
tiedonhaussa tai varmistaessa, että 
tutkimusnäyttö on luotettavaa ja 
täten myös käyttökelpoista. Aiheet 
nousevat osaston tiedontarpeista 
ja uusien hoitosuositusten tai toi-
mintamallien myötä. Suunnitelma 
aiheista tehdään puolivuosittain, 
mutta suunnitelma elää osaston 
tarpeiden mukaan.  Tutkimusklu-
bissa läpikäytävän näytön luotet-
tavuuden takaamiseksi näyttönä 
hyödynnetään pääasiallisesti tiivis-
tettyä tutkimustietoa; kansallisia 
ja kansainvälisiä hoitosuosituksia 
ja järjestelmällisiä katsauksia, sekä 
esimerkiksi Hotuksen Näyttövink-
kejä. Tiivistetyn tiedon, jonka me-
netelmällinen laatu on arvioitu jo 
laatimisvaiheessa, käyttöä suositel-
laan tutkimusklubissa, koska näin 
voidaan keskittyä tulosten merkitse-
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vyyden ja sovellettavuuden tarkas-
teluun käytännön työssä (5).

Vakioitu esitysrunko tukee 
tutkimusklubin toteuttamisen 
tasalaatuisuutta

Tutkimusklubin vetäjät laativat 
PowerPoint -esityksen yhteisesti 
sovitun sisällön mukaisesti. Power-
point-esitys toimii tutkimusklubin 
runkona ja vakioitu esitysrunko tu-
kee sitä, että tutkimusklubi pysyy 
tasalaatuisena joka kerralla. Tutki-
musklubissa käydään läpi tiedon 
tarpeen syyt, tutkimusklubin tavoite, 
tutkimusklubiin valittu tutkimusar-
tikkeli/hoitosuositus, tutkimuksen/
hoitosuosituksen tarkoitus tai tavoi-
te, mahdolliset artikkelin tutkimus-
kysymykset, tutkimusmenetelmä 
(aineiston kerääminen ja aineiston 
analyysi), näytön aste, tutkimukses-
ta/suosituksesta esiin nouseva näyt-
tö, tulosten merkitys, sovellettavuus 
ja hyödynnettävyys yksikössä sekä 
herätellään keskustelu asian tiimoil-
ta. Myös luotettavuuden ja eettisyy-
den arviointi huomioidaan. Rungon 
luomisessa on hyödynnetty Hotuk-
sen Näyttövinkkiä (1) ja Korhosen 
ym. (5) ohjeistusta JBI -tutkimusklu-
biohjelman periaatteista. 

Osastonhoitajan myönteinen asen-
ne ja sitoutuminen tutkimusklubitoi-
minnalle oli korvaamaton, jotta yli-
päätänsä saatiin tarvittavat resurssit 
toiminnan toteutumiselle. Onkin 
todettu, että näyttöön perustuvaa 
toimintaa edistää muun muassa 
hoitotyön johtajan toimiminen kan-
nustavana ja tukea antavana mah-
dollistajana (5). Myös muun muassa 
hoitohenkilökunnan näyttöön pe-
rustuvan toiminnan osaamisen ke-

hittäminen koulutuksen avulla edis-
tää näyttöön perustuvan toimintaa 
(5). Tutkimusklubin toteuttamisen 
ajankohta ja osallistujien valinta va-
kioitiin, jotta toiminta saatiin heti 
alussa juurrutettua yksikön käytän-
töön. Tutkimusklubin osallistujat 
ovat useimmiten iltavuoroon tulevia 
hoitajia. Osaston tutkimusklubeissa 
on mukana myös Jorvin anestesia- 
ja leikkausosasto L:n, eli päiväki-
rurgisen leikkausosaston, edustajia, 
joten samalla voidaan jakaa tietoa 
ja toimintatapoja sekä yhtenäistää 
toimintaa. Toteuttamisessa huomi-
oidaan COVID-19 rajoitukset. Tut-
kimusklubiin valittu aineisto lähe-
tetään sähköpostitse osallistujille 
viimeistään viikkoa ennen tapaamis-
ta, jotta osallistujilla on mahdollista 
tutustua etukäteen käsiteltävään 
tutkimusartikkeliin/hoitosuosituk-
seen. Samalla ilmoitetaan milloin 
ja missä tutkimusklubi järjestetään. 
Toteutuneen tutkimusklubin jälkeen 
osallistuneiden ajatukset ja tutki-
musklubissa esille tulleet kehittä-
misideat kirjoitetaan PowerPoint-
esitykseen ylös ja esitysmateriaali 
jaetaan koko henkilökunnalle oman 
yksikön viikkouutisten liitteenä. Li-

Tutkimusklubin runko:
• Tiedon tarpeen syyt 

• Tutkimusklubin tavoite

• Tutkimusklubiin valittu tutkimusartikkeli/hoitosuositus 

• Tutkimuksen/hoitosuosituksen tarkoitus tai tavoite, mahdolliset artikkelin 

tutkimuskysymykset

• Tutkimusmenetelmä (aineiston kerääminen ja aineiston analyysi)

• Näytön aste

• Tutkimuksesta/suosituksesta esiin nouseva näyttö

• Luotettavuuden ja eettisyyden arvioinnin huomioiminen

• Tulosten merkitys, sovellettavuus ja hyödynnettävyys yksikössä 

• Keskustelun herättely asian tiimoilta

• Osallistuneiden ajatukset

Tutkimusklubin suunnittelua
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säksi kaikkien pidettyjen tutkimus-
klubien materiaalit tallennetaan 
verkkolevylle, josta henkilökunta voi 
käydä niitä lukemassa. Tutkimusklu-
bin aihe-ehdotuksia pyritään kerää-
mään tutkimusklubin osallistujilta. 
Lisäksi kollegat voivat avoimesti 
tuoda mahdollisia aihe-ehdotuksia 
esille tutkimusklubin vastuuhoitajil-
le. Myös vastuuhoitajat itse kartoit-
tavat osaston kehittämistarpeita ja 
nostavat esille ajankohtaisia aiheita, 
joista näkevät hyödylliseksi tutki-
musklubin pitämisen. Tutkimusklu-
bin vetäjät pitävät puolivuosittain 
kokouksen, jossa käydään läpi men-
nyt kausi, kerätty palaute, näkyvät-
kö tutkimusklubissa esiin nousseet 
kehittämisehdotukset toiminnan 
muutoksina käytännössä ja tulevan 
kauden suunnitelma.

Tutkimusklubitoiminnan 
hyötyjä yksikössä

Tutkimusklubitoiminta on pyörinyt 
osastolla nyt reilun vuoden ajan. 
Tutkimusklubit on pystytty järjestä-
mään joka kuukausi suunnitelman 
mukaisesti, poikkeuksena kevään 
2020 COVID-19, jonka tuomien muu-
tosten vuoksi peruuntui kolme tutki-
musklubia yksikön hoitajien siirryt-
tyä työskentelemään teho-osastolle. 
Tutkimusklubien aiheina ovat olleet 
painehaavojen ehkäisy, neutraali-
elektronin turvallinen asettaminen, 
säteilyturvallisuus, tarvikelaskenta, 
leikkausalueen desinfektio, ISBAR, 
aikuispotilaan kirurgisen toimen-
piteen jälkeinen kivun hoitotyö ja 
turvallisen leikkausasennon luomi-
nen: selkäasento ja kylkiasento sekä 
gynekologinen asento. Tutkimus-
klubitoiminta on saanut positiivisen 
vastaanoton yksikössä. Tutkimus-
klubeissa on vallinnut myönteinen, 
avoin, vuorovaikutteinen ja keskus-
televa ilmapiiri. Kollegoilta saadun 
palautteen mukaan tutkimusklu-
bitoiminta koetaan hyödyllisenä. 
Osallistujat ovat tuoneet esille, että 
tutkimusklubitoiminnan avulla saa-
daan päivitettyä uutta ajantasaista, 

näyttöön perustuvaa tietoa sekä 
myös vahvistettua vanhaa tietoa. 
Osallistujat eivät ole välttämättä 
ehtineet lukea etukäteen tutkimus-
klubin materiaalia. Aikaisemmin 
onkin todettu olevan esteenä tutki-
musklubitoiminnan onnistumiselle, 
jos artikkeleihin ei ole ehditty esi-
merkiksi työkuormituksen vuoksi 
tutustua (2). Tämä on huomioitu 
tutkimusklubitilaisuudessa materi-
aalin läpikäymisessä. Tutkimusklubi 
tarjoaa mahdollisuuden pohdiskel-
la yhdessä hoitotyöhön liittyviä ai-
heita, kuulla muiden näkemyksiä ja 
hyviä käytänteitä, ja tuoda esille ja 
jakaa niin sanottua hiljaista tietoa. 
Sen avulla saadaan tuotua näyttöön 
perustuvaa tietoa osastolle tiedoksi 
ja käytäntöön. Tutkimusklubit ovat 
polkaisseet käyntiin osastolla toi-
minnan muutoksina muun muassa 
painehaavaprojektin, leikkausasen-
to-ohjeiden luomisen ja tarvike-
laskennan kehittämis- ja yhtenäis-

tämisprojektin.  Konkreettisena 
esimerkkinä käytännön hoitotyön 
muutoksista on säärityynyjen hank-
kiminen jokaiseen saliin ja niiden 
käyttäminen jokaisella selkäasen-
nossa olevalla potilaalla. Osastolle 
on myös luotu painehaavakärry. Li-
säksi leikkausasentotutkimusklubit 
ovat tukeneet yksikkömme paine-
haavaprojektia, josta olemme myös 
toteuttaneet painehaavaprevalens-
siseurantaa.

Tutkimusklubi Jorvin päivä-
kirurgisen leikkauosaston aamu-
kokouksessa kuukausittain

Tutkimusklubitoiminta alkoi syk-
syllä 2019 myös naapuriosastolla 
Jorvin anestesia- ja leikkausosasto 
L:llä osaston omana kehittämispro-
jektina. Tutkimusklubi järjestetään 
siellä kerran kuussa puolen tunnin 
aamukokouksessa, johon koko osas-
ton henkilökunnan on mahdollisuus 

Tutkimusklubitilaisuus
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osallistua.  Aamukokouksen kesto 
on 30 minuuttia, josta 15 minuuttia 
on varattu artikkelin esittelyyn ja 
15 minuuttia keskusteluun tulosten 
sovellettavuudesta ja hyödynnettä-
vyydestä työyksikössä. Näyttövin-
kin (1) mukaisesti osastolle luotiin 
ohjausryhmä, jonka tavoitteena on 
tutkimusklubin tavoitteiden laati-
minen, tutkimusartikkelien valinta 
tai valinnan tukeminen ja tutkimus-
klubiin osallistujien tukeminen sekä 
tutkimusklubin kehittäminen. Tut-
kimusklubin vetäjät ovat osaston 
näyttöön perustuvan toiminnan 
vastuuhoitajia. Osaston tutkimus-
klubin tavoitteita ovat näyttöön pe-
rustuvan toiminnan kehittäminen, 
näyttöön perustuvan, ajantasaisen 
tiedon jakaminen, osastolta lähtöi-
sin oleviin tiedontarpeisiin vastaa-
minen sekä potilaan hoidon laadun 

Your patients and hospital can benefit from improved outcomes as 
studies on low pressure have shown significant reductions in:

1,3,5,6,7

1,2,6

1,7

1,2,3,4

3

AirSeal®at Low Pressure

ja potilasturvallisuuden parantami-
nen. Tutkimusklubi etenee yhtenäi-
sen esitysrungon mukaan, esitys tal-
lennetaan yhteiselle levyasemalle ja 
yhteenveto tutkimusklubien keskus-
telusta on tarkoitus lähettää osaston 
henkilökunnalle puolivuosittain. Ta-
voitteena on kerätä palautetta tutki-
musklubitoiminnasta säännöllisesti. 
COVID-19-tilanteen ja osaston hen-
kilökunnan teho-osastolle siirtymi-
sen vuoksi tutkimusklubitoiminta jäi 
tauolle keväällä 2020. Syksyllä tutki-
musklubien pitäminen jatkui jälleen 
suunnitellusti aiemman toiminta-
mallin mukaisesti. Tutkimusklubit 
ovat vastanneet osaston tiedontar-
peisiin ja vaikuttaneet muun muassa 
hypotermian ja painehaavojen en-
naltaehkäisyyn sekä olleet mukana 
henkilökunnan työtyytyväisyyden 
tukemisessa. n
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Osaamisen kehittäminen 
– Mielessään pitäjistä tuikkiviksi tähtösiksi

Juha-Pekka Laakso
Aluepäällikkö ja
koulutusasiantuntija, 
Laerdal Medical Suomi

Nykyaikaiset oppimiskäsitykset 
nostavat oppijat keskeiseen rooliin 
ja korostavat yhteisen oppimisen 
vaikutusta. Taakse jäänyttä aikaa 
ovat opettaja- ja kouluttajakeskei-
set ”tiedonkaatotilaisuudet”, joissa 
jumalainen viisaus siirtyi kuulijoihin. 
Toki mestari-kisälli malli on edelleen 
tärkeä osa oppimista, mutta mesta-
rin rooli on muuttunut ”kiinnostaja-

altistajaksi”. Kestävän oppimisen ja 
osaamisen kehittymisen tiedetään 
olevan kahden asian funktio; kiin-
nostuksen ja altistuksen. Jos oppiai-
nesta ei ole, tai se on heikkotasois-
ta, ei oppimista tapahdu. Jos taas 
oppijan kiinnostus on vähäinen, jää 
oppiminen pinnalliseksi tai olemat-
tomaksi. Oppimisen trialogisen ver-
tauskuvan mukaan oppiminen on 

kohteellista toimintaa, yhteisöllistä 
tiedon luomista, prosessointia ja 
ratkaisujen löytämistä teknologiaa 
hyödyntäen. Innostavan oppimisen 
malli taas kehoittaa käyttämään 
yhteisin ajan tiedon prosessointiin, 
keskusteluun ja yhteisin tietovaran-
non tuottamiseen. 

Mindset – ajattelun raamit 
Professori Carol S. Dweck, 
Yhdysvallat.

Fixed mindset – Lukittu malli
Ihmisen lahjakkuutta ajatellaan omi-
naisuutena, jota joko on tai ei ole. 
Virheet ja puutteet ovat osoituksia 
lahjattomuudesta. Epäonnistumi-
nen paljastaa ”tyhmyyden”.

Growth mindset – Kasvun malli
Lahjakkuus on dynaamista, kehitty-
vää ja muuttuvaa. Epäonnistuminen 
on materiaalia tulevalle onnistumi-
selle. Halu ponnistella omien tieto-
jen ja taitojen ylärajoilla on tulevan 
onnistumisen ehto.

Kannattaako työntekijöiden kou-
luttaminen ja osaamisen kehittä-
minen? Kyllä kannattaa, kunhan se 
tehdään oikein. Useiden katsausten 
ja meta-analyysien perusteella kou-
lutus kannattaa, kunhan se on syste-
maattisesti suunniteltua ja perustuu 
oppimisen sekä kouluttamisen tut-
kimustietoon. Kun osaamisen kehit-
täminen on vaikuttavaa, se muuttaa 
oppijaa pysyvästi. Muutos näkyy op-
pimisena ja toiminnan parantumise-
na, sekä yksilön että ryhmän osalta. 
Hyvällä koulutuksella on selvä siirto-
vaikutus työelämään.

”Koska meitä käsketään, Mielessämme pitämään. Neuvoa ja opas-
tusta, Joista saamme valistusta, Niin me kaiken ikämme Mieles-
sämme pidämme”, käskee vanha ranskalainen lastenlaulu Ah! Vous 
dirai-je, Maman vuodelta 1761 meitä tekemään. Myöhemmin laulun 
sanoja muokkasi Maisa Krokfors, joka päätteli, että lasten on parempi 
laulaa tuikkivista tähtösistä. Maisa oli aikaansa edellä, koska nykyis-
ten oppimiskäsitysten mukaan jokainen oppija on oman oppimisensa 
tähti. Elämme hektisessä ja kompleksisessa, sekä alati muuttuvassa 
maailmassa. Työelämän vaatimukset ja menetelmät ovat jatkuvassa 
muutoksessa, ja yksittäisen työntekijän ja -yhteisön on vain pidettä-
vä pää pinnalla. Onneksi nykyaikaiset oppimiskäsitykset ja -mene-
telmät tukevat mahdollistavat yksilöllisen ja joustavan osaamisen 
kehittämisen.

Kuva Laerdal Medical
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Hyvän koulutuksen neljä 
kulmakiveä:
• Välittää oppijalle tarpeellista tietoa.
• Demonstroi, millaisia toivotut toiminta- 

ja ajattelumallit sekä asenteet ovat.
• Sisältää harjoittelumahdollisuuden.
• Sen aikana saa palautetta osaami-

sesta ja oppimisesta.

Low Dose ja High Frequency-mallis-
sa harjoitellaan pienissä erissä mutta 
usein. On todennäköistä, että tätä 
mallia käyttämällä päästään oppimi-
sen osalta parempaan lopputulok-
seen, kuin järjestämällä massiivisia 
ja pitkäkestoisia koulutuksia harvoin. 
Myös taidon kehittyminen on toden-
näköisesti parempaa, koska toistoja 
tulee enemmän. Lisäksi motivaation 
säilyttäminen lyhyessä ja intensiivi-
sessä harjoituksessa on helpompaa. 
Resurssointi ja talous ovat myös hel-
pommin hallittavissa. Oppimistilanne 
voidaan toteuttaa teknisesti yksinker-
taisilla ratkaisuilla kustannustehok-
kaasti ja kattavasti.

Terveydenhuollon ammateissa tie-
don ja taidon yhdistäminen toimin-
naksi on keskeisessä roolissa. Yksilön 
tiedot ja kädentaidot mahdollistavat 
hyvän ja potilasturvallisen potilaan hoi-
don, mutta sen onnistumisessa on koko 
tiimin toiminta keskeisessä roolissa. 
Vaikkaylläolevassa mukaellussa op-
pimisenympyrässä yksinäinen oppija 
puurtaa kirjojen ja taitojen parissa, ko-
rostavat useat nykyiset oppimiskäsi-
tykset yhdessä tekemisen ja oppimisen 
merkitystä. Systeemi- ja järjestelmä-
tasolla osaamisen kehittymisen imple-
mentointi ja analysointi, ovat keskei-
sessä roolissa. 

Peer to Peer vertaisoppimisella tar-
koitetaan yleensä ryhmässä toteu-
tettavaa oppimistilannetta ilman 
nimettyä kouluttajaa. Harjoittelu 
ja oppimiskeskustelu toteutetaan 
ennalta suunnitellun ja rakennetun 
scenaarion mukaan. Menetelmä tu-
kee hyvin LDHF-mallia. Menetelmä 
sopii erinomaisesti sekä taidon että 
tiedon kehittämiseen ja näiden yh-
distämiseen.

Kauppiaan lähettityttö tai -poika 
tuo ruokatilauksen kotiovelle ja 
IKEA:sta voi tilata vaikkapa kyntti-
lät kotiin. Vielä kun opimme asioita 
kotisohvalla istuen ja osaamisemme 
kehittyy laittamalla VR-lasit päähän, 
on maailma täydellinen. Vai onko? 
On totta, että teknologia kehittyy 
ja luo samalla uusia upeita mah-
dollisuuksia oppia ja kehittää osaa-
mistaan, mutta toivottavasti se ei 
syökse unholaan sitä tosiasiaa, että 
yksittäisen potilaan hoitotilanne 
on erinomainen paikka informaali-

Osaamisen kehittämisen tulee sisältää oppijoille oleellista tietoa ja siihen pitää sisältyä 
mahdollisuus harjoitteluun. Kuva Laerdal Medical

Kuva
Laerdal 
Medical

Kuva Laerdal Medical

Kehittyvissä maissa tehdyissä tutkimuksissa 
LDHF-mallista on saatu lupaavia tuloksia. 
Kuva Laerdal Global Health

Vertaisoppimisen struktuuria ja turvallisuutta 
voidaan lisätä   hyödyntämällä olemassaolevaa 
teknologiaa ja valmiita scenaarioita. 
Kuva Laerdal Medical

uu

Oikeassa toimintaympäristössä tapahtuvalla 
osaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa 
suoraan esim. hoidonalkamisviiveeseen vrt Door 
to Needle Time. Kuva Laerdal Medical
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seen oppimiseen, jossa osaaminen 
kehittyy ikäänkuin vahingossa il-
man suunniteltua ja tavoitteellista 
koulutusta. Ihmisen ei ole hyvä olla 
yksin, ja tämä koskee myös mitä 
suuremmassa määrin osaamisen 
kehittämistä ja oppimista. Oli oppi-
minen ja osaamisen kehittäminen 
formaalista tai informaalista, niin 
parhaat tulokset saadaan todennä-
köisesti eri menetelmiä yhdistämäl-
lä. Osaamisen kehittäminen on sekä 
työntekijän että -antajan vastuulla. 
Osaamisen kehittämisen tulisi kuu-
lua kiinteäksi osaksi työtä ja jokaista 
työyhteisöä. Tälle ei ole mitään käy-
tännön estettä, kunhan muistetaan 
se, että oppijat pitää ”altistaa moti-
voivasti”. n
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TtT, yliopettaja, Diakonia-am-
mattikorkeakoulu, 
post doc tutkija, Turun yliopisto, 
hoitotieteen laitos
ja COMPEUnurse konsortio

Laadukas viimeinen 
harjoittelu voi vähentää 
valmistuvan sairaanhoitajan 
alanvaihtosuunnitelmia

Terveysalalla sairaanhoitajat ovat 
suurin ammattiryhmä, ja heidän 
työllään on merkittävä vaikutus 
kansalaisten terveydelle. Suomes-
sa sairaanhoitajien eläköityminen 
kiihtyy lähivuosina. Huolestut-
tavaa on myös nuorten sairaan-
hoitajien alanvaihtohalukkuuden 
kasvaminen viime vuosien aika-
na. Maailmanlaajuisesti tervey-
denhuoltojärjestelmän yksi suu-
rimmista haasteista on uhkaava 
puute koulutetuista, ammattitai-
toisista sairaanhoitajista. Viimei-
sen sairaanhoitajakoulutuksen 
harjoittelun hyvä kokemus saat-
taa edistää vastavalmistuneiden 
sairaanhoitajien halukkuutta py-
syä sairaanhoitajan ammatissa.

Tausta

Sairaanhoitajaopiskelijan siirtymi-
nen ammattilaiseksi työelämään val-
mistumisen jälkeen on haastavaa ja 
stressaavaa aikaa ja kansainvälisesti 
tunnistetaan ilmiö ”transition shock” 
(Duchscher 2008, 2009). Uusim-
man tutkimustiedon mukaan joka 
neljäs valmistumisen kynnyksellä 
oleva sairaanhoitajaopiskelija Eu-
roopassa on harkinnut alanvaihtoa 
jo ennen valmistumista ja Suomes-
sa luku myötäilee Euroopan lukua 
(Kajander-Unkuri ym. 2020). Maail-
man terveysjärjestö, WHO, on arvi-
oinut, että vuoteen 2030 mennessä 

terveydenhuollossa on noin 9 mil-
joonan sairaanhoitajan vaje (WHO 
2020). Myös maailmanlaajuisesti 
levinnyt COVID-19 pandemia vai-
kuttaa sairaanhoitajiin. Vanhempiin 
ikäryhmiin kuuluvat sairaanhoitajat 
voivat lähteä työstään aikaisemmin, 
mitä alun perin olivat suunnitelleet 
(Buerhaus ym. 2020). Tämä pahen-
taa sairaanhoitajapulaa entisestään. 
Suomessa sairaanhoitajien eläköi-
tyminen kiihtyy ja sairaanhoitajat 
ovat yksi suurimmista kunta-alan 
eläköityvistä ryhmistä seuraavan 10 
vuoden aikana (Sohlman 2020). 

Riittämätön perehdytys, tukijärjes-
telmien puute, intensiivisen työn 
aiheuttama stressi, työtyytymät-
tömyys sekä ammatin vaatimuk-
siin sopeutumisen pitkä kesto ovat 
pääsyitä nuorten hoitajien alalta 
poistumaan ensimmäisen työvuo-
den jälkeen (Laschinger ym. 2012; 
Kaihlanen ym. 2020). Suomalaisessa 
aineistossa myös palkkatyytymät-
tömyys nousee syyksi ammatista 
lähtemiselle (Helander ym. 2019). 
Eläköityminen ja uusien sairaanhoi-
tajien poistuminen alalta johtavat 
lisääntyvään stressiin ja työn kuor-
mittavuuteen alalle jäävien sairaan-
hoitajien kohdalla ja lisää tyytymät-
tömyyttä työtä kohtaan. Sillä voi 
olla vaikutusta myös potilaiden tur-
valliseen ja hyvään hoitoon. 

Sairaanhoitajakoulutukseen kuuluu 
EU direktiivien mukaan vähintään 
2300 tuntia harjoittelua (Euroopan 
komissio 2005, 2013). Viimeinen 

harjoittelu, jota myös syventäväksi 
harjoitteluksi kutsutaan, tapahtuu 
yleensä koulutuksen viimeisellä lu-
kukaudella. Siinä sairaanhoitajaopis-
kelija pääsee viimeistä kertaa ohja-
tusti harjoittelemaan ja kehittämään 
hoitamisen taitojen lisäksi muun 
muassa kliinistä päätöksentekoa, 
näyttöön perustuvan tiedon so-
veltamista käytäntöön ja kriittistä 
ajattelua (Manninen 2014). Sairaan-
hoitajaopiskelijoiden kokemuksilla 
viimeisestä koulutuksensa aikaises-
ta harjoitteluympäristöstä, harjoit-
teluyksikön pedagogisella ilmapii-
rillä ja ohjaussuhteella opiskelijan ja 
ohjaajan välillä on tutkimusten mu-
kaan yhteys opiskelijan valmistumis-
vaiheen korkeaan kompetenssiin eli 
ammatilliseen pätevyyteen (Kajan-
der-Unkuri ym. 2014; Visiers-Jiménez 
ym. 2021). Viimeinen harjoittelu val-
mistaa sairaanhoitajaopiskelijoita 
siirtymisessä opiskelijasta ammat-
tilaiseksi ja onnistuessaan edistää 
positiivista siirtymää (Kaihlanen ym. 
2020). Vaikka harjoitteluyksiköiden 
laatua on tutkittu Euroopassa ja 
Suomessa paljon (esim. Antohe ym. 
2016; Papastravou ym. 2016; Warne 
ym. 2010), vähän on kuitenkin tietoa 
viimeisen harjoitteluyksikön laadun 
ja alanvaihtohalukkuuden välisestä 
suhteesta sairaanhoitajaopiskelijan 
kokemusten näkökulmasta.

Tutkimus

Tämä tutkimus on osa kansainvälistä 
tutkimusprojektia ”Competence of 
nursing students in Europe, COMPEU-
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nurse”, jossa tarkoituksena on arvioi-
da sairaanhoitajien kompetenssia ja 
siihen liittyviä tekijöitä valmistumis-
vaiheessa ja uran ensimmäisinä vuo-
sina. Tutkimusprojektiin ovat osallis-
tuneet vuonna 2018 valmistumassa 
olleet sairaanhoitajaopiskelijat kuu-
desta Euroopan maasta (Espanja, 
Italia, Portugali, Slovakia, Suomi ja 
Tšekki). Heille on lähetetty projektin 
aikana kaksi seurantakyselyä, yksi ja 
kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. 
Tämä artikkeli perustuu näissä mais-
sa valmistumisvaiheessa vastannei-
siin sairaanhoitajaopiskelijoihin (n = 
1746). Tutkimusprojektin tarkempiin 
tuloksiin voi tutustua englanninkie-
lisissä julkaisuissa (Kajander-Unkuri 
ym. 2020; Visiers-Jiménez ym. 2021).

Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää valmistumassa olevien 
sairaanhoitajaopiskelijoiden viimei-
sen harjoittelun kokemusten ja alan-
vaihtosuunnitelmien välistä yhteyttä.

Kokemukset viimeisen harjoittelun 
oppimisympäristöstä kerättiin Suo-
messa kehitetyllä ja laajasti sekä 
Suomessa että kansainvälisesti käy-

tetyllä CLES+T -mittarilla käyttäen 
mittaria ilman T-osaa (Saarikoski ym. 
2008; Warne ym. 2010). Mittarin neljä 
käytettyä osa-aluetta olivat: Peda-
goginen ilmapiiri, Lähiesimiehen joh-
tamistapa, Hoitotyön lähtökohdat ja 
Ohjaussuhde. Opiskelijaa pyydettiin 
arvioimaan mittarin väittämät VAS-
asteikolla 0–10 (0 = erittäin huono 
kokemus; 10 = erittäin hyvä koke-
mus). Alanvaihtosuunnitelmia mitat-
tiin kysymyksellä: ”Kuinka usein olet 
harkinnut alanvaihtoa”, johon opis-
kelijaa pyydettiin vastaamaan 4-por-
taisella asteikolla (1 = ei koskaan, 2 = 
melko harvoin, 3 = melko usein, 4 = 
erittäin usein). Aineisto analysoitiin 
tilastollisesti käyttäen SAS 9,4 for 
Windows -tilasto-ohjelmaa.

Tulokset

Tyypillinen sairaanhoitajaopiskelija 
oli 24,6-vuotias nainen, joka oli val-
mistumassa ensisijaiseen ammatti-
vaihtoehtoonsa. Vastanneista sai-
raanhoitajaopiskelijoista 36,6 %:lla 
oli aikaisempi tutkinto terveyden-
huoltoalalta ja 86,4 % suunnitteli py-
syvänsä hoitotyössä tulevaisuudessa.

Suurimmalla osalla sairaanhoitaja-
opiskelijoista (55,5 %) oli nimetty 
ohjaaja viimeisessä harjoittelussa 
ja ohjaussuhde toimi käytännössä. 
Sairaanhoitajaopiskelijoilla (76,4 %) 
oli myös ohjaajansa kanssa ei-ai-
kataulutettuja ohjauskeskusteluita 
vähintään kerran tai kaksi harjoitte-
lujakson aikana.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden ko-
kemukset viimeisen harjoittelunsa 
oppimisympäristöstä olivat myön-
teiset, kokonaiskokemus arvioitiin 
keskiarvolla 6,9 (VAS 0–10, kh 1,9). 
Kokonaiskokemuksen arviot vaih-
telivat maittain ja maiden välillä oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. 
Kokemukset olivat myönteisimmät 
Ohjaussuhde osa-alueessa, kun taas 
Lähiesimiehen johtamistapa arvioi-
tiin kielteisimmin.

Kun sairaanhoitajaopiskelijoiden 
arviointeja tarkasteltiin maittain, 
niin sairaanhoitajaopiskelijat Italias-
ta, Suomesta ja Espanjasta kokivat 
viimeisen harjoittelun oppimisym-
päristönsä myönteisimmin. Kieltei-
simmät kokemukset olivat sairaan-

Taulukko 1. Valmistumassa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset 
viimeisen harjoittelupaikkansa oppimisympäristön laadusta (CLES)

Maa Pedagoginen 
ilmapiiri 

Ka (kh)

Lähiesimiehen 
johtamistapa 

Ka (kh)

Hoitotyön 
lähtökohdat 
Ka (kh)

Ohjaussuhde

Ka (kh)

Kokonais
CLES

Ka (kh)

Italia (n=334–335) 7,8 (1,8) 7,0 (2,1) 7,5 (1,7) 8,1 (1,9) 7,7 (1,6)

Suomi (n=333–336) 7,6 (1,8) 6,9 (2,3) 7,2 (1,6) 8,1 (2,0) 7,6 (1,6)

Espanja (n=201–202) 7,6 (1,7) 6,7 (2,5) 7,3 (1,9) 7,6 (2,1) 7,4 (1,6)

Portugali (n=350–353) 6,8 (1,6) 6,2 (2,2) 6,8 (1,7) 7,3 (2,2) 6,9 (1,6)

Tšekki (n=205–212) 5,6 (2,0) 6,4 (2,0) 6,5 (1,9) 5,5 (2,7) 5,9 (1,9)

Slovakia (n=306–308) 5,2 (2,0) 5,7 (2,3) 6,0 (2,2) 5,1 (2,7) 5,4 (2,0)

Yhteensä (n=1729–1746) 6,8 (2,1) 6,5 (2,3) 6,9 (1,9) 7,0 (2,5) 6,9 (1,9)

VAS-asteikko 0–10. Ka, keskiarvo; kh; keskihajonta
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hoitajaopiskelijoilla Slovakiasta ja 
Tšekeistä.

Vastanneet sairaanhoitajaopiskelijat 
jaettiin kahteen ryhmään sen perus-
teella, kuinka usein he olivat harkin-
neet alanvaihtoa. Niillä opiskelijoilla, 
jotka olivat harkinneet alanvaihtoa 
melko harvoin tai eivät koskaan, ko-
kemukset viimeisen harjoittelun oppi-
misympäristöstä olivat myönteisem-
mät kuin alanvaihtoa melko usein tai 
usein harkinneilla. Tulos oli myös tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä.

Pohdinta

Sairaanhoitajaopiskelijoiden ko-
kemukset viimeisen harjoittelunsa 
oppimisympäristöstä olivat myön-
teiset, erityisesti Ohjaussuhde 
osa-alueessa. Tulos tukee aikai-
sempien tutkimusten tuloksia Eu-
roopassa (esim. Kajander-Unkuri ym. 
2014; Warne ym. 2010). Opiskelijat 
ovat aikaisemmin arvioineet opiske-
lija–ohjaaja suhteen sekä ohjaajan 
ominaisuudet ja toiminnan yhdek-
si vaikuttavimmista tekijöistä hei-
dän harjoittelutyytyväisyyteensä 
(Antohe ym. 2016; Papastravou ym. 
2016). Tulevaisuudessa harjoittelun 
ohjaajan rooli opiskelijan oppimisen 
ohjaajana todennäköisesti kasvaa, 
koska monessa maassa hoitotyön 
opettajan resursseja harjoittelun oh-
jaamiseen on vähennetty (Immonen 
ym. 2019). Tämä tulee huomioida, 
kun ohjaajakoulutusta suunnitellaan 
ja toteutetaan.

Sairaanhoitajaopiskelijoilla Espan-
jasta, Italiasta ja Suomesta oli myön-
teisimmät kokemukset verrattuna 
muiden maiden opiskelijoihin. Tämä 
voi johtua erilaisista ohjausmalleista 
ja erilaisista harjoitteluorganisaati-
oista. Joissakin maissa opiskelijalle 
ei ollut nimetty henkilökohtaista 
ohjaajaa ollenkaan. Aikaisemman 
tutkimustiedon mukaan ne opiskeli-
jat, joilla on nimetty ohjaaja harjoit-
telujaksonsa aikana, kokevat sekä 

ohjaussuhteen että harjoitteluyksi-
kön kokonaisuutena myönteisem-
min (Antohe ym. 2016; Pitkänen ym. 
2018; Saukkoriipi ym. 2020). Nimetyn 
ohjaajan järjestäminen voi kuiten-
kin olla haasteellista muun muassa 
henkilökuntapulan, työkuorman ja 
kustannusten näkökulmasta. Tu-
levaisuudessa tulisikin pohtia niin 
sanottujen opiskelijaosastojen pe-
rustamista. Tällaisessa moduulihar-
joittelussa ohjaajan rooli on fasili-
toida opiskelijaryhmän oppimista ja 
sen on todettu haastavan opiskelijan 
vastuunottoa, kliinistä päätöksen-
tekoa, näyttöön perustuvan tiedon 
soveltamista käytäntöön ja kriittistä 
ajattelua (Manninen ym. 2015). Täl-
laisessa opiskelijamoduuliharjoit-
telussa opiskelijoiden oppiminen 
mahdollistuu myös vertaistuen ja 
vertaisreflektion kautta. Näitä opis-
kelijamoduuliharjoitteluja toimii jo 
eri puolilla Suomea, ja opiskelijoiden 
kokemukset niistä harjoitteluympä-
ristönä ovat olleet positiiviset (Koota 
ym. 2016; Kinnunen 2019). Lisää tut-
kimusta kuitenkin tarvitaan. Lisäksi 
ohjaajat tarvitsevat koulutusta tä-
hän uuteen pedagogiseen rooliinsa 
(Hyvärinen ym. 2019).

Sairaanhoitajaopiskelijoilla, jotka 
olivat harkinneet alanvaihtoa melko 
harvoin tai eivät koskaan, kokemuk-
set viimeisen harjoittelun oppimis-
ympäristöstä olivat myönteisemmät, 
kuten aikaisemmassa tutkimukses-
sa valmiilla sairaanhoitajilla työym-
päristöstään (Numminen ym. 2016). 
Sairaanhoitajien alanvaihtohaluk-
kuus ja erityisesti nuorten, uransa 
alkuvaiheessa olevien sairaanhoita-
jaien alanvaihtohalukkuus on kan-
sainvälinen ongelma. Aikaisemman 
tutkimustiedon mukaan, kun viimei-
sessä harjoittelussa mahdollistetaan 
sairaanhoitajan työn vaatimuksiin 
valmistautuminen, työyhteisön jä-
senenä oleminen ja ohjauksen laatu, 
voivat ne edistää siirtymää opiske-
lijasta sairaanhoitajaksi (Kaihlanen 
ym. 2020) ja edistää siten alalla py-
symistä.

Tulosten merkitys 
käytännön näkökulmasta

Tutkimuksen tulokset ovat merki-
tyksellisiä, kun ohjattua harjoittelua 
järjestetään terveydenhuollon or-
ganisaatioissa. Opiskelijoiden koke-
muksissa myönteisimmäksi koettiin 
ohjaussuhde oman ohjaajan kanssa. 
Tämä on tärkeä signaali terveyden-
huollon organisaatioille, kun niissä 
suunnitellaan opiskelijoiden ohjaus-
ta. Hyvin organisoitu harjoittelu pal-
velee opiskelijan yksilöllistä oppimis-
ta ja tukee opiskelijan kehittymistä. 
Jos opiskelija kokee harjoittelunsa 
myönteisesti, sillä voi olla merki-
tystä, kun hän pohtii omaa uraansa 
koulutuksen jälkeen. Myönteiset ko-
kemukset viimeisestä harjoittelusta 
näyttävät olevan yksi tekijä, joka voi 
johtaa sairaanhoitajan ammatissa 
pysymiseen. n
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Työhyvinvointia 
ja mielenvireyttä KYSissä

Tiistaisin klo 15.30 pienehkö joukko 
ihmisiä hiippailee Kuopion yliopis-
tollisen sairaalan 0- kerroksen käy-
tävillä suunnaten kulkunsa fysiatrian 
klinikan jumppasaliin. Siellä odottaa 
anestesialääkäri Merle Õun jump-
pamattojen, joogatiilien ja -vöiden 
kanssa tuota joukkoa. Salissa soi vai-
measti rauhoittava musiikki. Henki-
lökunnan joogatunti alkaa 15.45.

Merle aloitti vuonna 2017 joogaoh-
jaajan koulutuksen, johon kuului 
näyttötunteja ja opetuksen harjoit-
telua. Hän pyysi tunneille ohjatta-
vaksi työkavereita eri yksiköistä. 
KYSin fysiatrian klinikan suosiol-
lisella suostumuksella Merle sai 
käyttöönsä myös hyvin varustellun 
jumppasalin. Joogatunti on vaihte-
levan epäsäännöllisen säännöllistä 
harjoittelua; riippuen ohjaajan ja 
osallistujien lomista ja työvuoroista.

Vuosien varrella Hatha-joogan opet-
tajaksi kouluttautunut Merle painot-
taa, että hänen ohjaamansa slow 
jooga -tunti on sellainen, jonne on 
kaikkien helppo tulla ihan omana it-
senä ja harjoitukset tehdään omien 
kykyjen mukaan. Kaikki halukkaat 
saavat tulla kokeilemaan silloin kun 
itselle sopii. Osallistujat ovatkin vuo-
sien aikana vaihdelleet, mutta ydin-
porukka on pysynyt samana.

Saila Rautiainen
Sairaanhoitaja
Katja Vänskä
Sairaanhoitaja
Merle Õun
Anestesialääkäri

Kuopion Yliopistollinen sairaala
Pehmytkirurgian leikkausyksikkö

”Suorita tehtäväsi vailla kiintymystä tiettyyn lopputulokseen,
tasapainoisena niin onnistumisessa kuin epäonnistumisessakin.

Tällaista mielen vakautta kutsutaan joogaksi.”
-Bhagavad-Gita-

Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä 
tiloihin ja ajankohtaan, koska tun-
ti on heti työpäivän jälkeen eikä 
vaadi siirtymistä pitkien matkojen 
päähän. Tunnin aluksi on ollut hyvä 
myös purkaa päivän aikaisia omia 
tuntemuksia tai tapahtumia yhdes-
sä turvallisessa ympäristössä ennen 
rauhoittumista. Koska tunti on ma-
talalla kynnyksellä, sinne ei tarvitse 
pukeutua viimeisen joogamuodin 
mukaan eikä miettiä taipuuko jokai-
seen asanaan. Turvallinen ja tuttu 
porukka auttaa hyväksymään itsen-
sä ja muut tunnilla. Jooga kiehtoo 
ja koukuttaa, siksi tunnille menee 

mielellään. Seura on ihastuttavaa ja 
turvallisuuden tunne ryhmässämme 
on vahva. Ohjaus on lempeää ja pe-
rusteellista; se on myös aloittelijoille 
helppoa. Toisaalta tunnilla tehdään 
myös vaativiakin liikkeitä, joita jo-
kainen tekee omien kykyjensä mu-
kaan. Mitään ei ole pakko tehdä.

Sali

Merle Õun
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Joogatunti sisältää erilaisia hengi-
tysharjoituksia, kehoa aktivoivia ja 
kehon tietoisuutta lisääviä jooga-
asentoja. Kaiken kehonhuollon 
tarkoituksensa on tehdä vartalos-
ta terve ja kivuton eli ohjata sitä 
kohti tasapainoa. Jooga on ajaton, 
kulttuurista tai paikasta riippuma-
ton harjoitus. Fysiologisesta nä-
kökulmasta meidän tunneilla on 
jooga-asennoissa hellä rasitustila 
kudoksille, niin että aineenvaihdun-
ta, elastisuus ja vahvuus asennosta 
poistumisen seurauksena kasvavat.  
Keho nauttii liikkeistä, jopa pienestä 
kivusta. Liikesarjat ovat mielekkäitä 
ja jokaiselle löytyy sopiva liikkeen 
toteutustapa. Mieli pysähtyy het-
keen, muut ajatukset häviävät. Har-
joituksessa on tärkeää syvä ja rau-
hallinen hengitys, sen havainnointi. 
Ei tavoitteita, ei arvottamista. Tark-
kailu ja tiedostaminen riittävät. 

Keho ja mieli tunnistavat hengi-
tyksen luontaisen rytmin. Hengitys 
syventää liikettä ja tuntuu luonnol-
liselta tehdä liikkeet hengityksen 
myötä. Erään leikkaushoitajan huo-
mio leikkauksen aikana huonoissa 
työasennoissa ollessa oli, että hän 
alkoi hengittämällä rentouttaa kyl-
kien lihaksia ja sai kireydet ja olon 
helpottamaan. Elämän haasteellisis-
sa tilanteissa hengityksen kohden-
taminen ja rentoutuminen auttavat 
jaksamaan arjessa. 

Mieli saa tunnilla positiivisia ärsyk-
keitä ja oman itsensä hyväksymis-
tä ja lempeyttä painotetaan. An-
karuus itseä kohtaan muutetaan 
lempeydeksi. Tunnin lopussa vas-
taanotetaan harjoituksen tuoma 
mielenrauha lattialla rentoutuen. 
Loppurentoutumisen jälkeen var-
talo on väsynyt, vaikka fyysinen 
rasitus ei olisikaan ollut maksimis-
ykkeeseen asti. Tunnin ja rentoutuk-
sen jälkeen työasiat on unohtuneet. 
Joogan jälkeen on pysähtynyt olo, 
tyhjä, ajatukseton. Seesteinen tun-
ne valtaa kehon, ilman paineita, ei 
epäonnistumisen tunteita.

Tunnilla kävijöiden mielestä osallis-
tuminen on herättänyt kiinnostuk-
sen liikkumiseen ja itsestä huolehti-
miseen. Se on lisännyt tietoisuutta 
omasta kehosta, ryhdistä ja liikku-
vuudesta. Työssä on helpompi hen-
gittää harjoitusten johdosta ja jot-

kut harjoitukset ovat tulleet kotiin ja 
arkeen.

Merle: "Töissä me hoidamme poti-
laita tehokkaasti ja ammattitaitoi-
sesti, eli keskitymme tekemiseen, 
jotta työn lopputulos olisi mahdol-
lisimman hyvä. Joogatunnilla keski-
tytään tekemisen sijaan olemiseen. 
Harjoitellaan hetkessä olemista 
ilman ulkopuolisia velvollisuuksia. 
Joskus sisältämme nousee erilaisia 
tunteita, joita on joogatunnilla mah-
dollista tunnistaa itsessään ja tutkia 
turvallisessa ympäristössä." 

”Jooga on mielen alati muuttuvien 
tilojen pysäyttämistä.” (Yoga-sutra 
1.2)

Haluamme kiittää kaikkia Merlen 
tunnilla käyneitä heidän antamis-
taan kommenteista tähän artikkeliin.

Namaste

Joogailijat

HENGITysHArjoITus PINsETIN LuKIjoILLE

Hengitys on yksi helpoimmista tavoista rentoutua. Ensimmäinen hengitysoppitunti 
on nenän kautta hengittäminen ja siitä tietoiseksi tuleminen. Sen jälkeen voit kiin-
nittää huomiosi vatsan alueelle ja aistia, miten vatsa liikkuu vapaasti hengityksen 
rytmissä. 
Tärkeä on tarkkailla hengitystä puolueettomana tarkkailijana – aivan kuin tarkkaili-
sit jonkun toisen hengitystä. Todistat luonnollista fysiologista prosessia, jota ei ole 
tarpeen arvioida, vielä vähemmän arvostella. Tunne vatsasi nousevan ja laskevan, 
ilman virtaavan sisään ja ulos sieraimista, kuuntele hengityksen ääntä. älä anna 
mielesi puuttua asioihin. 
Suosittelen harjoituksen tekemistä aluksi selinmakuulla, jotta vatsa olisi mahdolli-
simman rentona. 
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Mikrotauot parantavat 
leikkausalihenkilöstön fyysistä 
ja psyykkistä suorituskykyä

Arja Rantonen
Anestesiasairaanhoitaja, 
pehmyt- ja aistielinsairauksien 
leikkausosasto, KYS

Ingeborg Eunmann
Sairaanhoitaja AMK,
Mehiläinen, Länsi-Pohja

Tutustuimme eri kansansairauksiin, 
ja esille nousivat vahvasti tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet (TULES). Tutki-
musten mukaan työperäiset tuki- ja 
liikuntaelinvaivat ovat maailman-
laajuisestikin yleisimpiä sairauspois-
saolojen aiheuttajia, ja varsinkin 
terveydenhuoltoalan naistyönteki-
jöiden keskuudessa esiintyy monia 
työperäisiä tuki- ja liikuntaelinvai-
voja. Etenkin niska-hartiakivut hei-
kentävät työntekijöiden fyysistä ja 
henkistä toimintakykyä, vaikuttavat 
henkilöstön työssä pärjäämiseen 
sekä lisäävät työntekijöiden sairaus-
poissaoloja. (Luger ym. 2019; Suni 
ym. 2018.) Leikkaussalityöskentelyn 
toistoja ja tarkkuutta vaativa työ, 
vartalon kiertyneet asennot, pitkä-
kestoinen työskentely staattisissa 
asennoissa ja muut työn fyysiset ja 
psyykkiset kuormittavuudet nos-
tavat leikkaussalihoitajien niska- ja 
hartiavaivojen riskiä. (Hyyrynen, 
2019; Käypä hoito 2017; Selkäliitto ry 
s.a.) 

Niska- ja hartiakipuja voidaan hoitaa 
kipulääkkeillä ja lihasrelaksanteilla, 
mutta parasta hoitoa on panostaa 

Me artikkelin kirjoittajat Arja Rantonen ja Ingeborg Eunmann opiske-
lemme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelin kampuk-
sella kliininen asiantuntija (yamk) -tutkintoa. Yhden tutkintoomme 
liittyvän opintokokonaisuuden aiheena oli kansansairauksien ehkäisy 
kliinisessä hoitotyössä. Meidän oli perehdyttävä tutkimusten kautta 
näyttöön perustuviin yksilö-, ryhmä- tai vastaaviin ohjausmenetelmiin 
ja soveltaa niitä omassa organisaatiossamme. Organisaatioksi valikoi-
tui Arjan työpaikka eli Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) pehmyt- 
ja aistielinsairauksien leikkausosasto, jossa toteutimme leikkaussalissa 
ohjatusti mikrotaukoja ja venyttelyjä leikkaavan tiimin kesken.

niiden ennaltaehkäisyyn. Käypä hoi-
to -suosituksen mukaan niskakipuja 
voidaan vähentää parantamalla er-
gonomiaa (työasennot, työvälineet, 
työskentelytavat, tauot). Tutkimus-
ten mukaan tärkeimpiä ja tehok-
kaimpia interventioita TULES-vai-
voista johtuvien sairauspoissaolojen 
vähentämiseksi ovat fyysiset, kogni-
tiiviset ja organisatoriset interven-
tiot. (Käypä hoito 2017; Tule ry s.a.; 
Soler-Font ym. 2019, 2.)

Mitkä ihmeen mikrotauot? 

Olimme päättäneet kokeilla in-
terventiota, jonka amerikkalaisen 
MAYO-klinikan työergonomian 
tutkija Susan Hallbeck tutkimus-
ryhmineen esitti tapaus/verrokki-
tutkimuksessaan (Hallbeck ym. 2017, 
334–341). Tutkimuksesta vinkkasi 
meille KYS:n työfysioterapeutti 
Hannu Koponen. Tutkimuksessa 
toteutettiin interventio nimeltään 

“Micro Breaks” (mikrotauot) ja “OR-
Stretch” (leikkaussalivenytys). Mik-
rotauot kestivät kerrallaan 1,5–2 
minuuttia, ja ne toistettiin 20–40 
minuutin väliajoin. Ohjatut harjoi-

tukset kohdistuivat niska-, hartia- ja 
selkälihaksiin, ja ne oli koottu myös 
ohjausvideoon. Ohjausvideot löyty-
vät MAYO-klinikan verkkosivuilta. 

Venyttelyharjoituksia oli kaksi eri 
ryhmää: intraoperatiiviset (leikka-
uksen aikana) ja perioperatiiviset 
(leikkausten välissä toteuttavaksi 
tarkoitetut). Harjoitukset olivat sel-
laisia, että ne eivät kestäneet kauan 
eivätkä vaikuttaneet leikkauksen 
kestoon tai vaarantaneet steriiliä 
ympäristöä. Harjoitukset oli suunni-
teltu juuri leikkausosastolla toteut-
taviksi ja leikkaussalien tiimien hen-
kilökunnalle. 

Tutkimuksessa oli seurattu 70 leikka-
usta, joissa oli ohjattuja mikrotauko-
ja, ja 79 leikkausta ilman näitä tau-
koja. Jokaisen leikkauksen jälkeen 
osallistujia pyydettiin täyttämään 
kyselylomake. Tuloksena havaittiin, 
että harjoitukset ovat parantaneet 
sekä fyysistä että henkistä suoritus-
kykyä, ja 77 % tiimeistä oli halukas 
pitämään mikrotauot osana nor-
maalia leikkaustyötä. 

Katso myös: 
https://www.mayo.edu/research/
labs/human-factors-engineering/or-
stretch/or-stretch-videos 

Kokeilu omassa 
organisaatiossamme 

Esittelimme osastomme aamutun-
nilla Hallbeckin tutkimuksen ideaa ja 
tutkimuksen tuloksia. Pyysimme eri-
tyisesti osastomme leikkaushoitajia 
osallistumaan suunnittelemaamme 
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interventioon. Jaoimme osastom-
me käsienpesupaikoille ohjeita mik-
rotaukojen venyttelyistä ja niiden 
toteutuksesta, lisäksi välitimme 
osastomme yleiseen sähköpostiin 
nettilinkit jumppatuokioiden video-
ohjeisiin. Interventiotoiminnan to-
teutukselle ei aikataulullisista syistä 
jäänyt aikaa kuin kaksi viikkoa, mut-
ta tuona aikana pidimme taukoasiaa 
esillä ja kannustimme leikkaustiimiä 
toteuttamaan pieniä venyttely- ja 
jumppataukoja aina salitilanteen 
niin salliessa. 

Tulokset 

Kahden viikon interventiojakson 
päätteeksi jumppaajat saivat antaa 
palautetta intervention vaikutukses-
ta jaksamiseensa ja vireystilaansa 
liittyen. Vaikka oma kokeilumme ei 
ollut tieteellinen tutkimus, se antoi 
vahvaa viitettä siitä, että jo pieni-
kin leikkausten aikainen venyttely 
on virkistävää. Palautteiksi saatiin 
mm. seuraavat kommentit: “ei ollut 
paikat niin jumissa päivän lopussa”, 

“veri kiersi päässä paremmin” ja “vir-
kisti, aioin ottaa tavaksi”. Palautteet 
olivat kautta linjan yllättävän positii-
visia. 

Olemme huomioineet, että leikka-
ushoitajilla on ollut tapana veny-
tellä niskalihaksiaan ja pyöritellä 
hartioitaan leikkausten ja taukojen 
aikana jo ennen interventiotamme-
kin. Tärkeää on, että nyt Hallbeckin 
työergonomiaan liittyvien tutkimus-
ten myötä taukojen ja venyttelyjen 
vaikutuksesta jaksamiseen on saatu 
näyttöön perustuvaa uutta tietoa. 
Venyttely ja mikrotauot auttavat 
osaltaan keskittymiskyvyn ylläpitä-
missä etenkin pitkien leikkausten ai-
kana, ja yhdessä kirurgien kanssa to-
teutetut venyttely- ja jumppatauot 
lisäävät leikkaustiimin yhteishenkeä 
ja auttavat jaksamaan joskus pitkiksi 
venyvien työpäivien taakkaa. n 
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Mikrotaukoja leikkauksen aikana. Näytöllä on MAYO-klinikan ohjausvideo. Kuvissa mukana 
kirurgi Saana Palomurto, instrumenttihoitaja Katariina Kraemer ja anestesiahoitaja Arja Rantonen. 
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Soile Haapalainen
Leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja,  
Helsingin kaupungin epidemiologinen 
toiminta, tartunnanjäljitysSairaanhoitajana ulkomailla

oLEN AINA HAAvEILLuT uL-
KoMAILLA AsuMIsEsTA. On-
neksi osasin valita ammatin joka on 
tämän mahdollistanut. Lähdin heti 
valmistuttuani töihin Englantiin 
helmikuussa 1997. Siellä työsken-
telin Cambridgen yliopistollisessa 
sairaalassa 2,5 vuotta. Mutta jo 
opiskeluajoista lähtien olin haaveil-
lut Saudeista. En silti vielä kokenut 
että Englannin jälkeen olin tarpeeksi 
kokenut ja rohkea lähtemään, joten 
menin vielä vuodeksi Ruotsiin töihin.

Mutta lokakuussa 2001, muutama 
viikko syyskuun 11 päivän terroristi-
iskujen jälkeen lähdin. Jännitti todel-
la paljon, varsinkin kun se oli hyvin 
epävarmaa aikaa. Koneenvaihto oli 
Lontoossa jossa laukut syynättiin 
todella tarkasti läpi ja koska Lontoo 
tuntui niin tutulta Cambridge-vuosi-

en jälkeen, teki melkein mieli kävellä 
ulos kentältä ja jäädäkin Englantiin. 
Mutta jatkoin matkaani ja vietin ihan 
hyvän ja turvallisen vuoden Saudeis-
sa. Työ oli todella rankkaa ja niin 
erilaista, huonosti johdetulla osas-
tolla, että palasin Suomeen vuoden 
kuluttua.

Viitisen vuotta myöhemmin aika oli 
kullannut muistot ja alkoi taas tehdä 
mieli Saudeihin. Sillä kertaa menin 
lähi-idän johtavaan sairaalaan, King 
Faisal Specialist Hospitaliin pääkau-
pungissa Riadissa, mikä olikin paljon 
paremmin johdettu ja standardit 
olivat myös korkeammat kuin edel-
lisessä sairaalassa. Siitä huolimatta 
viihdyin siellä taas vain vuoden.

Kolmannen kerran lähdin Saudeihin, 
samaan sairaalaan, syksyllä 2013 ja 

sillä kertaa oli vakaa aikomus olla 
vähintään 3-5 vuotta, lopulta olinkin 
siellä seitsemän vuotta ja kaksi kuu-
kautta.

Työskentelin leikkausosastolla jossa 
on 23 salia, lisäksi sektiot ja sydän-
kirurgia ovat omilla osastoilla. Parin 
viimeisen vuoden aikana avautui 
viereinen maksa- ja elinsiirtokeskus, 
jossa on neljä salia käytössä. Sai-
raanhoitajia oli noin 120, useista eri 
maista. Eniten oli filippiiniläisiä, sen 
jälkeen malesialaisia ja etelä-afrik-
kalaisia. Joskus olin ainoa suoma-
lainen, yhteen aikaan meitä oli jopa 
kolme. Irlantilaisia oli myös aika 
monta ja parin viime vuoden aikana 
alkoi tulla paljon intialaisia.

Kun olin ensimmäisen kerran Sau-
deissa vuonna 2001 meillä oli yksi 
naispuolinen saudi leikkaussalihoi-
tajana ja muutama mies anestesi-
ateknikkoina. Kun olin King Faisa-
lissa vuonna 2008, saudihoitajia oli 

Soukissa, eli basaarissa, ostamassa käsintehtyä 
silkkimattoa.

Urologian tiimin koordinaattorin, eli ”team leaderin” synttäreiden viettoa.
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edelleen vain muutama. Mutta nyt 
heitä tulee joka vuosi lisää, kun läh-
din heitä oli varmasti parikymmentä, 
myös osastonhoitaja ja apulaisosas-
tonhoitajat ovat saudeja.

Päiväsaikaan työskenneltiin omissa 
tiimeissä, iltaisin ja viikonloppuisin 
muillakin erikoisaloilla. Olin ensin 
5,5 vuotta urologiassa, jossa meillä 
oli kolme salia. Leikkauksia tehtiin 
laidasta laitaan; oli robottikirurgi-
aa, andrologiaa, onkologiaa ja las-
tenkirurgiaa. Viimeiset 1,5 vuotta 
työskentelin lasten yleiskirurgiassa, 
mutta pääsääntöisesti työskentelin 
malesialaisen työparin kanssa synny-
tysosastolla, jossa teimme sektioita 
ja kaavintoja. 

Suurin osa kirurgeista oli saudeja. 
Anestesialääkärit taas olivat pääasi-
assa pakistanilaisia, mutta oli myös 
paljon saudeja, egyptiläisiä ja intialai-
sia. Pohjoismaalaisiakin oli muutama. 

Hoitajan työnkuva oli aika erilainen 
kun Suomessa. Kaikkea määräsivät 
toimintaohjeet, "policyt". Periaat-
teessa hoitaja ei saanut edes leikata 
lankoja, mutta kyllä sitäkin välillä 
tuli, varsinkin päivystysaikana, as-

sisteerattua. Leikkauksessa oli aina 
mukana erikoislääkäri “consultant” 
tai “apulaiserikoislääkäri” ja lisäksi 
1-4 assistenttia. Välillä oli itse aika 
kaukana haavasta. Instrumentti-
seteissä oli yleensä paljon enemmän 
instrumentteja kuin mitä olen tot-
tunut Suomessa, ja muutenkin niitä 
avattiin paljon turhaan varalle. Siihen 
onneksi alettiin viimeisinä vuosina 
kiinnittää enemmän huomiota.  

Salissa oli vähintään kolme hoita-
jaa, joskus neljä. Anestesiapuolella 
oli anestesialääkärin lisäksi teknikko, 
teknikot olivat aika laiskoja ja hävi-
sivät usein salista pitkiksikin ajoiksi. 
Vaihdot olivat todella nopeita eikä 
salia pysäytetty taukojen ajaksi. Kaik-
ki materiaali ja instrumentit laskettiin 
ennen leikkausta, kahden hoitajan 
voimin, vaikka olisi ollut kyse vain 
varpaankynnen poistamisesta. Lisäk-
si laskettiin vielä 1-3 kertaa leikkauk-
sen lopussa, riippuen leikkauksesta.

Kirurgit vastasivat asennon laitosta, 
ja oikeastaan kaikesta muustakin. Se 
tuntui hassulta, että on hoitajan vas-
tuulla tarkistaa, että kirurgilla on oi-
keus tehdä (yksin) leikkaus jonka te-
kee. Kirurgeilla ja anestesialääkäreillä 

oli kaikki auktoriteetti salissa, heidän 
pillinsä mukaan tanssittiin. Joka päi-
vä yksi salin hoitajista oli tiimin vetäjä, 
joka piti huolen siitä, että hommat 
sujuvat jouhevasti ja turvallisesti sekä 
jakoi tarvittaessa tehtävät.

Koulutuksia oli paljon. Joka vuosi, 
kun halusi uusia sopimuksen, piti teh-
dä monta pientä nettitenttiä ja käy-
dä tuberkuloositestissä. Elvytys- ja 
palokoulutukset olivat voimassa 2-3 
vuotta ja lisäksi osastolla oli kaksi el-
vytysharjoitusta vuodessa.

Vaikka työtahti oli kova, ja työviikot 
pitkiä, 48 tuntia ja jonkin verran yli-
töitä vielä päälle, niin viihdyin töissä 
pääsääntöisesti ihan hyvin. Minulla 
oli kiva tiimi urologiassa ja hommat 
olivat mielenkiintoisia ja vaihtelevia. 
Sektiosalissa taas tykkäsin siitä että 
minulla ja työparilla synkkasi hyvin ja 
siellä työ oli paljon enemmän autono-
mista. Saudeissa plussaa oli myös se, 
että siivoojat siivosivat salin leikkaus-
ten välillä, Englannissa ja Ruotsissa ei 
näin ollut. Isona miinuksena tietysti 
se että palkkaa saa passin mukaan, 
vaikka kaikki tekevät samaa työtä.

uu

Mukana munuaisensiirrossa vuonna 2014.

Uusi maksa- ja elinsiirtokeskus; King Abdullah 
Center for Oncology and Liver Diseases, KACOLD.
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Työterveyshuolto toimi hyvin, myös 
ennaltaehkäisevä. Kaikki lääkkeet 
ja toimenpiteet sairaalassa olivat il-
maisia. Lomaa sai 54 päivää vuodes-
sa, eli noin kahdeksan viikkoa riippu-
en miten niitä otti. Siihenkin oli toki 
säädökset. Saudi-Arabia sijaitsee 
hyvällä paikalla Aasian ja Afrikan 
matkoihin nähden, ja niissä tulikin 
paljon matkusteltua. Suomessakin 
kävin 1-2 kertaa vuodessa. 

Riadissa, aavikon keskellä, lämpötila 
voi kohota lähemmäksi 50 astetta, 
mutta kaikki paikat on ilmastoitu. 
Talvella taas voi olla jopa lähemmäk-
si nolla astetta yöllä, yleensä 10-15°c 
paikkeilla. Talvella niin paikalliset 
kuin ulkomaalaisetkin viettävät pal-
jon aikaa aavikolla. Minunkin läksi-
äisiäni vietettiin kaveriporukalla aa-
vikolla telttaillen. Vettä sataa hyvin 
harvoin, suurimman osan ajasta au-
rinko paistaa pilvettömällä taivaalla. 
Hiekkamyrskyjäkin on jonkin verran.

Saudi-Arabia muuttui paljon sen 
seitsemän vuoden aikana kun olin 
siellä, ja varsinkin muutos vuodesta 
2001 oli hurja. Naiset saivat vasta 
pari vuotta sitten oikeuden ajaa au-
toa ja työskennellä mm. kaupoissa. 
Sitä ennen heillä oli oikeastaan mah-
dollisuus vain kolmeen ammattiin; 
sairaanhoitaja, lääkäri tai opettaja. 
Koulut oli erotettu mies- ja naisopis-
kelijoille, eivätkä naimattomat mie-
het ja naiset saaneet olla tekemisis-
sä toistensa kanssa ilman esiliinaa. 
Tämäkin on kyllä nyt vapautunut vii-
meisen parin vuoden aikana. Ennen 
uskontopoliisi, muttawa, valvoi ja 
myös ulkomaalaisten tuli noudattaa 
näitä sääntöjä. Abaya, musta kaapu, 
oli myös ennen kaikille naisille pa-
kollinen vaate. Ja kyllä sitä edelleen 
suurin osa käyttää, myös ulkomaa-
laiset. 

Saudit ovat hyvin perhekeskeisiä ja 
vieraanvaraisia. Monet olivat kovin 
kiinnostuneita mistä olin ja miksi 
olin tullut Saudeihin. Sairaalassa 

hoidettiin myös suurin osa maan ku-
ninkaallisista ja muita korkea arvoi-
sia, se toikin sitten ihan oman haas-
teen työhön, kaikkia ei todellakaan 
kohdeltu tasa-arvoisesti. Sairaalassa 
oli ihan omat VIP-osastot.

Sosiaalielämä oli todella hyvää vuo-
sien aikana, matkustin myös jonkin 
verran maan sisällä, tein muun mu-
assa ikimuistoisen kameli-vaelluk-
sen aavikolla, missä nukuttiin täh-
titaivaan alla. Maa on turvallinen ja 
monimuotoinen; on niin aavikkoa, 
vuoristoa, turkoosia merta kuin tro-
piikkiakin. Kävin laitesukelluskurssin 
ja olin mukana monella aavikkoret-
kellä ja roadtripillä lähialueilla. Ha-
lutessaan voi myös käydä ratsasta-
massa, golffaamassa tai harrastaa 
erilaisia urheilulajeja. Toinen tois-
taan upeampia ostoskeskuksia on 
valtava määrä, shoppailu on monel-
le saudille ja ulkomaalaiselle harras-
tus. Myös ravintoloita löytyy joka 
makuun ja hintatasoon. Tänä vuon-
na Saudeissa järjestetään jopa For-
mula-1 osakilpailu.

Palkka oli ihan hyvä, varsinkin kun 
veroja ei maksettu ja asuminenkin 
oli ilmaista, kaikesta matkustelusta 
huolimatta säästöönkin jäi rahaa. 

Asuin omassa pienessä yksiössä sai-
raalan aluella, miehiä sinne ei toki 
saanut tuoda. Mutta länsimaalaisilla 
aidatuilla asuinalueella, compound-
eilla, joissa vierailin viikonloppuisin, 
saa olla ihan vapaasti. Alkoholi on 
maassa kielletty, mutta suurlähetys-
töt järjestävät juhlia joissa sitä saa. 
Sairaala-alueella oli monta uima-
allasta ja kuntosalia, jopa yksi sau-
nakin. 

Hakuprosessi oli aika pitkä ja hanka-
la, mutta tukea sai välitystoimistolta. 
Ilman välitystoimistoa ei Saudeihin 
voi hakea töihin. Sairaalassa oli en-
sin parin viikon kattava orientaatio-
kurssi, jonka aikana opittiin muun 
muassa saudikulttuurista, islamista, 
arabian alkeita ja sairaalan "poli-
cyistä". Lisäksi oli myös lääketentti 
laskuineen ja muutama näyttötent-
ti, esim. katetrointi. Työkielenä oli 
englanti, jota suurin osa potilasta 
ei juurikaan puhu. Eli jonkin verran 
arabiaa on opittava, vaikka tulkkeja-
kin on.  Sairaala järjestääkin ilmaisia 
arabiankielen kursseja. 

Ensimmäisen kerran jälkeen sanoin 
että koskaan en enää mene Saudei-
hin töihin, nyt sanon että katsotaan 
mitä elämä tuo tullessaan. Paluu ei 
ole kokonaan poissuljettu. Suositte-
len kyllä hakemaan sinne töihin, jos 
yhtään kiinnostaa. Kokemusta se ai-
nakin tuo, ja oman suomalaisen työn 
arvostusta. n 

uu

Jäämurskan tekoa munuaisensiirtoon 
KACOLDissa. 

Punaisella red sands-aavikolla.



Mari Wirman-Kavander
Puh. 050 528 5115
Kenttämyyntipäällikkö

Henna Tuomisto
Puh. 040 751 0058
Aluepäällikkö

Jan Väljä
Puh. 050 590 0602
Aluepäällikkö

Tiina Saha
Puh. 050 571 3718
Aluepäällikkö

Sari Norres
Puh. 040 913 1768
Kirurginen Endoskopia ja 
Urologia

Nina Kellberg
Puh. 050 563 6122
Aluepäällikkö

Nea Wahlroos
Puh. 050 530 9353
Aluepäällikkö, kouluttaja

Nina Kimmo
Puh. 050 477 6263
Kirurgiset Välineet

Sairaanhoitopiiri Kirurgia Urologia

Ahvenanmaa Henna Jan

Etelä-Karjala Nina Tiina

Etelä-Pohjanmaa Henna Jan

Etelä-Savo Nina Tiina

HUS Nea Tiina

Itä-Savo Nina Tiina

Kainuu Mika Mia

Kanta-Häme Henna Jan

Keski-Pohjanmaa Mika Jan

Keski-Suomi Nina Jan

Kymenlaakso Nea Tiina

Lappi Mika Mia

Länsi-Pohja Mika Mia

Pirkanmaa Henna Jan

Pohjois-Karjala Nina Mia

Pohjois-Pohjan-
maa

Mika Mia

Pohjois-Savo Nina Mia

Päijät-Häme Nina Tiina

Satakunta Henna Jan

Vaasa Henna Jan

Varsinais-Suomi Henna Jan

Pekka Eerola
Puh. 0400 264 644
Kenttämyyntipäällikkö

Mika Takaluoma
Puh. 040 716 4510
Aluepäällikkö

Mia Matala
Puh. 050 443 2471
Kenttätuotepäällikkö
Urologia ja gynekologia

OLYMPUS FINLAND OY  •  Vänrikinkuja 3, 02600 ESPOO  •  www.olympus.fi
Myynnin asiakaspalvelu (09) 8758 1420, info@olympus.com
Huollon asiakaspalvelu (09) 8758 1440, ofihuolto@olympus.com

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@olympus.com

LAADUKKAAN ENDOSKOPIAN EDELLÄKÄVIJÄ JO YLI 100 VUOTTA

Kokonaisvaltainen palvelu

Urologia

Kirurgia – See & Treat

Yhteyshenkilösi 1.4.2021 alkaen

Asiakaspalvelu Espoossa

Olympus palvelee

Kirurgia-tiimimme palvelee kun asiasi koskee:
• kirurgisia endoskopiatorneja
• videolaparoskooppeja
• optiikoita
• diatermialaitteita
• laparoskopiainstrumentteja
• gynekologista laparoskopiaa

Urologia-tiimimme palvelee kun asiasi koskee:
• urologista endoskopiaa
• urologista laparoskopiaa
• kolposkopiaa
• hysteroskopiaa
• hysteroresektoskopiaa

Ota yhteyttä! Olemme mielellämme avuksi.

Olympuksen asiantuntijat palvelevat teitä leikkaussaliympäristössä työskenteleviä 
kaikissa laparoskopiaan ja endoskopiaan liittyvissä kysymyksissä. Katso alta päivit-
tynyt oman alueesi yhteyshenkilö erikoisaloille: laparoskooppinen kirurgia, ortopedia, 
urologia ja gynekologia.

Olympus Finland Oy on yli 50 huippuammattilaisen muodostama dynaaminen, innovatiivinen ja energinen organisaatio. Toimintamme 
perustuu vahvoihin arvoihin ja me Olympuksella työskentelemme päivittäin tehdäksemme maailmasta terveemmän, turvallisemman 
ja paremman paikan elää. Palvelumme on kokonaisvaltaista ja sisältää koko tuotteen elinkaaren. Palvelun ensiarvoisen tärkeinä osina 
koko maan kattava laadukas huolto sekä laaja koulutustoimintamme.

2104_Olympus Finland Oy_Pinsettilehden artikkeli.indd   1 14.4.2021   9.36.08
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European Perioperative Nursing Day (EPND) oli 15.2. juu-
ri laskiaissunnuntain ja tiistain välissä. Forna (Suomen 
leikkausosaston sairaanhoitajat ry) mahdollisti taas ker-
ran järjestää leikkaushoitajille työpaikoille tarjottavaa.
Alla kuvia eri puolilta Suomea järjestetyistä tarjoiluista, 
jotka vallitsevan tilanteen huomioon ottaen olivat taas 
herkulliset.

Kiitos kaikille sydämellisestä päivästämme!

EPND -päivä 
leikkausosastoilla 15.2.2021

Vaasan keskussairaalan leikkausosasto

Tays tuki- ja liikuntaelinkirurgian leikkausosasto Metropolian perioperatiiviset opettajat

Lapin keskussairaalan leikkaus- ja 
anestesiaosasto

Kys leikkausosasto

Kainuun keskussairaala leikkausosasto

TYKS T-leikkausosasto
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Tays Verisuonikeskus

Oys Keskusleikkausosasto

Töölön plastiikkakirurgia

Jorvin leikkausosasto K

Naistenklinikan leikkausosasto

Uusi Lastensairaala leikkausosasto

Päijät-Hämeen keskusleikkausosasto

Mikkelin keskussairaala

Lappeenranta leikkausosasto

Pohjola Sairaala, Helsinki

Kymenlaakson keskussairaalan leikkausosasto
Satasairaalan leikkausosasto
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Riikka 
Vanhanen

Tiimityötä

Leikkausosastolla työskentelee useita eri ammattiryhmiä. Jotta toiminta olisi sujuvaa, tarvitaan 
osaajia laajalla skaalalla. Yhtä tärkeitä ovat niin laitoshuoltajat kuin huippukirurgitkin. Unohta-
matta ammattiryhmiä leikkausosaston ulkopuolelta: sairaalatarvike-edustajat, radiologit, po-
tilaskuljettajat – vain pienen osan mainitakseni.  Työ leikkausosastolla on vahvasti tiimityötä. 
Instrumentoiva hoitaja tuntisi olonsa hyvin yksinäiseksi, jos anestesiahoitaja ei olisi valvomassa 
potilaan vointia tai välinehuoltajat eivät olisikaan pesemässä ja steriloimassa instrumentteja. 
Yhden ammattiryhmän poissaolo voi lamauttaa koko leikkausosaston toiminnan nopeasti.  

Myös leikkauksen aikana korostuu tiimityön merkitys. Välillä saliin osuu päivän ajaksi oikea unel-
matiimi, jonka yhteistyö rullaa keveästi ja lähes sanattomasti. Päästään helposti nk. flow-tilaan. 
Operaatio voi olla hankalakin, mutta hyvällä porukalla homma rulla eteenpäin helpon tuntuises-
ti ja yhteinen ymmärrys vallitsee salin sisällä. Tiimin hyvä ryhmädynamiikka on mielenkiintoinen 
asia. Se voi syntyä hyvin pienten palojen summasta, mutta jos yhdenkin osan vaihtaa, voi koko 
dynamiikka järkkyä ja hyvä flow katketa. Joskus henkilövaihdos tiimissä kesken toimenpiteen 
voi muuttaa koko salin tunnelman. Eikä sen tiimiin saapuvan henkilön tarvitse olla edes hankala 
tyyppi. Salin tunnelma voi muuttua yhtäkkiä keskittyneestä levottomaksi tai komedia-areenas-
ta hiljaiseksi. Työnteko jatkuu samanlaatuisena, mutta tunnelma on erilainen. Yksi henkilö voi 
muuttaa kaiken. Itse työskentelen suuressa yksikössä ja tiimit vaihtuvat päivittäin. Pidän vaih-
tuvuudesta. Tavallaan joka päivä on uusi alku – aamulla ei tiedä, millaisen tunnelman sen päivän 
tiimi saa aikaan ja miten päivä etenee. Ollaanko hulvattomalla tuulella, vauhti päällä vai painaa-
ko joku persoonallaan jarrua. Ja millaisen vaikutuksen teen itse ryhmän dynamiikkaan?

Tiimityön suola ja sokeri ovatkin erilaiset persoonat. Leikkausosastoltakin löytyy persoonia joka 
lähtöön. Hiljaisia vetäytyjiä, vitsiniekkoja, tunnollisia puurtajia, innostajia, valittajia, virkistys-
vastaavia ja kymmeniä muita. Itse tuon päivän tiimiin oman persoonani, joka saattaa joskus 
olla hieman väsynyt, joskus levoton. Aika usein uskon kuitenkin tuovani tiimiin rauhallisuutta ja 
järjestelmällisyyttä. Nauran mielelläni vitsiniekan jutuille, mutta osaan myös lukea eleistä mil-
loin kannattaa olla hiljaa, estääkseni ryhmädynamiikan järkkymisen. Tunnen oloni turvalliseksi, 
kun saan olla osa tiimiä. Tiedän, että en ole yksin, saan aina apua ja voin aina kysyä. Voin myös 
itse auttaa tiimikaveria, jotta yhteinen tavoite olisi helpompi saavuttaa ja jotta päivän flow olisi 
mahdollisimman hyvä.n 
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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. 



UUDET ORTOPEDISET  INSTRUMENTIT

AESCULAP® SQ.line® 

Uudet SQ.line®-instrumentit mahdollistavat 
ergonomisen työskentelyn. Manuaalista 
esipuhdistusta tarvitaan vähemmän, joten 
instrumenttien huolellinen puhdistus on 
yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. 

B. Braun Medical Oy  |  www.bbraun.fi

SQ.line Pinsetti 2_2021.indd   1 9.4.2021   11.02.51
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Hyvät yhdistyksemme jäsenet

Näin Vappuviikolla ovat odotukset kevättä kohtaan suuret. Nykyään ainakaan Jyväskylän kor-
keudella ei lunta juurikaan näy, mutta sen verran pessimisti olen, että henkisesti olen vielä lumi-
sateisiin varautunut. Minulle Vappu on aina ollut erityisen iloista aikaa. Lapsena Kemissä asues-
sani Vappuna alkoi virallisesti kevät, kun yleensä sain ensimmäistä kertaa talven jälkeen laittaa 
pikkukengät jalkaan. Se tuntui ihanalta, vaikka lunta toki oli usein vielä kohtuullisen paljon. 

Kulunut talvi on mennyt yhdistyksen asioissa täysin etänä. Syksyllä hankimme yhdistyksen 
käyttöön pilvipalvelun arkistointia varten sekä etäkokousohjelman. Se onkin ollut tarpeellinen 
hallituksen kokousmuotona. Paitsi kotimaan kokoukset, myös NORNA ja EORNA-kokoukset on 
hoidettu etänä. Vaikka yhdistyksen taloudenpitoa on hankaloittanut opintopäivien peruminen 
viime vuodelta, toisaalta säästöjä on syntynyt, kun matkakuluja ei ole tullut juuri ollenkaan.

Toista vuotta peräkkäin emme kuitenkaan aio opintopäiviä perua, vaan syyskuussa ne tullaan 
järjestämään. Pohdimme pitkään huhtikuussa, miten opintopäivät järjestetään. Olemme kuul-
leet useamman yhdistyksen peruneen tai muuttaneen virtuaaliseksi myös ensi syksyn koulutus-
päiviä. Koronatilanteen kehittymisestä ei voi vielä tietää. Halusimme kuitenkin tarjota jäsenille 
vastinetta jäsenmaksulle myös koulutuksen muodossa. Päätimme järjestää opintopäivät virtu-
aalitapahtumana, jossa luentojen lisäksi järjestetään virtuaalinen sairaalatarvikenäyttely. Eli ei 
pelkkiä puhuvia päitä, vaan interaktiivinen tapahtuma. Tässä lehdessä on lisätietoa asiasta.

Yhdistyksemme kuuluu monen muun sairaanhoitajayhdistyksen kanssa Sairaanhoitajaliiton 
asiantuntijajaostoon. Jaosto kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa, viimeksi maaliskuussa. Kokouk-
sessa käsiteltiin muun muassa kannanottoa, jossa esitetään, että erikoisalojen sairaanhoitajille 
on luotava kattavat kliiniset erikoistumisvaihtoehdot ja käynnistettävä valtakunnalliset erikois-
tumiskoulutusopinnot. Sairaanhoitajaliitto ja allekirjoittaneet asiantuntijajaoston jäsenet ”vaa-
tivat, että sairaanhoitajille luodaan kansallisesti määritellyt, yhtenäiset kliiniset erikoistumiskou-
lutusvaihtoehdot niin laajoilta erikoisosaamisalueilta kuin suppeammilta tärkeiltä erikoisaloilta. 
Tällä hetkellä saatavilla oleva erikoistumiskoulutustarjonta ei vastaa työelämän tarpeita. Tarjonta 
on vaihtelevaa ja monelle laajalle erikoisalalle ei ole tarjolla koulutusta lainkaan. Vaikka moniam-
matillinen yhteistyö on tärkeää, kaikki erikoistumiskoulutus ei voi olla moniammatillista ja kliini-
sen syväosaamisen ulkopuolelle keskittyvää. Käytännön hoitotyön vaatimukset edellyttävät sai-
raanhoitajilta syväosaamista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja siten omia erikoistumisaloja.”  
FORNA on allekirjoittanut kannanoton huhtikuussa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettama hoitotyön jaosto on kutsu-
nut allekirjoittaneen FORNAn edustajana toukokuussa järjestettävään sidosryhmätilaisuuteen. 
Tilaisuuden tarkoituksena on koota palautetta seuraavista hoitotyön jaoston ehdotusluonnok-
sista: (1) kliinisen hoitotyön erikoisalat ja niiden osaamiskuvaukset, (2) osaamisen johtaminen, 
(3) erikoisosaamisen kehittämismenetelmät, (4) erikoisosaamistarpeiden ennakointi ja (5) osaa-
misen kehittymisen seuranta. Hoitotyön jaosto luovuttaa ehdotuksensa terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden neuvottelukunnalle elokuussa 2021. Seuraavassa Pinsetissä palaamme asiaan.

Asioita siis tapahtuu koronasta huolimatta. Toivotaan, että kesä sujuu suhteellisen normaaleis-
sa olosuhteissa ja me kaikki pysymme terveinä sekä hyvinvoivina.

Ota hyvä mieli auringosta, onnen korsi heinikosta.
Nosta ilonpilke silmäkulmaan; löytyy ratkaisukin joka pulmaan.

jaana
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Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2021 

l AORN Surgical Conference
 7.-10.8.2021, Orlando, Florida

l FORNA – Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat
  ry:n opintopäivät 2021 virtuaalitapahtuma
  16.9.2021, FORNA 

l Operatiiviset päivät
 17.-19.11.2021, Helsinki, SKY 

l EORNA Congress
 12.-15.5.2022, Stavanger, Norja

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

Jäsensihteeripalsta Elina Keränen Sanna Jaakkola

On jo toinen vuosi menossa poikkeusajan poikkeusjärjestelyin. Yhdistyksen hallituksen kokoukset ja yhtey-
denpito on järjestetty etäyhteyksin. Hyvin on asioita saatu edistettyä näinkin. Osa hallituksen jäsenistä 
ei ole tavannut toisiaan vielä kasvotusten, toivotaan, että tapaamisen mahdollisuus pian koittaa. Poikke-
usajasta huolimatta pyrimme huomioimaan leikkaushoitotyön kehittämistä ja jäsenten etujen ajamista. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä, mikäli ajatuksia yhdistyksen toimintaan liittyen syntyy.

l Hallituksen jäsenet, yhteystiedot ja vastuualueet löydät kotisivuiltamme https://forna.fi/yhteystiedot/
hallitus

l Apurahat tulevat haettavaksi toukokuussa, seuraa infoa. Koulutusten ollessa poikkeusajan murrokses-
sa, voi apurahojen hakeminenkin tuntua haastavalta. Mutta, kannustamme edelleen jäsenedun hyö-
dyntämiseen!

l Jäsenmaksut lähtivät jäsenrekisteristä helmikuussa. Jäsenmaksun löydät membookista, sekä sähkö-
postistasi. Huolehdithan jäsenmaksun, mikäli se on vielä maksamatta.

l Jäsentietojen päivitys jäsenrekisteriin eli membookiin täytyy tehdä oman profiilin lisäksi jokaiseen yh-
distykseen johon kuuluu.  

l Mikäli haluat erota yhdistyksestä, ilmoita erosta jäsensihteerille. 
l Forna on nyt myös Instassa ja Facebookissa, käy tsekkaamassa! 
l Tämän vuoden Opintopäivät Oulussa on päädytty järjestämään virtuaalitapahtumana. Ilmoitamme 

tästä lisää.
l Yhdistyksen jäsenpäivä jäsenille tälle vuodelle on mietinnän alla. Ilmoitamme tästäkin lisää.
l Pinsettilehden verkkoversio on käytössä, kotisivujen kautta pääset hakemaan tunnukset verkkoleh-

den lukemiseen. https://forna.fi/pinsetti/verkkolehti.
l Uusille jäsenille tervetuloa yhdistykseen!

Nautitaan keväästä,
Terveisin jäsensihteerit Elina ja Sanna

Toivotamme 
Pinsetin 
lukijoille 
hyvää kesää!
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Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista 
työpaikoista myös kotisivuillamme www.forna.fi. 
Lisätietoja: pinsetti@forna.fi

ForNA Facebookissa 
-liity ryhmään!

ForNA Instagramissa: 
@forna.ry

Apurahat Kesä 2021
Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apura-
harahaston sääntöjä, jotka ovat luettavissa yhdistyksen 
kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella, joka 
löytyy yhdistyksen kotisivuilta www.forna.fi.

ForNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

3000 € apurahaa.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 1.8.2021.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

FORNA OPINTOPÄIVÄT 2021
JÄRJESTETÄÄN VIRTUAALITAPAHTUMANA 
16.9.2021

Virtuaalitapahtumassa mm. luentoja ja 

yritysten tuote-esittelyitä. Tulethan mukaan! 

Opintopäivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 

opintopäivien verkkosivuilla: forna.fi/opintopäivät 

26.5.2021 alkaen sekä Pinsetissä 3/2021.

Seuraathan ilmoitteluamme sosiaalisessa mediassa 

ja verkkosivuillamme.

Ookko nää völjyssä?



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 1400 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
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lyhyempi valmisteluaika 
mahdollistaa useampien 

toimenpiteiden tekemisen1.

40%
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Mölnlycke® asiakasräätälöidyt pakkaukset 
Kattava ratkaisu tehokkaampaan toimintaan

Truly customised laparoscopic solutionsAsiakkaidemme toiveiden mukaan räätälöidyt pakkaukset tuovat mukanaan
monia etuja. Yhdellä pakkauksella voitte:

• Säästää aikaa ja kustannuksia: valmisteluun, pakkausten avaamiseen ja
tuotteiden asettamiseen kuluu vähemmän aikaa, joten toimenpiteitä pystytään
tekemään enemmän1

• Parantaa potilasturvallisuutta: infektioriski pienenee, kun avattavia pakkauksia
on vähemmän

• Vähentää jätteiden määrää ja logistisia kustannuksia: vähemmän
pakkausmateriaalia - vähemmän jätettä

Lähde: 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating 
room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers, September 2010 (poster).

Lue lisää www.molnlycke.fi


