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Tervetuloa uusi kollega!
Työssäni sairaanhoitajana, hoitotyön opettajana sekä tutkijana olen päässyt näkemään uuden 
työntekijän perehdyttämisen monet kasvot – sen miten se onnistuessaan edistää uuden työn-
tekijän osaamisen kehittymistä ja sitoutumista työpaikkaan, mutta myös sen miten se epäon-
nistuessaan voi aiheuttaa turhautumista, harmia ja resurssien hukkausta. Mielestäni onnistunut 
perehdytys lähtee liikkeelle pienistä asioista kuten siitä, että kohtaamme uuden työntekijän kol-
legiaalisesti, otamme hänet osaksi työyhteisöä ja suhtaudumme avoimesti erilaisuuteen. Tässä 
perehdyttäjät ja hoitotyön esimiehet ovat tietenkin merkittävässä roolissa. Sitä ei kuitenkaan 
voi ohittaa, että kaikilla ammattikunnan jäsenillä on yhtäläinen vastuu uusien työntekijöiden pe-
rehdyttämisestä ja kollegiaalisesta kohtaamisesta.

Vuoden kolmas numero käsittelee perioperatiivisen hoitotyön teemoja monipuolisesti painottu-
en kuitenkin perehdyttämiseen ja kliiniseen hoitotyöhön. Näin ollen tämä numero on tavallaan 
jatkumoa edelliselle, jossa käsiteltiin terveysalan opiskelijoita ja osaamista. Uusien työnteki-
jöiden perehdyttäminen on keskiössä kahdessa artikkelissa. Toisessa kuvataan perehdytyksen 
kehittämisprojektia HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja toisessa tarkastellaan pereh-
dyttäjien roolia sekä osaamista tutkimustiedon valossa. Perehdyttämiseen liittyy myös artikkeli, 
jossa kuvataan eurooppalaista My Operating Room COach -hanketta, nimittäin hankkeen tuo-
toksia voidaan hyödyntää juurikin uusien työntekijöiden perehdyttämisen tukena. Leikkaushoi-
don tekniikkaa käsitellään kolmessa artikkelissa, jotka liittyvät ommelaineisiin, haavasidoksiin 
ja kertakäyttötuotteisiin. Sairaalatarvikeyritykset ovat mukana näissä artikkeleissa, mutta nämä 
eivät kuitenkaan ole varsinaisia tuote-esittelyjä, sillä artikkeleiden sisällöissä on myös näyttöön 
perustuvaa tietoa kustakin aiheesta. Tämänkaltainen yhteistyö on mielestäni tervetullutta. Klii-
niseen potilashoitoon liittyy myös AMK-opiskelijoiden kirjallisuuskatsauksena toteutetun opin-
näytetyön tiivistelmä, jossa kuvataan leikkausta edeltävän paaston vaikutusta postoperatiivi-
seen toipumiseen. 

Edellä mainittujen teemojen lisäksi lehdessä on kaksi perioperatiivisen hoitotyön kehittämiseen 
liittyvää artikkelia. Toisessa kuvataan kehittämisprojektia, joka tähtäsi apulaisosastonhoitajien 
työnkuvien määrittelyyn HUSissa. Toinen puolestaan esittelee FORNAn ja SASH:n yhteistyöpro-
jektia, jossa kartoitettiin leikkausosastojen määrää Suomessa. Tästä numerosta löydät jälleen 
Tutkimuksen ääni -palstan, jossa esitellään tällä kerralla sairaanhoitajien väliseen yhteistyöhön 
liittyvää tuoretta väitöskirjatutkimusta. Tuttuun tapaan mukana on myös Leikkaussalikier-
roksella, joka vie meidät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden Nova Sairaalan anestesia- ja 
leikkausosastolle. Lisäksi Ajatuksia salin nurkasta -kolumnissa käsitellään oivallisesti leikkaus-
sairaanhoitajan lähipiirin kovaa elämää. Tälle kolumnille annan vahvan lukusuosituksen! 

Toivotan kaikille Pinsetti-lehden lukijoille mukavia lukuhetkiä lehtemme parissa ja hyvää syksyn 
odotusta. Pidetään huoli itsestämme ja ollaan kollegiaalisia toisillemme!

Toni Haapa
Päätoimittaja
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Leikkaussalikierroksella 20 

Minna Ikonen
Leikkaussairaanhoitaja
Sairaala Nova, leikkausosasto

Kohti uutta sairaalaa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri al-
koi vuonna 2010 selvittämään, onko 
järkevää korjata vanhaa sairaalaa 
vai rakentaa kokonaan uusi kes-
kussairaala. Aluehallintovirasto oli 
löytänyt keskussairaalan eri tiloista 
vakavia sisäilmaongelmia, jotka vaa-
tivat välittömiä toimenpiteitä. Työ-
terveyslaitos arvioi, että jopa 60 pro-
senttia keskussairaalan tiloista on 
täydellisen saneerauksen tarpeessa 
ja noin 30 prosentissa tiloista on si-
säilmaongelmia. Osan tiloista arvioi-

Sairaala Nova on Keski-Suomen uusi sairaala, joka valmistui syksyllä 
2020. Nova edustaa Suomessa uudenlaista sairaala-arkkitehtuuria ja 
sairaalateknologian huippua. Sairaala Novan erikoissairaanhoidon 
palvelut tuottaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

tiin olevan niin huonossa kunnossa, 
että niiden käytöstä tulee luopua 
mahdollisimman pian. Yhdellä leik-
kausosastolla jouduttiin sulkemaan 
loppuajasta kaksi leikkaussalia si-
säilmaongelmien vuoksi.

Selvitettiin myös sitä, minne uusi 
sairaala on järkevä sijoittaa. Lop-
puvaiheessa sijoitusvaihtoehtoina 
olivat Keljonkangas tai Kukkumäki. 
Vanha keskussairaala sijaitsee Kuk-
kumäessä.

Sairaalan sijoittumisesta tehtiin 
päätös vuonna 2014 ja uusi sairaala 

päätettiin rakentamaan Kukkumä-
keen vanhan sairaalan viereen. Ra-
kennustyöt käynnistyivät elokuussa 
2016.  Sairaala Novan peruskivi muu-
rattiin 1. helmikuuta 2017. 

Sairaalan lopulliseksi hinnaksi  
muodostui 554 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemia hidasti myös 
Sairaala Novan valmistumista. Sai-
raala Nova luovutettiin Keski-Suo-
men sairaanhoitopiirin käyttöön 30. 
lokakuuta 2020 ja vihittiin käyttöön 
1. joulukuuta 2020.

Muutto uuteen sairaalaan

Keski-Suomen Sairaala Nova otettiin 
käyttöön 18.-19.1.2021. Ensimmäi-
senä sairaalaan siirtyivät psykiatriset 
potilaat, seuraavana päivänä siirtyi-
vät potilaat päivystyksestä, päivys-

Sairaala Nova rakennusvaiheessa ja valmiina. Kuvat Matti Hytölä, Sairaala Novan  kuva-arkisto.
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tysosastolta ja vuodeosastoilta sekä 
teho-osastolta. Muutossa siirrettiin 
yhtensä 140 vuodeosaston ja teho-
osaston potilasta pääosin ambu-
lansseilla Sairaala Novaan. Muuton 
arvioitiin olleen yksi Suomen suu-
rimmista sairaalamuutoista. 

Jyväskylän kaupungin perustervey-
denhuollon terveyskeskuksen toi-
minnoista Sairaala Novaan sijoittau-
tuvat keskustan ja Kuokkalan alueen 
asukkaiden terveysasemien vas-
taanotot, hammashoitola sekä vuo-
deosastoja. Näiden muutto tapahtui 
helmikuussa 2021.

Sydänsairaalan toiminta käynnis-
tyi Sairaala Novassa helmikuussa 
2021.

Sairaala Nova 

Sairaala Nova jaetaan neljään eri ko-
konaisuuteen:

Kuuma sairaala, käsittää kiireel-
listä hoitoa vaativat 24/7-toiminnot, 
jotka koostuvat päivystyksestä, te-
ho-osastosta, leikkaussaleista, syn-
nytyssaleista sekä valvonta- ja päi-
vystysosastoista. 

Vuode-osastoihin, joissa potilail-
la käytössä yhden hengen potilas-
huoneet, potilaita hoidetaan ilman 
perinteisiä eri erikoisalojen tai eri-
koissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon välisiä osastorajoja.

Elektiivisessä sairaalassa sijaitse-
vat ajanvarauksella tutkimuksiin ja 
toimenpiteisiin tulevien potilaiden 
vastaanottohuoneet ja päiväsairaa-
lakäynnit.

Yhteiskäyttöisiä vastaanotto-
huoneita käytetään potilastyöhön 
ja paperityöt tehdään monitilatoi-
mistossa.  Elektiivisen sairaalan toi-
minnallisen ytimen muodostavat 
osaamiskeskukset, joissa nykyisten 
eri erikoisalojen ja eri ammattiryh-
mien yhteistyö ja konsultointi sujuu 
jouhevasti. 

Tukipalveluihin kuuluvat laborato-
riot, apteekki ja välinehuolto. 

Sairaala Novassa materiaali-, po-
tilas- ja henkilövirrat on eriytetty 

toisistaan ja tekniikka on omissa 
kerroksissaan erillään potilas- ja 
henkilöstötiloista.

Lisäksi Sairaala Novasta löytyy 
Jyväskylän kaupungin perustervey-
denhuollon toimintoja.

Uudessa sairaalassa on 12 erilaista 
osaamiskeskusta:
• perusterveydenhuollon osaa-

miskeskus
• vatsan- ja lantion alueen osaa-

miskeskus
• sydän- ja keuhko-osaamiskes-

kus
• medisiininen osaamiskeskus
• tuki- ja liikuntasairauksien (TU-

LES) -osaamiskeskus
• syövän ja palliatiivisen hoidon 

osaamiskeskus
• lasten ja nuorten osaamiskes-

kus
• aistinelin-osaamiskeskus
• psykiatrian osaamiskeskus ja 

päiväsairaala
• monialainen kuntoutus
• operatiivinen osaamiskeskus
• naisten osaamiskeskus
Sairaala Novassa toimii 38 erikois-
alaa.

Faktaa Sairaala Novasta

• Sairaalan pinta-ala noin 100 
000 brm2. Sairaalassa on yhden 
hengen potilashuoneita 368 
sairaalan 5–7 kerroksissa. Sai-
raalassa on 10 synnytyssalia, 
24 leikkaussalia, 32 teho- ja val-
vontapaikkaa, 12 pientoimen-
pide- ja skopiahuonetta, 215 
vastaanottohuonetta, 75 päi-
väsairaalapaikkaa, 3 sädehoi-
don bunkkeria ja 3 magneet-
tikuvauslaitetta. Sairaalan 
katolla sijaitsee helikopteri-
kenttä. 

• Aster -asiakas- ja potilastieto-
järjestelmä otetaan käyttöön 
Keski-Suomessa vuonna 2023. 

• Sairaalan sisustuksen teemana 
ovat Keski-Suomen kansallis-
puistot.  

uu

Sairaala yövalaistuksessa.

Sairaala Novan pääkäytävä.
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• Käyttöönoton yhteydessä uu-
sittiin myös henkilökunnan työ-
asut, potilasvaatteet ja vuode-
vaatteet.  

• Novassa hyödynnetään run-
saasti digitalisaatiota ja auto-
maatiota

• Sairaala Novassa on 35 älylää-
kekaappia

• Sairaala Novassa on antibiotti-
robotti, joka tehostaa suonen-
sisäisten antibioottien valmis-
telua potilaskäyttöön

Leikkaussalit samassa 
kerroksessa

Novan kaikki 24 leikkaussalia on 
keskitetty rakennuksen kolmanteen 
kerrokseen, suoraan päivystyksen 
yläpuolelle. Leikkaussalien keskit-
täminen samaan kerrokseen auttaa 
muun muassa optimoimaan henki-
lökunnan määrää. Vanhassa sairaa-
lassa leikkausosastoja oli kolme eri 
puolella sairaalaa.

Salit on jaettu kahteen kahdentoista 
salin kokonaisuuksiin ja näiden välis-
sä on heräämö. Kokonaisuudet on 
jaettu erikoisaloittain, alkupään salit 
1–12 ovat kovan puolen saleja, tässä 
kokonaisuudessa leikkaavat myös 
korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä 
hammas-, suu- ja leukakirurgia. Salit 
13–24 ovat pehmeän puolen saleja, 
joista yksi kaksipaikkainen sektiosali 
ja yksi hybridisali. 

Leikkausosaston  käytävä on noin 170 m pitkä.

Sairaala Novassa leikataan yhdek-
sän erikoisalan leikkauspotilaita:
• Käsikirurgia
• Lastenkirurgia
• Neurokirurgia 
• Ortopedia ja traumatologia
• Plastiikkakirurgia
• Rintaelinkirurgia
• Urologia
• Vatsaelinkirurgia
• Verisuonikirurgia

Leikkaussalit toimitti Mediq Suo-
mi Oy. Salit ovat erikokoisia ja salin 
koko on määritellyt, mikä erikoisala 
on sijoitettu mihinkin saliin. Suu-
rin leikkaussali on hybridisali, jossa 
tehdään vaativia leikkauksia kuten 
verisuonikirurgiaa. Leikkauspöytä ja 
kuvantamislaite (Pheno) ovat täysin 
integroidut toisiinsa. Tätä salia käyt-
tää myös radiologia angio-toimenpi-
teisiin.

Modernit laitevarastot salien välikössä.
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Leikkaussalien rakennusratkaisut 
varmistavat muun muassa tiiviyden, 
lyijysuojausten ja hygienian korkeaa 
tasoa. Salien huollettavuus ja muun-
tojoustavuus on mahdollista, koska 
tehdasvalmisteisia seinäpaneeleita 
voidaan irrottaa huoltoa ja asennuk-
sia varten.

Kaksipaikkainen sektiosali on 

heti  synnytysosaston vieressä. Sali 
voidaan tarvittaessa jakaa kahteen 
osaan lasiseinällä.

Leikkaussalien perusvarustelu on 
samanlainen kaikissa saleissa ot-
taen huomioon kunkin erikoisalan 
tarpeet. Saleissa ei ole kiinteitä 
kaappeja, vaan tavarat ovat pyörillä 
varustetuissa kaapeissa (Korallikaa-
pit). Ovatko ne toimivat vai eivät, se 
kysymys jakaa varmasti mielipiteitä. 
Helppo siirtäminen salista toiseen 
käy kätevästi, jos erikoisalakaappe-
ja tarvitsee toisessa salissa. Mutta 
olisiko parempi vaihtoehto ollut 
kuitenkin ne kiinteät kaapit ja olisi-
ko saleissa ollut enemmän tilaa sen 
myötä?

Saleissa on kaksi läpiantokaappia, 
joista kulkevat puhtaat leikkausväli-
neet ja leikkauksen aikana tarvittava 
lisävälineistö. Näin salien liikenne 
saadaan minimoitua.

Leikkaussaleissa on  salinohjaus-
järjestelmä, jota ohjataan  Telemerk-
seinäpaneelista. Valaistus, lämpötila 
ja ilmanvaihto, kello ja ajastin, poti-
lasradio, eristystasonvalvonta ja sii-
vouskutsu löytyy mm.  järjestelmäs-
tä. Salin vaihtaessa tai lopettaessa 
seinäpaneelista tilataan siivous ja 

kutsu menee sairaalahuoltajien pu-
helimiin. Leikkausosaston käytävillä 
on monitorit, joista voi seurata sali-
en siivoustilannetta.

Kuvaliikenne ohjelmoidaan Brain-
lab-sovelluksen kautta. Sovelluksen 

uu

Kaksipaikkainen sektiosali,  tarvittaessa  jaettavissa lasiovella.

Hybridisali.

Korallikaappi odottelee vielä sisältöä.
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avulla lähetetään  potilaan rtg-, CT- 
ja MR-kuvia leikkaussalin näytölle. 
Brainlabin kautta saadaan salien 
kuvayhteydet reititettyä eri  monito-
reille ja kuvan saa aina sinne, missä 
sitä tarvitaan. Salien seinillä on myös 
kaksi isoa näyttöä, joihin saa kaikki 
kuvat esille. Sovellus mahdollistaa 
myös kuvien ja videon ottamisen ja 
tallentamisen. Ja tietenkin se tärkeä 
asia tänä päivänä eli mahdollistaa 
myös musiikin kuuntelun saleissa 
olevien kaiuttimien kautta.

Potilaan leikkauspolku

Vastaanottoyksikkö ottaa kaikki 
elektiiviset potilaat vastaan, myös 
lapset.

Leikkaussalin henkilökunta hakee 
potilaan vastaanottoyksikön aulasta.

Kaikki aikuiset leikkauspotilaat 
(päiki ja herko) kotiutetaan hoito-
keskuksen kanssa yhteisistä tiloista.

Keskitetty tarkkailu on tarkoitettu 
toimenpidepotilaille, jotka tarvitse-
vat lyhytaikaista seurantaa (skopiat 
ja pientoimenpiteet).

Leikkausprosessit on suunnitel-
tu niin, että 95 % suunnitelluista eli 
elektiivisistä potilaista tulee aamulla 
suoraan kotoaan leikkaukseen.

Sairaala Novan heräämö toimii 24/7. 
Potilaspaikkoja heräämössä on 39. 
Lapsille on erotettu oma tila. Sai-
raala Novan heräämössä hoidetaan 
leikkauspotilaiden lisäksi erilaisia 
toimenpidepotilaita, mm. ECT-hoi-
dot, kardioversiot, kipupoliklinikan 
toimenpiteet, sentraalisten katetri-
en laitot ja erilaiset kivunhoidot. 

Hoitologistikot

Leikkausosastolla toimii kuusi hoito-
logistikkoa, työajat porrastetusti klo 
7-17 maanantaista perjantaihin.  Yksi 
hoitologistikko on ”tilausvuorossa” Brainlab seinäpaneeli.

Heräämön valvomo.

Salin ohjausjärjestelmän seinäpaneeli Telemerk.

ja huolehtii hyllytavaroiden tilauk-
sesta sekä tilattujen tavaroiden pur-
kamisesta.

Hoitologistikot keräävät elektii-
visiin leikkauksiin välineistön. Päi-
vystys- traumasaliin tai sektioon he 
eivät kerää tavaroita. Edellisenä päi-
vänä kerätään kahden ensimmäisen 
leikkauksen tavarat, loput kerätään 
leikkauspäivän aamuna. 

Puhdas tavara liikkuu saliväli-
köiden kautta, likaiset potilasoven 
kautta.
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Hoitologistikot eivät käy leikkaussa-
leissa, vaan anestesiapöytien ja leik-
kauspuolen Korallikaappien täyttö 
tehdään hoitajien tekemän täyttö-

Näkymää pehmeän puolen varastosta. Korit erikoisaloittain.

Varastossa oli ennen muuttoa vielä tilaa.

listan mukaan. Hoitologistikot ke-
räävät tilatut tuotteet ja toimittavat 
ne salien läpiantokaappiin, josta hoi-
tajat laittavat ne paikoilleen. 

Leikkausosastolla on kummassakin 
salikokonaisuudessa varasto, jossa 
ovat erikoisalojen omat materiaalit 
ja instrumentit. Varastot on nimet-
ty kovan puolen ja pehmeän puolen 
varastoiksi. Kummastakin varastos-
ta löytyvät Kardexin varastoauto-
maatit. Yhteensä leikkausosastolla 
on neljä varastoautomaattia, kovan 
puolen varastossa on yksi, pehmeän 
puolen varastossa kaksi ja lisäksi on 
ortopedian proteesiautomaatti. Vä-
linehuollon tuotteistuksesta löytyy 
yksi automaatti, josta täydennetään 
instrumentaatioiden implantit. Li-
säksi automaatteja löytyy Sairaala 
Novassa myös logistiikasta, puh-
tauspalvelusta ja patologialta.

Instrumentit välinehuoltoon

Leikkauksen loputtua instrumentti-
hoitaja laittaa instrumentit vaunuun 
(Kenguru) ja toimittaa vaunun hissiin, 
joka kuljettaa vaunun välinehuol-
toon. Puhtaat instrumentit tulevat 
samanlaisissa vaunuissa puhtaalla 
hissillä ylös leikkausosastolle, josta 
ne siirretään varastoissa oikeille pai-
koille.

Kardex varastoaautomaatista ovat proteesit 
ja implantit kätevästi saatavilla.

Leikkaussalin läpiantokaappi ja välinevaunu 
(Kenguru).

Lämpökaapit nesteille sijaitsevat jokaisen salin 
välikössä.
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Jotain uuttakin jo tapahtunut 
muuton lisäksi

Sairaalaan hankittiin keväällä 2021 
da Vinci -leikkausrobotti ensimmäi-
senä keskussairaalana Suomessa. 
Laitetta on tarkoitus käyttää syöpä-
leikkauksiin, vatsanpeitteiden tyrien, 
lantionpohjan laskeumien ja endo-
metrioosin hoitoon. Tarkoitus on 
tehdä 300–350 leikkausrobottiavus-
teista toimenpidettä vuodessa.  En-
simmäiset leikkaukset päästiin aloit-
tamaan ennen kesälomia ja syksyllä 
jatketaan.

Mietteitä muutosta uuteen 
sairaalaan

Minä pääsin aloittamaan työt uu-
dessa sairaalassa ensimmäisten jou-
kossa eli aloitin valmistelevat työt 
leikkausosastolla lokakuun alussa. 
Ennen kuin pääsin aloittamaan työt, 
oli suoritettava turvallisuuskävely 
sairaala Novassa eli olin saanut näh-
dä pienen vilauksen tulevasta. Kun 
ensimmäinen työpäivä koitti, oli se uu

Uusi työkaverimme Robotti.

Sairaala Novan leikkaussali.

tunne aivan mahtava, sillä olin odot-
tanut melkein neljä vuotta tuota het-
keä, että pääsen uuteen sairaalaan 
työskentelemään ja palaamaan työ-
höni keskussairaalan leikkausosas-
tolle. Olin poissa sisäilmaongelmi-
en vuoksi ja työskentelin tuon ajan 
muualla.

Alkuunhan oli 
paljon ihmetel-
tävää, katsel-
tavaa ja olihan 
se mykistävä 
hetki kulkea 
upouuden leik-
k a u s o s a s t o n 
pitkää käytä-
vää.  Kyllä siinä 
meni jokunen 
viikko, että oppi kulkemaan uudessa 
sairaalassa. Mutta voin sanoa, että 
aika hyvin tunnen uuden sairaalan 
paikat.

Uuden sairaalaan muuton myötä oli 
paljon suoritettavia verkkokursseja 
ja koulutuksia. Tämä vaati paljon jär-
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jestelyjä vanhassa sairaalaassa, jotta 
nämä kaikki saatiin suoritettua, sillä 
vanhassa sairaalassa leikkaustoi-
minta jatkui melkein  kalkkiviivoille 
asti kahdella leikkausosastolla.

Muuton ajankohta oli tammikuus-
sa, eikä se ollut paras mahdollinen, 
sillä välissä olivat Joulu, Uusi vuosi 
ja Loppiainen. Nämä veivät tärkeitä 
päiviä valmistellessa uutta sairaalaa.

Minun vastuullani oli varastojen ja 
varastoautomaattien suunnittelu 
eri erikoisalojen hoitajien tekemien 
suunnitelmien pohjalta. Otin vas-
taan tilattuja tuotteita, purin ne laa-
tikoista ja hyllytin. Tätä työtä hanka-
loitti se, että tavaroiden toimitus oli 
hidasta. Tavaroiden tilausprosessissa 
oli monta vaihetta, jotta päästiin 
siihen, että tavara lähti tilaukseen 
kohti uutta sairaalaa. Lisäksi oli lis-
tattava tuotteet, jotka siirrettäisiin 

uuteen sairaalaan. Leikkaustoimin-
ta ei voi alkaa, ennen kuin tiedetään, 
että kaikki tuotteet ja välineet löyty-
vät hyllystä.

Lopuksi jouduttiin tekemään päätös, 
että vanhan sairaalan leikkausosas-
tojen sairaalatarvikkeet siirretään 
uuteen sairaalaan, jotta toiminta 
voidaan aloittaa suunnitelussa aika-
taulussa.

Muuton lähestyessä myös siirrettä-
vät laitteet pakattiin ennalta tehdyn 
suunnitelman mukaan ja lähetettiin 
Turkuun puhdistettavaksi.

Kiirettä piti ja paljon oli töitä, jotta 
muuttoa edeltävällä viikolla voitiin 
testileikkaukset suorittaa. Tämä on 
todella tärkeä vaihe ennen varsinai-
sen toiminnan aloittamista. 

Ja niin vain päästiin aloittamaan 
toiminta uudessa Sairaala Novas-

sa suunnitelman mukaan ja vanhan 
sairaalan leikkausosaston valot sam-
muivat aamulla 19.1. ja toiminta siir-
tyi uuteen Sairaala Novaan.

Mitä kuuluu nyt

Ollaan oltu reilu puoli vuotta uudessa 
sairaalassa. Uuteen sairaalaan siirty-
minen on iso ja vaativa prosessi. Eikä 
kaikkia asioita osattu ajatella etukä-
teen. Meillä muutto on verottanut 
ihmisten jaksamista todella paljon. 
On ollut paljon asioita, jotka eivät ole 
toimineet toivotulla tavalla. On ope-
teltu uusia toimintatapoja, ollaan 
uudessa ympäristössä ja koko hen-
kilökunta samalla osastolla, ennen 
kun oltiin jakauduttu kolmelle eri 
osastolle. Mutta parempaan suun-
taan mennään varmasti koko ajan, 
vaikka haasteita tulee olemaan vielä 
pitkään. 

Muuttokaan ei mennyt kuin Ströms-
össä. Vanhasta sairaalasta tuotiin 
todella paljon sairaalatarvikkeita, 
laitteita ja välineitä liian kiireisen ai-
kataulun vuoksi. Ne tuotiin  raken-
nuksesta, jossa oli sisäilmaongelmia. 
Vaikka ne puhdistettiin, siirtyivät nii-
den mukana sisäilmaongelmat uu-
teen sairaalaan. Ja kuinka kauan tällä 
on vaikutusta, ei kukaan voi sanoa 

– sisäilmaoireilut jatkuvat näin myös 
uuden sairaalan leikkausosastolla. 

Jotta uudesta sairaalasta ja sen tek-
nologiasta saadaan kaikki hyöty irti, 
vaatii se toistoja, suunnittelua, suju-
vuutta ja kehittämistä, sekä yhteisen 
päämäärän tavoittelemista.n

Toivotaan Sairaala Novan leikkaus-
osastolle parempaa huomista ja jak-
samista <3

LÄHTEET

Sairaanhoitopiirin intranet
www.sairaalanova.fi

Taideteokset Sairaala Novan seinillä noudattavat sisustuksen Keski-Suomen kansallispuistot -teemaa.
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Perehdyttäjät 
paljon vartijoina kliinisissä 
oppimisympäristöissä

Aikaisemman tutkimuksen perus-
teella tiedetään, että uuden työn-
tekijän perehdytysprosessin tulee 
sisältää tavoitteet perehdytykselle, 
perehdytyksen vakioidun sisällön 
sekä jatkuvan arvioinnin. Näiden 
lisäksi kunkin uuden työntekijän 
yksilöllisten osaamistarpeiden huo-
mioon ottaminen perehdytyksessä 
on perehdytysprosessin keskeinen 
osatekijä. (Peltokoski 2016.) Myös 
työympäristön ilmapiirillä on tun-
nistettu olevan yhteys uusien sai-
raanhoitajien osaamiseen ja työtyy-
tyväisyyteen (Numminen ym. 2015). 
Onnistunut perehdytysprosessi vai-
kuttaa niin ammattiin kuin työpaik-
kaan ja organisaatioon sitoutumi-
seen (Flinkman 2014, Peltokoski 2016). 

Uuden työntekijän perehdyttämi-
nen on osa sairaanhoitajan päivit-
täistä tehtävää ja sitä voidaan, kuin 
huomaamatta, pitää päivittäisenä 
rutiinina johtuen esimerkiksi jatku-
vasta henkilöstön vaihtuvuudesta 
työyksikössä. Uuden työntekijän 
perehdyttäminen on kuitenkin haas-
tava tehtävä ja vaatii uuden työnte-

kijän perehdyttäjänä toimivalta sai-
raanhoitajalta laajaa osaamista sekä 
monenlaisia ominaisuuksia (Pel-
tokoski 2016). Perehdyttäjinä toi-
mivien sairaanhoitajien odotetaan 
omaavan vahvan kliinisen osaami-
sen tason, mutta vähemmälle voi 
herkästi jäädä heidän taitonsa opet-
taa ja ohjata. Vaikuttavan perehdy-
tyksen edellytyksenä ovatkin hyvät 
opetuksen- ja ohjaustaidot. (Powers 
ym. 2019, Rush ym. 2019.)  Lisäk-
si perehdyttäjältä vaaditaan hyviä 
vuorovaikutustaitoja, kykyä osata 
arvioida uuden työntekijän osaa-
mista objektiivisesti, johtamisen 
taitoja, motivaatiota jakaa kliinistä 
kokemustaan sekä mielenkiintoa 
jatkuvaan ammatilliseen kasvuun ja 
kehittymiseen (Cotter ym. 2016). 

Opettaminen ja ohjaaminen on ar-
kipäivää myös leikkaus- ja aneste-
siaosastoilla. Itseasiassa hoitotyön 
kliinistä opettamista voi tapahtua 
kaikissa niissä paikoissa, joissa 
hoidetaan potilaita ja näin ollen 
toteutetaan hoitotyötä. Kliininen 
oppimisympäristö muodostuu fyy-

sisestä työympäristöstä sekä psyko-
sosiaalisista, vuorovaikutuksellisista, 
opetuksellisista ja organisatorisista 
tekijöistä, joilla on vaikutuksia oppi-
jan kyvykkyyteen saavuttaa toivot-
tuja oppimistuloksia. (Flott & Linden 
2016.) Koska vaikuttava kliininen 
oppimisympäristö ei muodostu pel-
kästään fyysisistä tiloista ja laitteista, 
vaan myös muista tekijöistä, ovat 
uuden työntekijän perehdyttäjät 
avainasemassa kliinisessä oppimis-
ympäristössä. 

Perehdytykseen kohdistuvat 
haasteet

Sairaanhoitajien eläköityminen ja 
työhön sitoutumattomuus aiheut-
tavat akuuttia työvoimapulaa. Nuor-
ten sairaanhoitajien aikomukset läh-
teä ammatistaan ovat lisääntyneet 
viime vuosina, sillä nuoret hoitajat 
ovat pettyneitä koulutuksen anta-
miin valmiuksiin ja pitävät perehdy-
tyksen laatua huonona. (Helander 
ym. 2019.) Yhdessä nämä tekijät ai-
heuttavat painetta jatkuvaan uusien 
työntekijöiden perehdytykseen. 

Perehdytyksen onnistumista voivat 
estää perehtyjän ja perehdyttäjän 
väliseen henkilökemiaan liittyvät 
ongelmat ja riittävien henkilöstö-
resurssien puuttuminen (Lindfors 
ym. 2018). Henkilöstöresurssien 
puuttuminen voi esimerkiksi näyt-
täytyä siten, että uuden työntekijän 
perehdyttäjät valitaan saatavuuden 
perusteella, vaikka valinnan tulisi 

Netta Pohjamies
TtM, kliininen opettaja, hoitotyö, 
HUS Helsingin yliopistollinen 
sairaala / FORNA

Toni Haapa
TtT, tutkimusylihoitaja, 
HUS Helsingin yliopistollinen 
sairaala / FORNA

Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän opastamista työhön, työ-
tehtäviin ja -ympäristöön. Perehdyttämisen tavoitteena on auttaa 
uutta työntekijää pääsemään työyhteisön jäseneksi sekä oppimaan 
työyhteisön toimintatapoja (Miettinen ym. 2009). Perehdyttäminen 
on työnantajan velvollisuus ja siitä säädetään muun muassa Työtur-
vallisuuslaissa (728/2002) sekä Työsopimuslaissa (55/2001). Työnan-
tajan pitää huolehtia siitä, että perehdytykseen on käytettävissä riit-
tävästi resursseja (Lindfors ym. 2018).
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perustua ensisijaisesti hänen pe-
rehdyttämisosaamiseensa (Cotter 
ym. 2016). Lisäksi tiedetään, että 
kokonaisvaltaisen perehdytyksen 
toteutuminen on edelleen haaste 
monille terveydenhuollon organi-
saatiolle, koska perehdytykseen ei 
kohdenneta riittävästi voimavaroja 
ja toisaalta prosessia ei arvioida sys-
temaattisesti (Peltokoski 2016).

Perehdytykseen kohdistuva 
hoitotieteellinen tutkimus

Uusien työntekijöiden perehdytys 
on arkipäivää terveydenhuollon or-
ganisaatioissa, mutta siitä huolimat-
ta perehdytystä on tutkittu hoitotie-

teessä suhteellisen vähän (Peltokoski 
2016). Kansainvälisesti aiheitta on 
tutkittu jonkin verran, mutta tut-
kimus on kohdentunut pääasiassa 
erilaisiin perehdytysohjelmiin ja nii-
den osatekijöihin (Park & Jones 2010, 
Rush ym. 2019, Peltokoski 2016). Ai-
emmissa tutkimuksissa on nostettu 
jatkotutkimusaiheiksi muun muassa 
perehdytyksen vaikuttavuuden ja 
perehdyttäjän roolin tutkimus (Pel-
tokoski 2016).

Perehdyttämisosaamisen tutkimuk-
seen onkin tartuttu HUS Helsingin 
yliopistollisen sairaalan ja Oulun 
yliopiston tutkimusyhteistyössä. Tä-
män kyseisen hoitotieteellisen tut-

kimuksen tarkoituksena on kehittää 
osaamismittari uusien työntekijöi-
den perehdyttäjinä toimivien sai-
raanhoitajien perehdyttämisosaa-
misen arvioimiseen ja arvioida sen 
luotettavuutta. Osaamismittarin 
avulla on mahdollista kuvata pe-
rehdyttäjien osaamisen nykytilaa 
ja siinä ilmeneviä osaamistarpeita 
luotettavasti. Tätä tietoa tarvitaan 
muun muassa osaamisen johtami-
sen tueksi. n
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Perehdytyksen vakiointi -malli: 
osaava, itseohjautuva ja sitoutunut 
leikkaushoitotyön ammattilainen 
potilaan parhaaksi

Leikkaus- ja anestesiayksiköissä 
työskentely edellyttää sairaanhoi-
tajalta erityisosaamista, yhteistyö-
kykyä eri ammattiryhmien välillä 
sekä laajaa teknistä ja tietoteknistä 
osaamista (Tengvall 2010, Gillespie 
ym. 2012). Tarve intensiiviselle pe-
rehdytykselle perioperatiivisessa 
toimintaympäristössä on tunnis-
tettu (Tengvall 2010). Erityisesti 
vastavalmistuneen sairaanhoitajan 
riittävään ja systemaattiseen pereh-
dyttämiseen on panostettava (Rush 
ym. 2013, Pasila ym. 2017). Kokonais-
valtaisen perehdytysprosessin on 
todettu olevan yhteydessä sairaa-
laorganisaation vetovoimaisuuteen 
ja siten rekrytoinnin onnistumiseen. 
(Peltokoski 2016).

HUS Helsingin yliopistollisessa sai-
raalassa, Meilahden tornisairaalan 
anestesia- ja leikkausosastolla, tun-
nistettiin tarve perehdytyksen kehit-
tämiselle. Perehdytyksen kesto oli 
pitkä ja henkilökunnan vaihtuvuus 
suurta. Kehittämistyöryhmä perus-
tettiin, ja mukaan tulivat osaston 
perehdytysvastaavat ja esihenkilöt 
sekä kliininen asiantuntija että kliini-
nen opettaja. Projekti käynnistettiin 
(2018) nykytilan kartoituksella: pe-
rehdytyskäytänteiden vahvuuksien 
ja kehittämistarpeiden tunnistami-
sella. Vahvuuksiksi todettiin, että 
perehdytyksellä oli määriteltyjä ta-
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voitteita ja minimivaatimuksia, pe-
rehdytyskeskusteluja käytiin ja pe-
rehdytystä arvioitiin. Perehdyttäjät 
olivat kliinisesti osaavia sairaanhoi-
tajia, osastolla oli hyvin toimivat pe-
rehdytysryhmät ja aktiiviset pereh-
dytysvastaavat sekä hyvin laaditut 
päivitetyt perehdytysoppaat. 

Toisaalta kysymyksiäkin heräsi. Mi-
hin nykyiset tavoitteet ja minimi-
vaatimukset perustuivat? Mihin 
perehdytyksen etenemisen arvi-
ointi perustui? Miten vakioitua eli 
perehdyttäjästä riippumatonta pe-
rehdytyksen eteneminen loppujen 
lopuksi oli? Mikä oli perehtyjän ja 
perehdyttäjän rooli? Entä millaista 
oli perehdyttäjien opetus- ja ohjaus-
osaaminen?

Projektin tavoitteet määriteltiin 
tunnistettujen kehittämistarpeiden 
pohjalta. Päätavoitteena oli vakioida 
uusien työtekijöiden perehdytyskäy-
tännöt anestesia- ja leikkausosastolla. 
Osatavoitteiksi määriteltiin osaamis-
kuvauksien tuottaminen perehtyväl-
le sairaanhoitajalle, perehtyvän sai-
raanhoitajan perehdytysprosessien 
yhtenäistäminen, monipuolisten ope-
tus- ja ohjausmenetelmien tuotta-
minen perehdytykseen, perehtyvän 
sairaanhoitajan sekä perehdytys-
prosessiin osallistuvien henkilöiden 
roolien määritteleminen sekä pereh-
dyttäjinä toimivien sairaanhoitajien 
perehdytysosaamisen vahvistami-
nen. Näistä osatekijöistä muodostui 
Perehdytyksen vakiointi -malli (Kuvio 
1), jota kehittämisprojektissa pilotoi-

Perehdytyspolku etenee
perusosaamisesta
erikoisosaamiseen

- alkuperehdytys
- itsenäinen harjaantuminen

- erikoisalakohtainen rotaatio

Perehdytys perustuu
perioperatiivisessa hoitotyössä

tarvittavaan osaamiseen
- lähtötason arviointi

- tavoitteet perehtymiselle
- vakioidut perehdytyksen sisällöt
- perehdytyksen jatkuva arviointi

Perehdytyksessä hyödynnetään
monipuolisia opetus- ja

ohjausmenetelmiä, kuten:
- orientaatioviikko

- Moodle-oppimisympäristö
- koulutuskortti

- perehdytysvideot

Perehdyttäjän ja perehtyjän roolit 
sekä vastuut on määritelty

- perehdyttäjien perehdyttämisosaamista 
tuetaan koulutuksella

- perehtyjällä on vastuu omasta
oppimisestaan (osaamisestaan)

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi 
työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä 
liittyvät odotukset (Työturvallisuuskeskus 2013).  Perehdytys on uuden työn-
tekijän lakisääteinen oikeus. (Työturvallisuuslaki, 738/2002).

Kuvio 1. Perehdytyksen vakiointi -malli
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tiin ja arvioitiin.  Vakiointi tarkoittaa 
sitä, että perehdytys etenee samojen 
periaatteiden mukaisesti ja on mah-
dollisimman tasalaatuista. Mallin ra-
kentamisessa huomioitiin nykytilan 
tunnistamisen lisäksi tutkittu tieto, 
Suomen Anestesiasairaanhoitajat 
ry:n tuottamat osaamisvaatimukset 
ja AORN:n perehdytysmateriaalit. 

Perehdytyksen perusta on periope-
ratiivisessa hoitotyössä tarvittava 
osaaminen. Osaaminen kuvataan 
osaamiskuvauksissa perehtyvälle 
sairaanhoitajalle (perus- ja erikois-
osaaminen). Osaamiskuvauksien 
avulla tunnistetaan perehtyjän ai-
empi osaaminen sekä arvioidaan 
perehdytyksen etenemistä. Perus-
osaamisen kehittymistä arvioidaan 

4-portaisella asteikolla, 1-4, jossa 1= 
ei osaamista (perehtyjä ei ole kos-
kaan suorittanut kyseistä hoitotyön 
toimintoa), 2= jonkin verran osaa-
mista (perehtyjä on satunnaisesti 
suorittanut kyseistä hoitotyön toi-
mintoa), 3= kohtalaisesti osaamista 
(perehtyjä suoriutuu kyseistä hoito-
työn toiminnosta itsenäisesti, mutta 
tarvitsee siihen toisinaan apua) ja 4= 
riittävästi osaamista (perehtyjä suo-
riutuu kyseistä hoitotyön toiminnos-
ta itsenäisesti). Erikoisosaamisen 
kehittyminen arvioidaan Käyty läpi 

-asteikolla (leikkaushoitotyö). 

Uuden työntekijän perehdytyspo-
lut on vakioitu niin, että perehdytys-
polku etenee perusosaamisesta eri-
koisosaamiseen. Jokaiselle vaiheelle 

Osa-alue
Osaamisen taso

1 2 3 4

9. Leikkausasentoihin ja potilassiirtoihin liittyvä osaaminen

Osaa järjestää potilaalle optimaalisen leikkausasennon 
yhteistyössä muun tiimin kanssa

- selkäasento

- kylkiasento

- gynekologinen asento

- fundoasento

Osaa varata tarvittavat tuet ja tyynyt leikkausasentoa varten

Osaa käyttää leikkaus- ja angiotasoa

Osaa ennaltaehkäistä leikkausasennoista johtuvia komplikaatioita 
(esim. painehaavat, venytykset)

Ymmärtää laskimopumppu- ja antiemboliasukkien merkityksen 
potilaalle ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti

Osaa purkaa leikkausasennon yhteistyössä muun tiimin kanssa 

Osaa käyttää apuvälineitä potilassiirroissa

On mukana potilaan siirrossa toiseen yksikköön ja huolehtii        
potilaan siirron  turvallisuudesta yhteistyössä vastaanottavan 
henkilökunnan kanssa

- intuboitu potilas

- ekstuboitu potilas

on omat tavoitteensa ja määritelty 
osaamistaso. Alkuperehdytystä 
seuraa itsenäinen harjaantuminen, 
jonka jälkeen alkaa ns. erikoisala-
kierto. Vaiheiden keston määrittää 
perehtyjän osaamisen kehittyminen, 
osaamiskuvauksilla arvioituna. Al-
kuperehdytyksessä työskennellään 
nimettyjen perehdyttäjien kanssa 
potilastyössä henkilökohtaisen pe-
rehdytyssuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti, mahdollisimman paljon 
samoissa työvuoroissa. Perehtyjä on 
vahvuuden ulkopuolella. Tavoitteena 
on perusosaamisen muodostuminen 
eli osaamiskuvausten tason 3 saavut-
taminen.

Ennen siirtymistään itsenäisen har-
jaantumisen vaiheeseen perehtyjä 
antaa osaamisestaan näytön pereh-
dyttäjälleen. Käytännössä tämä tar-
koittaa leikkaushoitotyössä päivää 
sekä instrumentoivana että valvo-
vana hoitajana näytön vastaanotta-
jan (perehdyttäjä) kanssa. Itsenäistä 
harjaantumista ohjaavat perehdytys-
suunnitelmaan kirjatut tavoitteet. Pe-
rehtyjä lasketaan vahvuuteen ja hän 
työskentelee itsenäisesti, mutta saa 
tarvittaessa apua nimetyltä henkilöl-
tä. Tavoitteena on perusosaamisen 
täydentyminen ja osaamiskuvausten 
tason 4 saavuttaminen.

Erikoisalakierrossa perehtyjä on taas 
vahvuuden ulkopuolella ja työskente-
lee erikoisalan vastuuhoitajan kanssa 
potilastyössä perehdytyssuunnitel-
maan kirjattujen tavoitteiden ohjaa-
mana. Tavoitteena on erikoisalakoh-
taisen osaamisen hankkiminen ja 
niiden erityispiirteiden läpikäyminen. 

Perehdytyksessä hyödynnetään mo-
nipuolisia opetus- ja ohjausmene-
telmiä. Perehdytyksen aloittaa uusi-
en työntekijöiden orientaatioviikko, 
jonka ohjelmassa on yleisiä työsuh-
teen aloittamiseen liittyviä asioita, 
esimerkiksi osastoon tutustumista 
ja käyttäjätunnusten aktivointia. It-
senäiseen verkkokurssien suoritta-

Taulukko 1. Esimerkki leikkaushoitotyön osaamiskuvauksista (Helppolainen, Vanhanen, Voutilainen, 
Haapa 2018) 
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miseen on allakoitu aikaa orientaa-
tioviikolla. Tukena verkkokurssien 
suorittamisessa on nk. Perehtyvän 
sairaanhoitajan koulutuskortti, johon 
on kerätty pakolliset verkkokurssit. 
Orientaatioviikon aikana tutustutaan 
omaan perehdyttäjään ja kartoite-
taan yhdessä perehtyjän lähtötaso ja 
määritellään tavoitteet perehdytyk-
selle. 

Metropolia AMK:n kanssa yhteistyös-
sä on tuotettu opinnäytetöinä eri-
laisia opetusvideoita perehtymisen 
tueksi. Perehdytyksen etenemisen 
arvioinnissa on arviointikeskustelujen 
lisäksi käytetty näyttöjä. TtM-opiske-
lijan projektityönä kehittämää yksik-
kökohtaista perehdytyksen verkko-
alustaa Moodle-oppimisympäristöön 
on mahdollista hyödyntää jatkossa. 
HUSin Akateemisen simulaatiokes-
kuksen osaamista ja tiloja on myös 
mahdollista hyödyntää esimerkiksi 
perehdytyspolun etenemisen arvi-
oinnissa. 

Mallissa on määritelty paitsi perehty-
jän ja perehdyttäjän myös perehdy-
tysvastaavien, esihenkilöiden ja koko 
työyhteisön roolit sekä vastuut. Pe-
rehtyjällä on päävastuu omasta op-
pimisestaan ja siten osaamisestaan 
ja sen kehittymisestä. Perehdyttäjä 
on ammatillinen roolimalli, joka vas-
taa luottamuksellisen ja turvallisen 
perehdytyssuhteen luomisesta sekä 
osaltaan sopeuttaa ja sitouttaa pe-
rehtyjää työyksikköön tukemalla ja 
opastamalla häntä. Kumpikin osallis-
tuu perehtyjän aiemman osaamisen 
tunnistamiseen ja osaamistavoittei-
den laadintaan ja niiden seurantaan. 
Palautetta annetaan ja vastaanote-
taan puolin ja toisin.

Perehdytysvastaavat tuottavat ja 
päivittävät perehdytysmateriaalia 
sekä suunnittelevat, toteuttavat ja 
arvioivat uuden työntekijän perehdy-
tystä. Lisäksi he vastaavat perehdy-
tyksen kehittämisestä yksikkötasolla 
yhdessä esihenkilöiden kanssa. Esi-
henkilöillä on perehdytyksen koko-

naisvastuu ja esimerkiksi perehdyt-
täjille ja perehdytysvastaaville täytyy 
järjestää aikaa perehdytystehtävän 
hoitoon ja sen kehittämiseen. Isossa 
kuvassa esihenkilöt vastaavat henki-
lökuntansa osaamisen johtamisesta.

On tärkeää huomata, että jokainen 
työyhteisön jäsen on osaltaan vas-
tuussa uuden työntekijän perehdy-
tyksen onnistumisesta, koska oppimi-
selle myönteisen ilmapiirin luominen 
on yhteinen asia. Jokaiselle pitäisi 
antaa mahdollisuus opetella asioita 
omaan tahtiin ilman hoputtamista. 
Annetaan apua sitä pyydettäessä ja 
sallitaan erilaisuus ja erehtyväisyys. 
Myönteinen suhtautuminen pereh-
tyjiin ja perehdyttämiseen pitäisi olla 
osa jokaisen arkea työpaikalla.  

Perehdytysprosessiin osallistuvien 
henkilöiden roolien sekä vastuiden 
lisäksi on tärkeä vahvistaa pereh-
dyttäjien perehdyttämisosaamista 
(Voutilainen ym. 2019) ja mallissa tuo-
tettiinkin perehdyttäjien perehdyttä-
misosaamista tukeva koulutusinter-
ventio, jonka TtM-opiskelija toteutti 
projektityönään. 
 
Projektissa tuotettua vakioidun pe-
rehdytyksen -mallia pilotoitiin Mei-
lahden tornisairaalan anestesia- ja 
leikkausosastolla 2019–2020. Tämän 
jälkeen projektin tavoitteiden toteu-
tumista arvioitiin dokumenttianalyy-
sin (uusien työntekijöiden perehdy-
tysprosessien dokumentoinnit n=33) 
sekä perehtyjille (n=8) ja perehdyttä-
jille (n=20) toteutetun kyselyn perus-
teella. Pilotin arvioinnin perusteella 
voidaan todeta, että vakioidun pe-
rehdytyksen -malli on hyödynnettä-
vissä sekä HUSin muilla anestesia- ja 
leikkausosastoilla, että kansallisesti. 
(Voutilainen 2021.)n

Haluamme kiittää perehdytyksen 
vakiointi -projektiryhmän jäseniä: 
sairaanhoitajat Katja Helppolainen, 
Sini-Tuuli Nick, Riikka Vanhanen, 
Satu Voutilainen, Miikka Väyrynen; 
apulaisosastonhoitajat Tiina Oja-

nen, Arja Yli-Panula, Miia Kanto-
maa; osastonhoitajat Hanna Kangas, 
Tuula Noukkala, Ritva Kujansuu ja 
ylihoitajat Maria Janhonen, Helena 
Tuominen. 
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Tutkimuksen ääni

Tutkimuksessasi tutkittiin sairaanhoitajien välistä yh-
teistyötä ja työtyytyväisyyttä sekä niiden välistä suhdet-
ta. Mihin tarvitsemme tietoa sairaanhoitajien välisestä 
yhteistyöstä? 

Uutta tietoa tarvitaan ammatillisuuden ja työhyvinvoin-
nin edistämiseksi sekä hoitotyön päättäjille ja esimiehille 
työolosuhteiden tukemiseksi. Sairaanhoitajien työ on ol-
lut esillä paljon mediassa viime aikoina. On kirjoitettu sai-

raanhoitajien tyytymättömyydestä työhönsä ja työssä 
jaksamisesta sekä hoitajien alanvaihdosta. Sairaan-
hoitajien välinen yhteistyö ja ammatin sisäiset suhteet 
vaikuttavat hoitajien hyvinvointiin, jokapäiväiseen työ-
hön, hoidon laatuun ja hoitotuloksiin. Positiivinen työ-
ympäristö on vetovoimainen. 

Tutkimuksessasi tarkastelit sitä, että ennustaako sai-
raanhoitajien välinen hyvä yhteistyö korkeaa työtyy-
tyväisyyttä. Millaisia tuloksia löysit tästä? 

Yhteistyöllä ja työtyytyväisyydellä oli vahva yhteys. 
Sairaanhoitajat olivat tyytyväisempiä, kun yhteistyö 
oli hyvä ja päinvastoin. Hyvä kommunikaatio edisti ris-
tiriitojen hallintaa, ammatillisuutta ja jaettuja proses-
seja, kuten yhteisesti sovittuja tavoitteita. Autonomiaa 
kokevat sairaanhoitajat olivat motivoituneempia, osal-
listuvat päätöksentekoon ja raportoivat korkeampaa 
työhyvinvointia. 

Tutkimuksesi kohderyhmänä olivat niin suomalaiset 
kuin norjalaiset sairaanhoitajat. Millaisia eroja ha-
vaitsit näiden maiden välillä? 

Suomalaisten ja norjalaisten sairaanhoitajien näke-
mykset ja kokemukset yhteistyöstä ja työtyytyväisyy-
destä olivat hyvät. Norjalaisten sairaanhoitajien arviot 
osoittautuivat myönteisemmiksi kuin suomalaisten. 
He arvioivat mm. kommunikaation ja ristiriitojen hal-
linnan paremmaksi, kuin suomalaiset hoitajat. 

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

Nostetaan pienetkin hyvät asiat, jotka syntyvät arjen 
työssä, näkyviksi. Annetaan arvoa omalle ja toisten 
työlle. Hyvä yhteistyö syntyy yhteisistä tavoitteista, 
toimivasta työympäristöstä, selkeästä viestinnästä, 
kollegiaalisuudesta sekä tiedon, taitojen, tuen ja työn 
jakamisesta. 

”Yksin voimme tehdä niin vähän, yhdessä niin paljon.” 
(Helen Keller)

Tutkimuksen äänenä TtT, (sairaanhoitaja, kehittämisasiantuntija) Tuija Ylitörmänen. Tuijan väitöskirja-
tutkimus tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 21.5.2021. Väitöskirja on saatavissa sähköisesti Itä-Suomen 
yliopiston eRepo-julkaisuarkistosta: Ylitörmänen T. 2021 Nurse-nurse collaboration and job satisfaction: 
a mixed method study of Finnish and Norwegian nurses’ perceptions. 
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Antibakteeriset ommelaineet 
yleistyvät sairaaloissa

Leikkausalueen infektiot ovat yleisin 
komplikaatio leikkauspotilailla. Ne 
pidentävät potilaan sairaalassa viet-
tämää aikaa keskimäärin 7,5 päivää. 
B. Braun on kehittänyt aseptiikan 
tueksi antibakteerisen Novosyn CHd 

-ommelaineen, jonka vaikuttava aine 
on klooriheksidiinidiasetaatti. Se aut-
taa ennaltaehkäisemään bakteerien 
aiheuttaman biofilmin muodostu-
mista haavassa ja vähentää osaltaan 
haavainfektion riskiä.

Suomi oli ensimmäinen maa, jossa 
uudet ommelaineet tuotiin myyntiin. 
Lapin keskussairaala Rovaniemellä 
oli ensimmäinen pilottikohde, jossa 
ne otettiin käyttöön noin 1,5 vuotta 
sitten. Kokeilu käynnistyi B. Braunin 
ehdotuksesta. Yhteistyötä on tehty 
pitkään.

Toiveista ideoita 
tuotekehitykseen

Kirurgian ylilääkäri Kyösti Haataja 
kertoo, että Lapin keskussairaalassa 
oli jo aiemmin kokeiltu toisen valmis-
tajan antibakteerisia ommelaineita. 
Se lisäsi kiinnostusta tietää, minkälai-
sia vaihtoehtoja on tarjolla.

Antibakteeriset ommelaineet tukevat aseptiikkaa ja vähentävät osal-
taan haavainfektion riskiä. Siksi niiden käyttö on yleistynyt erityises-
ti leikkauksissa, joissa infektioriski on suuri. Lapin keskussairaala oli 
maailman ensimmäinen sairaala, jossa uudet Novosyn CHD -ommel-
aineet otettiin käyttöön noin 1,5 vuotta sitten. Henkilökunnalta saa-
tu arvokas palaute on auttanut B. Braunia täydentämään tuoteva-
likoimaa. Yhteistyötä on tehty muun muassa oikeanlaisten neulojen 
löytämisessä.

– Novosyn CHd -ommelaineet ovat 
meillä nyt käytössä kaikilla kirurgi-
an aloilla. Niiden etuna on neulojen 
ja lankojen monipuolinen valikoima. 
Itselle mieleisten neulojen löytämi-
nen on aina haaste. B. Braunin yhte-
yshenkilö on auttanut oikeanlaisten 
neulojen löytämisessä, Haataja mai-
nitsee.

Lapin keskussairaalan henkilökunnal-
ta saatu palaute on ollut tuotekehi-
tykselle arvokasta. Reilussa vuodessa 
valikoimaa on kasvatettu noin sadas-
ta tuotevaihtoehdosta pariin sataan. 
Valikoimaa täydennetään jatkuvasti 
kysynnän ja ympäri maailmaa saatu-
jen toiveiden mukaan.

Yhtenäiset ohjeet 
tuovat selkeyttä

Lapin keskussairaalassa kirurgien 
ja leikkaussairaanhoitajien työtä on 
helpotettu laatimalla yhtenäiset oh-
jeet siitä, mitä lankoja tietynlaisissa 
leikkauksissa käytetään.

Novosyn CHd soveltuu käytettä-
väksi erityisesti leikkauksissa, joissa 
käsitellään pehmytkudoksia ja joissa 
infektion riski on suuri. Sen keskei-
set indikaatioalueet ovat abdomi-

naalikirurgia, ortopedia, urologia ja 
gynekologia. Antibakteerisesta om-
melaineesta on etua myös plastiikka-
kirurgisissa toimenpiteissä.

– Gynekologian puolella antibaktee-
riset, punotut ommelaineet sopivat 
erityisen hyvin laskeumakirurgiaan 
ja sektioihin. Ne ovat meillä yleisesti 
käytössä kaikissa alatieleikkauksis-
sa. Näin potilaan tulehdusriskiä voi-
daan osaltaan pienentää. Taipuisa, 
liukas lanka kulkee sujuvasti kudos-
ten läpi, mikä helpottaa ompelua, 
kertoo gynekologian ylilääkäri Eija 
Lampela.

Lampela toteaa, että myös poti-
laskohtaiset riskitekijät vaikuttavat 
ommelaineen valintaan. Leikkaus-
alueen infektioiden riskitekijöitä 
ovat muun muassa diabetes, tupa-
kointi ja ylipaino. Elektiivisissä leik-
kauksissa haavainfektioita esiintyy 
yleensä vähemmän kuin päivystys-
potilailla.

– Esimerkiksi vierasesineet nostavat 
infektioriskiä. Siksi käytämme teko-
nivelleikkauksissa aina antibaktee-
rista ommelainetta. Samalla tavalla 
hoidetaan suurin osa ortopedisistä 
leikkauksista, Kyösti Haataja lisää.

Suojaa yleisimpiä 
patogeenejä vastaan

Komplikaatioiden ennaltaeh-
käiseminen on potilaan edun kan-
nalta aina parempi vaihtoehto kuin 
niiden hoitaminen. Kliinisten tutki-
musten mukaan antibakteerisella 
aineella pinnoitettu ommelaine aut-
taa vähentämään infektioiden ris-

Heini Kantala 
viestintäkonsultti
B. Braun / Rianno 
Communications Oy 
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kiä, haavan aukeamista, abskessin 
syntymistä ja potilaan leikkauksen 
jälkeen sairaalassa viettämää aikaa.

Novosyn CHd -ommelaine on pin-
noitettu antibakteerisella kloorihek-
sidiinidiasetaatilla. Aineen vaikutus-
mekanismi perustuu siihen, että se 
vaurioittaa bakteerien solukalvon 
läpäisevyyttä johtaen bakteerien tu-
houtumiseen. Novosyn CHd antaa 
suojaa yleisimpiä patogeenejä vas-
taan, jotka aiheuttavat leikkausalu-
een infektioita. Se ehkäisee muun 
muassa MRSA- ja MRSE-infektioita 
vähentämällä bakteerien kasvua 
haavan alueella. n

Ensimmäisten Novosyn CHD -tuotepakkausten luovutus Lapin keskussairaalassa. Kuvassa plastiikkakirurgian 
osastonylilääkäri Anna-Leena Haataja, B. Braunin tuotepäällikkö Pekka Kovalainen ja kirurgian ylilääkäri Kyösti Haataja.

Esittelyssä Novosyn CHD 
-ommelaineet

Novosyn CHd on punottu resorboituva 
kirurginen ommelaine. Se on valmis-
tettu polyglaktiini 910:sta ja pinnoitet-
tu antibakteerisella klooriheksidiinidi-
asetaatilla. Vaikuttavan aineen määrä 
on enintään 60 mikrogrammaa metriä 
kohden. Keskipitkällä aikavälillä sulava 
Novosyn CHd resorboituu kokonaan 
hydrolysoitumalla 56–70 päivässä. Eri-
laisia tuotevaihtoehtoja on parisataa. 

Novosyn CHd -ommelaineita on saata-
vana värittömänä ja violettina Easy-slide-
neuloilla. Langan vahvuudet ovat välillä 
USP 5/0–2.
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Uusi nanoselluloosapohjainen 
haavasidos ihonsiirteen 
ottokohtien hoitoon

Raili Koivuniemi
FT, Farmaseuttisten biotieteiden 
osasto, Farmasian tiedekunta, 
Helsingin yliopisto

Ihonsiirteen ottokohtien hoito

Ihonsiirteen ottokohtien hoito on 
usein ongelmallista, koska ottokoh-
dat voivat olla hyvin kivuliaita tai haa-
van paraneminen voi olla viivästynyt 
etenkin iäkkäillä potilailla tai johtuen 
taustasairauksista (Sinha ym. 2017; 
Khan ym. 2020) Lisäksi ottokohtien 
tulehtuminen on yleistä. Siksi niiden 
hoitoon tarvitaan tuote, joka edistää 
haavan paranemista, suojaa haavaa 
hankaukselta ja kontaminaatioilta, ei 
aiheuta ylimääräistä kipua potilaille 
ja on helppo käyttää.

Nanoselluloosan hyödyt 
haavanhoidossa

Tutkimuksessa käytettiin puuperäis-
tä koivusta eristettyä nanoselluloo-
saa, joka on uusiutuva luonnonma-
teriaali, ja joka ei sisällä eläin- tai 
ihmisperäisiä komponentteja. Nano-
selluloosalla on kolmiulotteinen kui-
turakenne ja ainutlaatuiset haavan-
hoitoon soveltuvat ominaisuudet, 
kuten muokattavuus eri muotoihin 
(esim. filmit, hydrogeelit) sekä suu-
ri ominaispinta-ala, jonka ansiosta 
se voi imeä ja pitää sisällään suuren 
määrän vettä tarjoten kostean haa-
vaympäristön, mikä on suotuisaa 
haavan paranemiselle (Field ja Kers-

Kliinisessä tutkimuksessa HUS Palovammakeskuksessa arvioitiin uu-
den luonnonmateriaalista valmistetun nanoselluloosa-haavasidok-
sen toimintaa ihonsiirteen ottokohtien hoidossa. Tulosten perusteella 
nanoselluloosa-haavasidos parantaa ottokohdan yhtä tehokkaasti 
kuin käytetty verrokkituote ja se jopa parantaa arven laatua. Nano-
selluloosa-haavasidos myös vähentää potilaiden kokemaa kipua, sil-
lä sitä ei tarvitse vaihtaa haavan paranemisprosessin aikana.

tein, 1994; Zhang ym. 2013; Lin ja 
Dufresne, 2014). Lisäksi nanosellu-
loosa on bioyhteensopiva eli se ei 
aiheuta haitallisia kudosreaktioita. 
Nanoselluloosaa on myös helppo 
muokata kemiallisesti, mikä mah-
dollistaa tuotteen jatkokehittelyn 
kuten antimikrobisten ominaisuuk-
sien tai lääkemolekyylien lisäämisen 
haavasidokseen.

Nanoselluloosa-haavasidoksen 
valmistus ja käyttö

Nanoselluloosa-haavasidos valmis-
tettiin pinnoittamalla kaupallinen 
huolellisesti valittu kuitukangastai-
tos molemmin puolin nanoselluloo-
salla (Koivuniemi ym. 2020). Kyseinen 
haavasidos on saanut myyntiluvan 
Euroopassa kauppanimellä Fibdex®. 
Ennen asettamista ihonottokoh-
taan steriili haavasidos kostutettiin 
steriilillä keittosuolalla. Kostutuk-
sen ansiosta haavasidoksesta tulee 
joustava ja helposti haavaan mu-
kautuva. Haavasidoksen päälle ase-
tettiin rasvataitos, ja ne molemmat 
kiinnitettiin ihoon niiteillä. Lisäksi 
päälle asetettiin kuivat puuvillasi-
deharsotaitokset. Nanoselluloosa-
haavasidos on kertaalleen haavalle 
asetettava tuote, joten sitä ei tar-
vitse vaihtaa haavan paranemispro-

sessin aikana, mutta päällimmäisiä 
taitoksia vaihdetaan. Myöskään ver-
rokkituotetta ei vaihdettu hoidon 
aikana. Haavasidos irtoaa itsestään 
haavapinnan reunoilta alkaen, kun 
haavapinta on epitelisoitunut, jol-
loin sidosta voidaan leikata pois näil-
tä alueilta.

Tutkimuksen kulku

Kliiniseen tutkimukseen osallistui 
24 ihonsiirtoa tarvitsevaa potilas-
ta, joiden keski-ikä oli 49±18 vuotta 
(Koivuniemi ym. 2020). Tutkimuk-
sessa nanoselluloosa-haavasidosta 
verrattiin kaupalliseen kopolymeeri-
haavasidokseen (Suprathel®), jota 
käytetään yleisesti palovammojen 
ja ihonsiirteen ottokohtien hoidossa. 
Haavasidoksia verrattiin keskenään 
samalla potilaalla anatomiselta si-
jainniltaan sekä kooltaan toisiaan 
vastaavissa ihonsiirteen ottokohdis-
sa. Tutkimuksen aikana määritettiin 
haavan paranemisaika eli päivä, jol-
loin haavasidos irtosi kokonaisuu-
dessaan paljastaen epitelisoituneen 
haavapinnan. Hoidon aikana plas-
tiikkakirurgi arvioi haavan epiteli-
saatioastetta eri aikapisteissä sekä 
mahdollisia haittavaikutuksia. Li-
säksi potilaat arvioivat ottokohdissa 
kokemaansa kipua, ja arven laatu 
määritettiin käyttämällä suomen-
nettua, mutta ei validoitua POSAS-
arviointia sekä mittaamalla ihon 
elastisuutta ja veden läpäisevyyttä 
yksi ja kuusi kuukautta operaation 
jälkeen.
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Tutkimuksen tulokset

Kaikilla potilailla haava parani 11-34 
päivässä riippuen ottokohdan koos-
ta ja sijainnista sekä muista teki-
jöistä kuten ottokohdan tulehtumi-
sesta tai potilaan taustasairauksista 
(Hakkarainen ym. 2016; Koivuniemi 
ym. 2020). Haavan keskimääräinen 
paranemisaika oli molemmilla haa-
vasidoksilla sama 18,5 päivää (Koivu-
niemi ym. 2020). Hoidon eteneminen 
ihonottokohdissa operaation jäl-
keen esimerkkipotilaalla on näytetty 
Kuvassa 1. Haavan epitelisaatiossa 
tai veden läpäisevyydessä ei havait-
tu eroja eri haavasidoksilla hoidet-
tujen ottokohtien välillä. Kuukausi 
operaation jälkeen vähintään 99,3 
%, ja kuuden kuukauden jälkeen 100 
% ottokohtien pinta-alasta oli epi-
telisoitunut riippumatta käytetystä 
haavasidoksesta. Potilaiden kokema 
kipu ottokohdissa oli hyvin alhainen 
molemmilla haavasidoksilla, joiden 
välillä ei havaittu eroja. 

Arven elastisuus oli huomattavasti 
parempi nanoselluloosa-haavasi-
doksella hoidetuissa ottokohdissa 
(Koivuniemi ym. 2020). POSAS-tulos-
ten perusteella arven laatu oli kah-
den parametrin perusteella (ihon 
paksuus ja vaskularisaatio) parem-
pi nanoselluloosa-haavasidoksella 
hoidetuissa ottokohdissa muiden 
parametrien osoittaessa yhtäläisiä 
tuloksia käytettyjen haavasidosten 
välillä. Tutkimuksen aikana havait-
tiin joitakin lieviä haittavaikutuksia 

sekä nanoselluloosa-haavasidoksel-
la että verrokkisidoksella hoidetuis-
sa ottokohdissa. Haittavaikutuksia 
olivat haavasidoksen liukuminen 
pois paikoiltaan runsaan haavaeri-
tyksen vuoksi, bakteeritulehdus, he-
matooma sekä pienet haavaumat 
jo epitelisoituneessa ottokohdassa. 
Vain neljässä tapauksessa haitta-
vaikutuksen ajateltiin johtuvan itse 
nanoselluloosa-haavasidoksesta ul-
koisten tekijöiden sijaan; näitä olivat 
ottokohdassa ilmennyt hematoo-
ma, joka ei kuitenkaan aiheuttanut 
potilaalle ylimääräistä haittaa sekä 
sidoksen siirtyminen pois paikaltaan.

Luonnonmukaista haavan-
hoitoa nanoselluloosalla

Nanoselluloosa-haavasidos toimii 
tehokkaasti ihonsiirteen ottokoh-
tien hoidossa aiheuttaen potilaal-
le hyvin vähän kipua, koska sitä ei 
tarvitse vaihtaa hoidon aikana. Ot-
tokohdan paranemisen suhteen se 
on täysin verrattavissa käytettyyn 
verrokkituotteeseen jopa edistäen 
parantuneen ottokohdan elastisuut-
ta ja parantaen arven laatua. Va-
kavia haittavaikutuksia ei havaittu 
lainkaan nanoselluloosa-haavasi-
doksella hoidetuissa ottokohdissa. 
Nanoselluloosa-haavasidos on uusi 
puuperäinen materiaali ihonsiirteen 
ottokohtien hoitoon, joka mahdol-
listaa potilaalle miellyttävän hoito-
kokemuksen. n
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Kuva 1. Ihonsiirteen ottokohtien hoito nanoselluloosa-haavasidoksella ja verrokkimateriaalilla esimerkkipotilaalla. Kuvissa näkyvät ottokohdat 
operaatiopäivänä (POP 0) ja 3, 7, 14 ja 28 päivää sekä 6 kuukautta operaation jälkeen. POP = post-operatiivinen päivä. 
Kuvat: Tero Hanski, Seija Rajander, Pietari Hatanpää; HUS
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Euroopan tautienehkäisy- ja val-
vontakeskus (ECdC) ilmoittaa, että 
Euroopassa sairastuu vuosittain 
3,2 miljoonaa ihmistä hoitoon liit-
tyviin infektioihin.  Leikkausalueen 
infektioiden osuus näistä on noin 
20 %. ECdC:n mukaan infektiontor-
juntaohjelmilla sekä tehostetulla 
hygienialla voisi vähentää hoitoon 
liittyviä infektiota 20 % - 30 %:lla 
(Frohner et al. 2014). Potilaan hoi-
toon liittyy vääjäämättömiä riskejä, 
mutta iso osa niistä olisi kuitenkin 
ehkäistävissä. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen mukaan Suomes-
sa esiintyy vuodessa noin 100 000 
hoitoon liittyvää infektiota, joista 
noin 1500-5000 johtaa kuolemaan. 

Kehittyneet kertakäyttöiset 
leikkaussalitekstiilit estävät 
bakteerikontaminaatiota

Leikkausliinoilla eristetään leikkaus-
alue potilaan kehon epästeriileiltä 
alueilta ja muodostetaan näin este 
mikrobeille leikkauksen aikana. Ke-
hittämällä leikkausliinojen kykyä es-
tää bakteerikontaminaatio potilaan 
iholta voidaan ennaltaehkäistä leik-
kausalueiden infektioita. Leikkaus-
liinoilla ja peittelytekniikalla on siis 
olennainen merkitys leikkausalueen 
infektioiden ennaltaehkäisyssä. 
 

Kertakäyttötuotteet ovat potilasturvallisuuden kannalta usein vält-
tämättömiä, koska jokaisen tuotteen osalta voidaan taata jatkuva 
tasalaatuisuus ja sitä kautta turvallisuus. Jokaisella kerralla otetaan 
käyttöön uusi ja ehjä steriili tuote, eikä tuotteen uudelleenkäsittelyyn 
liittyvää leikkauksen aiheuttamaa riskiä ole.  Leikkaussalissa hoitovä-
lineiden käsittelyllä on yhdessä aseptisten työskentelytapojen kans-
sa suuri merkitys hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisyssä.

Jotta leikkaussalissa käytettävien 
materiaalien käyttö olisi turvallista 
ja tehokasta, tulee niiden täyttää 
olennaiset standardit ja laatuvaati-
mukset. Tutkimukset ovat osoitta-
neet, että kertakäyttömateriaalei-
hin liittyy pienempi tartuntatiheys 
kuin monikäyttöisiin materiaaleihin. 
Kertakäyttöisten leikkaustakkien 
osoitettiin pienentävän kontami-
naatioriskiä leikkauksissa ja niitä 
suositellaan käytettäväksi erityises-
ti korkean riskin leikkauksissa, ku-
ten implanttileikkauksissa (Ward et 
al. 2014). Nedic et al. (2013) esitti-
vät tutkimuksensa lopputuloksena 
matalampaa infektioesiintyvyyttä 
kertakäyttötakkeja käyttäneellä 
verrokkiryhmällä.  Showalter et al. 
(2014) osoittivat tutkimuksessaan 
kertakäyttöisten leikkausliinojen 
vähentävän postoperatiivisia infek-
tioita rintarekonstruktioleikkauksis-
sa monikäyttöisiin leikkausliinoihin 
verrattuna. 
 
Räätälöidyt ”all inclusive” 

-pakkaukset lisäävät 
potilasturvallisuutta ja 
vähentävät hukkaa

Kontaminaatioriskin välttämiseksi 
tulisi steriilin pöydän kattamisessa 
välttää pakkausten turhaa käsitte-
lyä ja ideaalia olisikin vain yhden 

pakkauksen avaaminen. Leikkaus-
tarvikkeiden kokoaminen yhteen 
pakkaukseen on myös aikaresurs-
sin optimoimista ja ennen kaikkea 
hätätilanteissa suuri etu. Olemme 
jo tottuneita väritunnisteisiin liik-
kuessamme sairaaloissa sekä mm. 
lentokentillä. Värikoodauksella pys-
tytään myös tunnistamaan yksilöity 
leikkauspakkaus helposti ja nope-
asti varastohyllyltä. Räätälöidyllä 
pakkauksella voidaan siis sekä yk-
sinkertaistaa että lyhentää leikkaus-
valmisteluprosessia. Yksilöllisesti 
räätälöidyn pakkauksen huolellinen 
suunnittelu estää lisäksi ylimääräi-
sen hukan syntymisen. 

Räätälöidyn pakkauksen suunnit-
telussa huomioidaan turvallinen 
pakkaustapa, jotta komponentit 
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eivät pakkausta avattaessa liikahda 
epästeriilille alueelle. Myös liinojen 
taittelulla on merkitystä, jotta tahat-
tomalta kontaminaatiolta vältytään. 
Pakkauksen sisältämien kompo-
nenttien on noudatettava voimassa 
olevaa sääntelyä ja jokaisen kom-
ponentin tulee olla jäljitettävissä.  

Kertakäyttöisillä peittely-
liinoilla on monia etuja

Markkinatrendit osoittavat peitte-
lytekniikan siirtyvän yhä enemmän 

”all in one” -liinoihin, joissa lisäksi on 
usein lisätarvikkeita, kuten integ-
roidut letkunpidikkeet ja nesteen-
keräyspussit. Yhden liinan käyttö 
säästää sekä aikaa että lisää toimin-
nallisuutta ja vaikuttaa näin potilas-
turvallisuuteen.

Peittelymateriaalien monikäyttöi-
syyden riskejä ovat mm. mahdolliset 
mikroreikiintymät ja jäämät edel-
lisestä käytöstä, joita ei voi silmillä 
havaita. Myös pesuaineiden aiheut-
tamat allergiset reaktiot ovat mah-
dollisia. 

Kertakäyttöisillä liinoilla on etuna 
yhtenäinen ja tasalaatuinen liima-
pinta, joka takaa turvallisen kiinnit-
tymisen potilaan ihoon muodosta-
en tehokkaan esteen bakteereille. 
Bakteeriesteen on toimittava sekä 
kuivana että kosteana. Laatuvaati-
muksina ovat mikrobinen puhtaus, 
nukkaamattomuus sekä veto- että 
repeytymislujuus.  Yksi tärkeimmis-
tä leikkausliinojen ominaisuuksista 
on kuitenkin nesteenhallinta. Peit-
telymateriaalin tulee pitää potilaan 
ihon sekä instrumenttipöytien pin-
nat kuivina.  Kostea tai märkä peitte-
lymateriaali lisää taudinaiheuttajien 
siirtymistä leikkausalueelle. Peitte-
lymateriaalin imukykyä voidaan mi-
tata millilitroina neliömetrillä sekä 
prosenttiosuutena materiaalin pai-
noa kohden. Myös imukyvyn nope-
utta on hyvä tarkkailla. Leikkauslii-
nojen laatua määrittelee standardi 
EN 13795.

Peittelyliinojen valinnassa on hyvä 
huomioida nopea ja turvallinen käy-
tettävyys; helppous avata pakkaus 
ja liinan kyky laskeutua sekä liima-
pintojen tarttuvuus. Potilasturval-
lisuuteen vaikuttavat selkeät pak-
kausmerkinnät; suuntanuolet sekä 
kuvakkeet. Värikoodeilla saadaan 
lisäksi aikaiseksi nopea tunnistus. 

Jätteestä saadaan uusiutuvaa ener-
giaa ja kertakäyttöiset leikkaustakit 
ja -liinat soveltuvat tähän hyvin. Uu-
den polven kuitukangasmateriaalilla 
on korkea lämmöntuottoarvo, jopa 
korkeampi kuin polttoöljyllä ja puul-
la. Materiaalin kevyt paino säästää 
hyllytilaa sekä jätekustannuksia.  

Kertakäyttöisten leikkaus-
salitekstiilien ekologisuus 
on mietittyä ja hiottua

Voiko kertakäyttöinen tuote olla 
ekologisesti vastuullinen?  Kliinisen 
tarpeellisuuden sekä taloudellisen 
kustannustehokuuden lisäksi mie-
timme tänä päivänä kovasti kerta-
käyttötuotteen ympäristövaikutus-
ta. Voimmeko perustellusti suosia 
kertakäyttötuotteita leikkaussali-
työssä? 

Kertakäyttötuotteita koskettavat 
samat laatuvaatimukset kuin mo-
nikäyttötuotteita, eli laadullisesti 
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voimme perustella käytön. Ympäristöä ajatellen suu-
rin ero tulee kierrätettävyydestä sekä vesi- ja ener-
giaresurssien säästöinä. Kustannustehokkuudessa 
inhimillisen resurssin osuus on merkittävä. Kertakäyt-
tötuotteessa säästetään koko uudelleenkäsittelypro-
sessin kustannus. 

Varastointi ja logistiikka ovat osana ekologisuutta ja 
kustannustehokkuutta. Tehokas toimitusketju ja kes-
kitetyt kuljetukset vähentävät hiilidioksidipäästöjä.  
Täsmällisesti ajoitetut kuljetukset vähentävät myös 
varastotilojen tarvetta ja tätä kautta varastointikus-
tannuksia.

Kertakäyttötuotteiden valintaa ohjaavat ensisijai-
sesti potilasturvallisuustekijät. Kun vaakakupissa 
painoarvoa on myös luonnonvarojen säilyttämisellä, 
tuntuu valinta yksilötasolla askarruttavalta. Valintaa 
pohtiessa kannattaa tunnistaa ne kertakäyttötuot-
teet, jotka ovat helposti hävitettävissä ja kierrätet-
tävissä paikallisen jätehuollon kautta ja joiden avulla 
säästetään vettä, pesuaineita sekä energiaa. Kerta-
käyttötuotteet voidaan katsoa hyvinkin perustelluik-
si leikkausosaston arkikäyttöön niin turvallisuutensa 
kuin ympäristöystävällisyytensä puolesta.n 
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Paaston vaikutus 
potilaan toipumiseen 
leikkauksen jälkeen

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla paaston 
vaikutusta potilaan toipumiseen leikkauksen jälkeen. 
Tavoitteena on saada tietoa, jota voidaan hyödyntää 
perioperatiivisessa hoitotyössä. Opinnäytetyö tehtiin 
opinnäyteyhteistyönä Suomen Leikkausosaston sai-
raanhoitajat FORNA ry:n kanssa. 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuus-
katsauksena ja tutkimuskysymyksenä oli: mitä tiede-
tään paaston vaikutuksesta potilaan toipumiseen? 

Aineistoa haettiin tietokannoista Medline ja CINAHL. 
Sisäänotto- sekä poissulkukriteerien jälkeen aineis-
ton kokonaismääräksi jäi 18 tutkimusartikkelia. Ai-
neisto luokiteltiin vastaamaan tutkimuskysymyk-
seen. Aineisto luokiteltiin aineistolähtöisesti ensin 
alaluokkiin ja sitten yläluokkiin.

Pidennetyllä preoperatiivisella paastolla oli haittavai-
kutuksia potilaan toipumiseen. Näitä olivat leikkaus-
komplikaatioriskin kasvu, potilaan deliriumoireet, 
pidentyneet hoitoajat sairaalassa ja hoidon kustan-
nusten kasvu.  Useissa tutkimuksissa käsiteltiin ly-
hennettyä preoperatiivista nestepaastoa, ja sen ha-
vaittiin olevan tehokas menetelmä komplikaatioilta 
suojaamisessa, suolitukosten ehkäisyssä ja veren 
hyytymistekijöiden palautumisessa. Lyhennetty nes-
tepaasto myös lisäsi potilaiden tyytyväisyyttä hoi-
toon.  Menetelmä on osoittautunut turvalliseksi ja 
käyttökelpoiseksi useiden erityyppisten leikkausten 
yhteydessä.

Tuloksia voidaan hyödyntää paasto-ohjeistusten 
kehittämisessä kirurgisen potilaan hoitotyössä. Tu-
lokset olisivat myös käyttökelpoisia sairaanhoitajien 
opetusta kehitettäessä, sillä uusien menetelmien siir-
tymistä käytäntöön voitaisiin näin edesauttaa mer-
kittävästi. n

Koko työ luettavissa Theseuksessa: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104296376

HALYARD SMART FOLD 
STERILOINTIKÄÄREET

Kestävä ja luja.

Erinomainen bakteerien suodatuskyky.

Sopii kaikkiin sterilointimenetelmiin.

Välinehuollon toiminta nopeutuu.

Leikkaussalissa pakkauksen tarkistus 
ja aseptinen avaaminen helpottuu.

VINGMED OY on osa Vingmed konsernia joka on yksi 
pohjoismaiden suurimpia terveydenhuollon tuotteiden 
jakelijoita. Yritys on toiminut alalla jo yli 50 vuotta. 
VINGLAB on Vingmed Oy:n laboratorioyksikkö. 
Tarjoamme kattavan valikoiman terveydenhoito- ja 
laboratorioalan tuotteita,teknistä, tukea ja koulutusta.

Vingmed Oy  |  Olarinluoma 12 B  |  02200 Espoo  
020 730 0355  |  asiakaspalvelu@vingmed.fi

vingmed.fi
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Leikkausosaston 
apulaisosastonhoitajilla 
laaja työnkuva – työnkuvien 
määrittäminen tekee työstä näkyvämpää

Apulaisosastonhoitajien 
työnkuvat määriteltiin 
kehittämisprojektissa

Huhtikuussa 2021 valmistuneessa 
Turun ammattikorkeakoulun Master 
Schoolin opinnäytetyössä tarkoi-
tuksena oli määritellä HUS Lohjan 
sairaalan leikkaus- ja anestesiayksik-
köön apulaisosastonhoitajien työn-
kuvat. Opinnäytetyö toteutui työelä-
mälähtöisenä kehittämisprojektina. 

HUS hoitotyön johtoryhmä nimesi 
marraskuussa 2015 työryhmän selvit-
tämään osastonhoitajien ja apulais-
osastonhoitajien tehtävänkuvauksi-
en nykytilaa ja suosituksia tehtävien 
vaativuuden arvioinnin varjolla. Työ-
ryhmä hyödynsi tehtävänkuvauksis-
saan Global Centre for Nursing Execu-
tives (GCNE) -hoitotyön johtamisen 
uudelleen organisoimisen työka-
lua. HUS:ssa toteutettava hoitotyö 
noudattaa magneettisairaalamallia, 
jossa toiminnan keskiössä ovat po-
tilashoidon hyvät tulokset. Näihin 
tuloksiin voidaan vaikuttaa toimivilla 
rakenteilla ja hyvällä johtamisella. 

Kehittämisprojektin menetelmi-
nä hyödynnettiin syvähaastattelua, 
työnkuvausmallin laatimista sekä 
ryhmähaastattelua. Syvähaastatte-
lut kohdennettiin osastonhoitajalle 
sekä kahdelle apulaisosastonhoita-
jalle (n=3). Tavoitteena oli selkeyt-
tää työnkuvat osastonhoitajan ja 
apulaisosastonhoitajien kesken sekä 
apulaisosastonhoitajien välillä. Syvä-
haastattelujen jälkeen laadittiin työn-
kuvausmallin alustava visualisointi, 
jonka jälkeen pidettiin ryhmähaas-
tattelu. Ryhmähaastattelun pohjalta 
työnkuvausmallia muokattiin.

Noora Turunen
Sairaanhoitaja AMK, YAMK-opiskelija

Minna Salakari
FT, lehtori

Turun ammattikorkeakoulu 
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen 
ja johtaminen

Kehittämisprojektin tuotoksena luo-
tiin työnkuvausmalli (Kuvio 1), jonka 
sisällöissä on hyödynnetty GCNE-
jaottelua. GCNE-jaottelun (Lucea 
ym. 2015) mukaan tehtävät ja vastuu 
jakautuvat ihanteellisesti johtami-
seen ja päivittäisjohtamiseen. GCNE-
jaottelussa on kuusi kohtaa: päivit-
täisjohtaminen, potilaskeskeinen 
palvelu, henkilöstövoimavarat ja ke-
hittäminen, laadunhallinta, taloudel-
linen hallinta ja kilpailukyky sekä si-
säinen ja ulkoinen yhteistyö. Kaikilta 
alueilta korostuvat potilaan näkökul-
ma, potilasturvallisuus, hoidon laatu 
ja kehittäminen. (Ohranen ym. 2016.)

GCNE-jaottelun sisältöihin listat-
tiin konkreettisia työnkuvia, joita 
HUS Lohjan sairaalan leikkausosas-
ton apulaisosastonhoitajille kuu-
luu. Haastatteluista kävi ilmi, että 
apulaisosastonhoitajien substans-
siosaamiskentät ovat leikkausosas-
toympäristössä tarpeellisia. Vastuut 
jakaantuvat leikkaushoitotyön ja 
anestesia- ja heräämöhoitotyön vä-
lillä. 

Työnkuvausmallia voidaan hyödyn-
tää sovellettavin osin muissakin leik-
kausyksiköissä, mutta yksikkökoh-
tainen työnkuvien määrittäminen 
on sekä kannattavaa että suositelta-
vaa toimintaympäristöjen eroavai-
suuksien vuoksi. 

Työnkuvat määrittämällä 
voidaan saavuttaa
työnhyvinvointia 

Leikkausosasto eroaa muista sairaa-
lan toimintaympäristöistä sen tek-
nisyyden ja osaamisvaatimustensa 
kautta. Apulaisosastonhoitajien 

rooli korostuu päivittäisjohtamises-
sa sekä osaamisen johtamisessa. 
Johtamisella taas on keskeinen rooli 
työyhteisön hyvinvoinnissa. 

Henkilöstö saattaa odottaa ja 
olettaa apulaisosastonhoitajien 
auttavan erityisesti kiiretilanteissa, 
näkemättä sitä työtä, mitä apulais-
osastonhoitajat tekevät päivittäisen 
hoitotyön taustalla. 

Kun työnkuvat määritellään ja 
”avataan” koko työyhteisölle, tieto 
työstä ja sen tärkeydestä lisääntyy. 
Apulaisosastonhoitajan työnkuva 
vaihtelee työpaikan ja siellä tehtä-
vän työn luonteen mukaan. Siksi 
onkin tärkeää, että työnkuvia ja 
työnjakoa suunnitellaan yksikön ja 
toiminta-alueiden toimintaan perus-
tuen. (Nurminoro 2012, 52.) Kun apu-
laisosastonhoitajien asema ja osaa-
misalueet ovat selkeät, se pitää työn 
mielekkäänä ja vahvistaa yksiköiden 
hoitotyön kehittymistä. (Vepsä 2017, 
20–22). 

Tulevien rakenteellisten muutosten 
ollessa väistämättä edessä, työn-
kuvien määrittely on kannattavaa. 
Myös työhyvinvoinnin kannalta 
on tärkeää, että oma työpanos on 
merkityksellistä ja se myös sitout-
taa työhön. Tieto siitä, että tiedos-
taa, mitä itseltä työssä odotetaan, 
on yksi avaintekijä työhyvinvoinnin 
mittarilla. 

Kun vallitseva maailmantilanne eri-
tyisesti vuosina 2020 ja 2021 on epä-
varma ja stressaava, kannattaa näi-
hin työhyvinvoinnin avaintekijöihin 
panostaa. 
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Lähijohtajilla vastuu näyttöön 
perustuvan hoitotyön 
toteutumisessa

Näyttöön perustuva hoitotyö on 
avainasemassa potilasturvallisuu-
den ja hoidon laadun toteutumises-
sa. Näyttöön perustuvaa hoitotyötä 
on muun muassa ajantasainen, hy-
väksi todettu ja tutkittu tapa tehdä 
päätöksiä kliinisessä työssä. On to-
dettu, että lähijohtajilla on tärkeä 
rooli näyttöön perustuvan hoitotyön 
toteutumisen kulttuurissa. (Renolen 
ym. 2019, 91–92). 

Tämän perusteella on syytä kiinnit-
tää huomiota siihen, että näyttöön 
perustuvan hoitotyön toteutumi-
seen on hoitotyön yksiköissä riittä-
vät edellytykset ja tiedot. Henkilös-
tön osuus hoidon laadun ja näyttöön 
perustuvan toiminnan kehittämises-
sä tulee esiin vahvana osa-alueena 
magneettisairaalan toimintamal-
lissa. Tätä tulisi vahvistaa tarkaste-
lemalla asiakkaan vaikuttamisen 
näkökulmaa ja henkilöstön kehittä-
mismahdollisuuksia. (Ohranen ym. 
2016, 18.)

Opinnäytetyönä laadittu kehittä-
misprojekti toi esille useita kehit-

tämisideoita. Lohjan sairaalassa ei 
tällä hetkellä toimi varsinaisesti ope-
tushoitajaa, jonka kautta näyttöön 
perustuvaa hoitotyötä olisi mahdol-
lista jalkauttaa helpommin käytän-
nön hoitotyöhön. Haastatteluista 
kävi ilmi, että tälle ammattiryhmälle 
olisi tarvetta. 

Leikkausosastolla aseptinen osaa-
minen korostuu, ja vaikka uudella 
työntekijällä tai opiskelijalla on teo-
riatietoa tai jo hieman käytännön 
osaamista, opetushoitajan avulla 
kaikki saisivat ajankohtaisen tiedon 
ja tasavertaisen alun työuralleen leik-
kausosastolla. Opetushoitajana voisi 
toimia kliininen asiantuntija, jonka 
työnkuvan määrittely voisi lisätä 
tietoisuutta työroolista ja mahdolli-
suuksista hyödyntää heitä enemmän 
osastotasolla. 

Kehittämisprojektin tulosten pe-
rusteella apulaisosastonhoitajien 
työnkuvat leikkausosastolla poik-
keavat muiden ja muissa yksiköissä 
toimivien apulaisosastonhoitajien 
työnkuvista. Asiantuntijuuden ja 
osaamisen johtamisessa korostu-
vat apulaisosastonhoitajien kompe-
tenssit sekä substanssiosaamisen 
tärkeys.n
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Kuvio 1. Apulaisosastonhoitajien työnkuvausmalli (Turunen 2021)

Aoh (leikkaushoitotyö)
l Aseptiikka

l Välinehuoltoyhteistyö
l Lääkintälaitteet

Osastonhoitajan sijaistaminen
l Tarvittaessa palvelussuhdeasioita

l Sijaisena voi olla vain toinen kerrallaan

Aoh (anestesia- ja heräämöhoitotyö)
l Lääkehoito, lääkehoitosuunnitelma

l Anestesiakoneet ja muut lääkintälaitteet
l Työsuojelupari

- Myönteisen asenteen ja työyhteisökulttuurin edistäminen 
- Osaamisen johtaminen, mm. perehdytys, opiskelijat, 
   vastuuhoitajat ja muutosjohtaminen
- Koulutukset

Päivittäisjohtaminen
- Koordinaattorina toimiminen
- Muiden koordinaattoreiden tuki ja turva                           
- Työvuorosuunnittelu ja toteumat

Potilaskeskeinen palvelu

- Esimerkillinen toiminta potilaan parhaaksi  HUS:n vision, 
   strategian ja arvojen mukaisesti
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Potilaspalautteet ja HaiProt

Henkilöstövoimavarat 
ja kehittäminen

Laadunhallinta
 - Toimintatapojen ja ohjeiden käytäntöönvienti
 - Mittareiden ja toimintatapojen seuranta ja arviointi

Taloudellinen hallinta 
ja kilpailukyky

- Taloudellinen toiminta ja hintatietoisuus
- Kilpailutus, kokeilut ja lainat

Sisäinen ja ulkoinen 
yhteistyö

- Moniammatillinen yhteistyö             
- Yhteistyökokoukset sairaalan sisällä ja osastojen välillä
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MYORCO – My Operating 
Room COach – osaamisen 
tueksi

Jaana Perttunen
Sinikka Holma
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Taustaa

EORNA (European Operating Room 
Nurses Association) kiinnitti vuonna 
2019 tehdyssä tutkimuksessa (28 
maata) huomiota leikkausosastoil-
la työskentelevien sairaanhoitaji-
en osaamiseen Euroopan maissa. 
Edellytykset työskennellä periope-
ratiivisen hoitotyön asiantuntijana 
vaihtelevat suuresti nimenomaan 
koulutustaustan ja sen perusteella 
hankitun osaamisen kannalta. Tut-
kimus osoitti, että leikkaussalin sai-
raanhoitajat eivät välttämättä ole 
osallistuneet erikoiskoulutukseen 
ennen leikkausosastolla työsken-
telyä. Erikoiskoulutukset ovat hy-
vin heterogeenisiä eivätkä ole lain 
mukaan pakollisia kaikissa maissa. 
Esimerkiksi Ranskassa vain 35 % 
leikkaussalien sairaanhoitajista on 
saanut erikoiskoulutusta ja Belgias-
sa 50 %. 

Vastavalmistuneet leikkaussalin sai-
raanhoitajat tarvitsevat aina suunni-
telmallista perehdytystä aloittaes-
saan työskentelyn leikkausosastolla 
riippumatta koulutustaustasta; toki 
erikoiskoulutettujen perehtymisai-
ka on luonnollisesti lyhyempi kuin 
perioperatiiviseen hoitotyöhön 
kouluttamattomien. EORNAn tutki-
muksen mukaan suunnitelmallista 
perehdytystä tarjotaan vain noin 30 
% sairaaloista.

Sairaanhoitajien osaamisella on 
myös yhteyttä leikkauskuolleisuu-
teen, joka vaihtelee suuresti eri Eu-

roopan maissa. Vuonna 2011 Euroo-
passa tehtiin laaja tutkimus, johon 
kerättiin tietoja yli 46 000:sta muu-
hun kuin sydänleikkaukseen tulevas-
ta aikuispotilaasta lähes 500 sairaa-
lasta 28 eri maassa (Pearse RM ym. 
Lancet 2012;380:1059). Suomestakin 
tutkimukseen osallistui monta sai-
raalaa. Kuolleisuus vaihteli suuresti: 
1,2 %:sta 21,5 %:iin. Mainittakoon 
tässä, että pienin vaarasuhde leik-
kauskuolleisuudessa oli Suomessa.

Työ leikkausosastolla vaatii laajaa 
erikoisosaamista riippumatta maas-
ta tai sairaalasta, jossa työskennel-
lään. Tämän viime syksynä alkaneen 
MYORCO-hankkeen keskiössä on-
kin perioperatiivisten sairaanhoita-
jien ammatillisen osaamisen kasvu 
ja osaamisen tasalaatuisuus Euroo-
passa. 

EORNA on aikaisemminkin ollut 
mukana edistämässä osaamisen 
kehittämistä perioperatiivisessa hoi-
totyössä. KSMOR (Key Skill Mana-
gement in Operating Room nursing) 

-hankkeessa tuotettiin yhtenäinen 
perioperatiivisen hoitotyön avain-
taitoja sisältävä lomake osaamisen 
varmistamiseksi ja arvioinnin tueksi. 
Hankkeessa keskityttiin erityisesti 
potilasturvallisuuteen ja leikkaus-

hoitotyön riskienhallintaan (Pinset-
ti 1/2019).Suomesta hankkeeseen 
osallistui Savonia ammattikorkea-
koulu.

MYORCO pähkinänkuoressa

Hankkeen tavoitteena on tuottaa 
verkkoalustalle noin 150 opetusvi-
deota, jotka liittyvät lähinnä instru-
mentoivan ja valvovan sairaanhoi-
tajan toimintaan, mutta mukana on 
myös jonkin verran anestesiahoito-
työhön liittyviä menetelmiä. Videot 
tekstitetään kunkin mukana olevan 
maan kielelle. Kohderyhmänä ovat 
perioperatiivisen hoitotyön opiske-
lijat ja leikkaussalissa työtään aloit-
tavat sairaanhoitajat. Videoiden 
kuvaukset tehdään Belgiassa pe-
rioperatiivisen hoitotyön asiantunti-
joiden kanssa. Videoiden kuvaami-
sesta ja editoinnista vastaava yritys 
on kokenut alan toimija.

EORNA:n edustajia hankkeessa 
ovat nykyinen presidentti May Ka-
ram, joka tukee hanketta, mutta ei 
itse osallistu sen toteuttamiseen. 
EORNA:sta mukana ovat myös 
Christine Willems (Belgia), Educa-
tional Committeen puheenjohtaja 
ja MYORCO-hankkeen koodinaat-
tori, Dimitris Poulis (Kreikka), Rho-
doksen kongressin puheenjohtaja, 
Ioannis Koutelekos (Kreikka), GOR-
NA (Greek Operating Room Nurses 
Association) puheenjohtaja ja Jaana 
Perttunen (Suomi) ,kahden edelli-
sen EORNA-kongressin tieteellisen 
komitean puheenjohtaja ja FORNAn 

European Operating Room Nurses Association
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puheenjohtaja. He omalta osal-
taan välittävät hankkeen tuloksia 
EORNA:n jäsenyhdistyksissä.

MYORCO on ERASMUS-hanke, jon-
ka partnereita ovat Haute Ecole Léo-
nard de Vinci, Belgia (koordinaatto-
ri); Univerzita Pardubice, Tsekki; 
GORNA, Kreikka; Stockholms Lans 
Landsting, Ruotsi; Space cowboy 
studio, Belgia (kuvaukset) ja Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu. JAMKis-
ta hankkeeseen osallistuvat hoito-
työn lehtorit Sinikka Holma ja Jaana 
Perttunen.

Videot ladataan MYORCOn verkko-
alustaan omiin moduuleihinsa. Tar-
koituksena on myös tarjota työkalut 
itsearviointiin, jolloin käyttäjät voi-
vat arvioida omia taitojaan periope-
ratiivisessa hoitotyössä. Verkkoalus-
taa käytetään myös hankkeen tun-
netuksi tekemisessä ja tiedottami-
sessa.

Hanke alkoi syksyllä 2020 ja kestää 
syksyyn 2023. Kaikilla partnereilla 
on omat vastuualueensa. Hankkeen 
alkaessa koordinaattori oli tehnyt lu-
ettelon tarvittavista opetusvidoista, 
jotka ovat kestoltaan 30 sekunnista 
pariin minuuttiin. Videoiden käsikir-
joituksia on tehty kevään 2021 aika-
na ja osa videoista on jo kuvattu lop-
pukeväällä. Meidän suomalaisten 
vastuulla on ollut tietyn aihealueen 
videoiden käsikirjoitus ja syksystä 
2021 alkaen kuvattujen videoiden 
ensimmäinen arviointi ja muokkaus-
ehdotusten tekeminen. Kaikki käsi-
kirjoitukset on myös arvioitu ja muo-
kattu ennen kuvaamista. Kun videot 
on kertaalleen arvioitu, ne annetaan 
vielä asiantuntijoille arvioitavaksi 
ennen lopullista muotoaan. Opetus-
videoiden käyttöä varten tehdään 
myös käsikirja opastamaan parasta 
mahdollista osaamisen kehittymis-
tä. Koska hanke on EU-rahoitteinen, 
kaikki hankkeen tuotokset tulevat 
maksutta kaikkien EU-kansalaisten 

käyttöön, joten mitään erillisiä mak-
suja ei videoiden hyödyntämiseen 
tarvita.

Tunnelmia hankkeeseen 
osallistumisesta

Hankkeeseen osallistuminen on ol-
lut mielenkiintoinen kokemus. On 
mukava olla tekemisissä eri puolil-
ta Eurooppaa tulevien kollegoiden 
kanssa. Alun perin oli tarkoituksena 
pitää hankekokouksia partnerei-
den isännöimänä, mutta tähänkin 
korona toi rajoituksensa, emmekä 
siis ole tavanneet vielä kasvotusten 
kertaakaan. Onneksi etäkokoukset 
mahdollistavat tapaamiset.

Videoiden käsikirjoitusvaiheessa 
ovat myös selkeästi tulleet esille 
hieman erilaiset käytännöt hoi-
totyön menetelmissä eri maissa. 
Keskustelua on herättänyt esimer-

kiksi leikkausalueen desinfektion 
toteuttaminen. Käytänteet ovat 
erilaiset ympäri Eurooppaa, ei niin-
kään, etteikö tavoite olisi kaikilla 
sama, mutta käytännön toteutta-
minen vaihtelee. Saattaakin olla, 
että tietyistä käytänteistä tarvi-
taankin useampi kuin yksi video 
opettamaan toiminnon suorittami-
nen.

Syksyllä, kun palaamme kesälomi-
en jälkeen töihin, hankkeen toimin-
ta jatkuu. Kuten jo aikaisemmin 
mainittiin, videoiden arviointi ja 
muokkaaminen tapahtuu syksyn 
aikana, samoin verkkoympäristön 
rakentaminen. Hankkeen loppuai-
ka käytetään käsikirjan laatimiseen, 
hankkeen arviointiin ja hankkeesta 
tiedottamiseen. Palaamme asiaan, 
kun MYORCO-hanke alkaa olla lo-
puillaan ja opetusvideot ovat saata-
villa. n

Hanke alkoi syksyllä 2020 ja kestää syksyyn 2023. 
Koska hanke on EU-rahoitteinen, kaikki hankkeen tuotokset 
tulevat maksutta kaikkien EU-kansalaisten käyttöön.
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Leikkausosastojen määrän 
kartoittaminen kansallisesti

Sairaanhoitajan ammatti on suoma-
laisten työssä käyvien naisten kol-
manneksi yleisin ammatti. Tilastojen 
mukaan Suomessa on 73 688 sairaan-
hoitajan (sisältäen myös amk-ensi-
hoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat) 
ammatissa työskentelevää henkilöä. 
Toki sosiaali- ja terveydenhuollon 
voimassa olevien ammattioikeuksi-
en haltijoita on enemmän sillä kaik-
ki sosiaali- ja terveydenhuollossa 
toimivat, kuten hoitotyön asiantun-
tijat, johtajat sekä opettajat, eivät 
työskentele kliinisessä hoitotyössä. 
(Tilastokeskuksen ostotilastot 2020, 
Sairaanhoitajaliitto 2021.) Tilastotie-
toa siitä kuinka moni sairaanhoitaja 
työskentelee leikkausosastolla ei 
valitettavasti kuitenkaan ole saata-
villa. Toisaalta tiedetään, että sairaa-
loiden henkilökunnasta huomattava 
osa työskentelee leikkausosastoilla, 
sillä leikkauspotilaan hoitamiseen 
tarvitaan yleensä vähintään kolme 
sairaanhoitajaa (Rauta 2019). 

Kartoituksen tausta

Olemme usein törmänneet, niin 
kansallisilla kuin kansainvälisillä 
foorumeilla, kysymykseen kuinka 
paljon sairaanhoitajia työskente-
lee Suomessa leikkausosastoilla. 
Tämä kysymys on relevantti mo-
nestakin syystä. Ensinnäkin tietoa 
tarvitaan esimerkiksi ammattiyh-
distystoiminnan, kuten FORNA, ja 
sen kehittämisen tueksi. FORNA on 
leikkausosaston sairaanhoitajien ja 

muiden leikkausosaston hoitotyös-
tä kiinnostuneiden sairaanhoitajien 
yhdistys, joka pyrkii toimimaan pe-
rioperatiivisen hoitotyön vaikutta-
jana sekä kehittäjänä. Tähän tarkoi-
tukseen vastatakseen yhdistyksen 
pitää tietää paljonko sairaanhoitajia 
työskentelee leikkausosastoilla ja 
millaisissa toimintaympäristöissä 
he työskentelevät. Toisaalta myös 
hoitotieteellinen tutkimus tarvitsee 
tätä tietoa. Nimittäin jos esimer-
kiksi tutkitaan perioperatiivisessa 
hoitotyössä toimivia sairaanhoitajia 
kansallisella tasolla, niin tuota tietoa 
tarvitaan muun muassa otoskoon 
määrittämisessä ja tulosten yleistet-
tävyyden pohdinnassa.

Kartoituksen toteuttaminen 
ja tulokset

Vuonna 2020 FORNA päätti lähteä 
selvittämään asiaa edellä mainituis-
ta syistä. Heti alussa todettiin, että 
asian selvittäminen tulee olemaan 
haastava tehtävä ja siihen tarvitaan 
yhteistyötä Suomen Anestesiasai-
raanhoitajat yhdistyksen (SASH) 
kanssa. Asian eteenpäin viemiseksi 
perustettiin työryhmä, johon kuu-
luivat FORNA:sta Jaana Perttunen 
ja Toni Haapa sekä SASH:sta Anna 
Rantanen. Työryhmä totesi, että 
ensin on perusteltua lähteä liikkeel-
le kartoittamalla Suomessa toimi-
vat leikkausosastot, sillä tätäkään 
tietoa ei ollut saatavilla. Näin ollen 
työryhmän työskentely rajattiin leik-

kausosastojen kartoittamiseen. Kar-
toituksella saatavan tiedon turvin on 
mahdollista edetä leikkausosastoilla 
toimivien sairaanhoitajien määrän 
kartoittamiseen.  

Kartoituksessa päätettiin hyödyntää 
niin sanottua lumipallomenetelmää, 
joka tarkoittaa kumuloituvaa eli ka-
saantuvaa pienryhmätyöskentely-
menetelmää. Kyseinen menetelmä 
soveltuu muun muassa ongelman 
ratkaisuun, vastauksien ja yhtei-
sen näkemyksen löytämiseen sekä 
opetukseen. (Tusa 2014.)  Aluksi 
työryhmä listasi Excel-tiedostoon 
heidän tiedossaan olevat leikkaus-
osastot kolmessa eri kategoriassa: 
yliopistosairaalat, yliopistosairaa-
loiden erityisvastuualueet (ERVA) 
sekä yksityiset sairaalat. Sisäänot-
tokriteerinä käytettiin leikkaus-
osastoa, joka muodostuu yhdestä 
tai useammasta leikkaussalista ja 
heräämöpaikoista sekä sillä tuli olla 
oma erillinen henkilökuntansa. Päi-
väkirurgisia (Päiki), heräämöstä ko-
tiin (HerKo) tai leikkauksesta kotiin 
(LeiKo) -yksiköitä otettiin mukaan 
vain, jos niillä oli omat leikkaussa-
linsa. Näin ollen kartoituksen ulko-
puolelle rajautuivat esimerkiksi ter-
veyskeskusten yhteydessä toimivat 
polikliiniset toimenpideyksiköt tai 
muut vastaavat. Tämän jälkeen työ-
ryhmän tuottama Excel-tiedosto 
lähetettiin ensin täydennettäväksi 
FORNA:n hallituksen jäsenille ja sen 
jälkeen SASH:n hallitukselle. Kartoi-

Toni Haapa
TtT, tutkimus- ja 
kehittämisvastaava, 
FORNA

Jaana Perttunen
TtM, puheenjohtaja,
 FORNA
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tuksen lopputulemana selville, että 
Suomessa oli, kartoituksen hetkellä 
eli kesällä 2020, yhteensä 138 edel-
lä mainitut kriteerit täyttävää leik-
kausosastoa. Yksityisissä sairaalois-
sa leikkausosastoja oli eniten (n=66), 
yliopistosairaaloissa toiseksi eniten 
(n=46) ja ERVA-alueen sairaaloissa 
vähiten (n=26). 

Kartoituksen tulosten 
hyödyntäminen

Kartoituksella saatua tietoa on 
mahdollista hyödyntää yhdistystoi-
minnassa muun muassa siten, että 
leikkausosastot listataan yhdis-

Toni Haapa
TtT, tutkimus- ja 
kehittämisvastaava, 
FORNA

Jaana Perttunen
TtM, puheenjohtaja,
 FORNA

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolarilta laserlaitteet korva-, nenä- ja 
kurkkutautien toimenpiteisiin
• Wolf 445nm TruBlue laser on tarkoitettu käytettäväksi 

hoitoihin, joissa tarvitaan kudoksen ja/tai veren 
lämmittämistä, sekä koagulointiin ja höyrystämiseen. 
Ei-kontakti ja kontakti laser, aallonpituus 445nm ja  
100 kpl muistipaikkoja

• Fox 980nm diodi kontaktilaser on helppokäyttöinen, 
pieni, kevyt ja helppo siirtää. Aallonpituus 980nm, 
maksimiteho 12W, kosketusnäyttö, muistipaikkoja 
99 kpl ja akkukäyttöinen

• C-LAS-mallin hiilidioksidilaser on 
radiotaajuusviritteinen helposti kannettava 
pöytälaserkonsoli. Laser on suunniteltu kirurgeille 
kudoksen leikkaamiseen ja hyydyttämiseen haavoissa 
leikkauksen aikana

Puh. 09 417 606 00 │ www.steripolar.fi  │ ISO 9001    ISO 14001    ISO 13485
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tysten Internet-sivuille vastaavasti 
kuin Tehohoitoyhdistys on listannut 
omille Internet-sivuilleen Suomen 
teho-osastot (https://sthy.fi/suomen-
teho-osastot/). Toiseksi tieto on mer-
kityksellistä molempien yhdistysten 
(FORNA & SASH) jäsentoiminnan 
sekä tiedon ja hyvien käytänteiden 
jakamisen suhteen. Työ leikkaus-
osastoilla työskentelevien sairaan-
hoitajien määrän kartoittamiseksi 
jatkuu edelleen ja aiheeseen liittyen 
on tekeillä yksi sairaanhoitajaopis-
kelijoiden opinnäytetyö Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa, jonka tu-
loksista voimme toivottavasti pian 
lukea Pinsetti -lehdestä.n
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Riikka 
Vanhanen

Lähipiirin kova elämä

Kun perheessä tai lähipiirissä on joku, jonka ammatti on leikkaussairaanhoitaja, joutuvat kaikki 
läheiset kärsimään. Jos sattuu lyömään hynttyyt yhteen leikkaussairaanhoitajan kanssa, joutuu 
uskomattoman koulutuksen, venymisen ja sietokyvyn äärirajojen testauksen uhriksi. 

Leikkaussairaanhoitajan lähipiirissä perheen pienimmät tiesivät jo kauan ennen pandemiaa, 
että mihinkään ei kosketa, ennen kuin kädet on desinfioitu. Jopa pikaruokalan ranskalaiset py-
syvät koskemattomina niin kauan, kunnes huuhteet ovat haihtuneet käsistä. Geenikartassaan 
kaikilla leikkaussairaanhoitajan lapsilla on koodi, joka ohjaa välittömästi käsipesulle aina kun 
käsissä on näkyvää likaa tai tullaan kotiin. Vesihana suljetaan tietenkin paperin avulla ja vessan 
ovi avataan koskematta mihinkään, jos vain mahdollista. 

Jo taapero tottuu siihen, miten äiti lämäisee sakset kämmeneen uskottavasti kesken askartelu-
hetken ja Hama-helmet pidetään pöydällä värijärjestyksessä, mieluiten tasaluku jokaista väriä 
omissa kasoissaan. Keittiössä kattilan kannet laitetaan pöydälle nurinpäin ja perunoita keite-
tään aina tasaparimäärä. Tuotteiden päiväykset tarkistetaan ennen avaamista ja jääkaappia täy-
dennetään periaatteella ”uudet taakse, vanhemmat eteen”. Pukeutuminen suoritetaan nopeas-
ti ja myös pitkässä vessajonossa on etua, jos edelläsi jonossa on leikkausairaanhoitaja – hänen 
vessakäyntinsä kestää alle minuutin ja sinun vuorosi tulee hyvin pian. 

Rauhallinen tv-hetkikin voi olla leikkaussairaanhoitajan seurassa silkkaa tuskaa, jos televisiossa 
on meneillään sairaalasarja tai kirurginen operaatio. Tosielämän hoitaja arvostelee usein rankal-
la kädellä sairaalasarjan näyttelijöiden toimintaa, bongaa jatkuvasti virheitä, huomauttaa epä-
steriileiksi menevistä asioista ja on eri mieltä hoitolinjoista. Jos tv-tuotanto on joskus onnistunut 
luomaan riittävän uskottavan leikkaussalikohtauksen, mykistyy tosielämän sairaanhoitaja sen 
äärelle ja kaipaa kotisohvalta ihan vähän töihin.

Kotivarallaolot tarkoittavat sitä, että koko perhe, lähipiiri tai suku päivystää, lemmikit mukaan 
lukien. Kalenterit synkronoidaan leikkaussairaanhoitajan työvuorojen mukaan ja varallaolot sa-
nelevat elämän tahdin. Koskaan ei voi tietää, singahtaako leikkaussairaanhoitaja töihin kesken 
kauppareissun jättäen kärryt keskelle automarketin käytävää vai tilaako hän taksin yön pimeim-
pinä tunteina jättäen lämpimän vuoteen. Ja milloin hän mahtaakaan saapua kotiin. Lemmikit 
ovat tottuneet vaihteleviin varahuolenpitäjiin ja omistajien omituisiin lähtöihin. Naapurit ovat 
jo kauan sitten tottuneet siihen, että taksi saattaa kaartaa pihaan mitä omituisimpiin aikoihin 
vieden tai tuoden leikkaussairaanhoitajaa. Töihin. Harvemmin viihteelle.

Ei kannata myöskään saada haavaa tai muuten loukkaantua, jos olet leikkaussairaanhoitajan lä-
hipiiriä. Hänellä tuskin on kotonaan laastaria tai sidostarpeita. Empatiaa on myös melko niukasti 
tarjolla. Polvikivun yllättäessä sinulle saatetaan ehdottaa melko pian joko puoliproteesia tai am-
putaatiota. Vuotavan haavan päälle teipataan tuppo vessapaperia maalarinteipillä ja käsketään 
jatkamaan leikkiä.

Koville joutuu leikkaussairaanhoitajan lähipiiri. Olen silti kuullut, että monet parisuhteet leik-
kaussairaanhoitajan kanssa ovat kestäneet jopa vuosikymmeniä ja lapset ovat edelleen tulleet 
joulukylään. Hatunnosto ja iso kiitos kaikille leikkaussairaanhoitajien lähellä eläville – te olette 
supersankareita! n 
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Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat (FORNA) yhdistyksen vuosikokous
 pidetään 9.10.2021 klo 14:00 alkaen osoitteessa: Kumpulantie 3, 3 krs., 00520 
Helsinki. Vuosikokoukseen voi osallistua myös verkossa. Esityslista ja tarkemmat 
tiedot julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla lähempänä vuosikokouksen ajankohtaa.

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

FORNA Facebookissa 
-liity ryhmään!

FORNA Instagramissa: 
@forna.ry

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

Päätoimittaja Toni Haapa, sähköposti pinsetti@forna.fi

WANTED! Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin. 
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Koronaa ja rokotuksia
Tervehdys kaikille näin kesän ollessa jo loppupuolella. Ja mikä kesä onkaan ollut. Helteinen ja 
aurinkoinen kesäsää on muistuttanut Välimeren olosuhteita ja niitä lomarantoja, jotka monilta 
jäivät jälleen kokematta edelleen jylläävän pandemian vuoksi. Keväällä ajattelin, että tällä pals-
talla en enää mainitse koronaa. Uskoin, että syksyllä ollaan jo hyvällä mallilla pandemian suhteen. 
Usko ei ole tiedon väärti. Neljäs aalto tuli ja voi viruksen kannalta hyvin. Tämän viikon uusien 
tapausten määrä on lähennellyt jopa tuhatta vuorokauden aikana. Kaupassa ja muissa julkisissa 
tiloissa käydessäni olen huomannut sen, että ihmiset pääsääntöisesti noudattavat suosituksia; 
maskit kasvoilla turvavälejä pitäen. Kuitenkaan tämä ei riitä, vaan toivo pandemian loppumises-
ta on rokotuksissa.
     Suomessa on rokotettu vanhimpia ikäryhmiä ja riskiryhmäläisiä jo kahteen kertaan. Nuorem-
missa ikäryhmissä useimmat ovat jo saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa. Tällä hetkellä sai-
raalahoidossa olevista lähes kaikki ovat rokottamattomia tai ensimmäisen annoksen saaneita. 
Tämä kertoo rokotusten tehokkuudesta. Virus on toki sellainen, että myös rokotetut saattavat 
saada infektion, mutta huomattavasti lievempänä.

Sosiaalisessa mediassa on käsitelty paljon rokotuksia – sekä puolesta että vastaan. Onneksi suu-
rimmassa osassa – ainakin minun verkostoissani – ollaan rokotemyönteisiä. Silmiini sattui Rans-
kan presidentti Emmanuel Macronin mielipide rokotuksista, jonka myös itse allekirjoitan:

“I no longer have any intention of sacrificing my life, my time, my freedom and the adolescence of my 
daughters, as well as their right to study properly, for those who refuse to be vaccinated. This time 
you stay at home, not us. “

“We cannot make those who have the civic sense to get vaccinated bear the burden of inconvenience. 
The restrictions will weigh on others, those who for reasons incomprehensible in the country of Louis 
Pasteur, science and the Enlightenment still hesitate to use the only weapon available against the 
pandemic, the vaccine. I am aware of what I am asking you, and I know that you are ready for this 
commitment. This is, in a sense, part of your sense of duty.”

Suomessa on keskusteltu viime päivinä terveydenhuollon henkilökunnan rokotuskattavuudesta. 
Tilastojen mukaan valtaosa on saanut koronarokotteet. Osassa sairaanhoitopiirejä esimerkiksi 
leikkaussalien henkilökunta joutui odottamaan rokotuksia luvattoman kauan. Sairaanhoitopii-
reille tehdyssä kyselyssä (Yle 2021) rokottamattomia työntekijöitä on jonkin verran. Silti he osal-
listuvat riskiryhmien ja vanhusten hoitoon muun muassa kotisairaanhoidossa: He eivät onneksi 
tiettävästi ole tartuttaneet potilaita.

Tartuntatautilaki ei velvoita terveydenhuollon henkilökuntaa ottamaan koronarokotetta eikä 
henkilökunnan tarvitse kertoa työnantajalle henkilökohtaiseksi terveystiedoksi katsottavas-
ta rokotuksesta. Kuitenkin lain mukaan tartuntataudeille alttiiden henkilöiden hoidossa täytyy 
käyttää ensisijaisesti rokotettua henkilökuntaa. Eli tässä tilanteessa vastuu jää henkilölle itsel-
leen. Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n hallitus suosittelee ehdottomasti kaik-
kia leikkausosastolla työskenteleviä ottamaan koronarokotteen, mikäli siihen ei ole oman 
terveyden kannalta estettä.

Syyskuussa oli tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa opintopäivät vir-
tuaalitapahtumana. Hallituksella oli vahva halu tarjota jäsenille vastinetta jäsenmaksuille erityi-
sesti, kun viime vuonna ei päästy opintopäiviä järjestämään. Valitettavasti kuitenkin jouduimme 
siirtämään opintopäivät edelleen ensi vuoteen kentältä tulleiden viestin pohjalta. Monissa leik-
kausyksiköissä on henkilökuntatilanne niin huono, että ei ole varaa irrottaa yhtään ihmistä kou-
lutuspäivään. Ihmiset ovat myös ehkä kyllästyneet olemaan tietokoneen ääressä, joten kaikki 
eivät olleet innokkaita osallistumaan opintopäiville virtuaalisesti. Useat jäsenet kertoivat myös 
olevansa niin uupuneita perustyöstä, etteivät koulutusasiat jaksa tässä tilanteessa kiinnostaa.

Hallitus keskusteli pitkään ja perusteellisesti opintopäivien kohtalosta. Punnitsimme asiaa 
monelta kantilta ja pyysimme myös Oulun opintopäivätyöryhmän mielipidettä asiasta. Lopulta 
päätimme luopua opintopäivistä tältä vuodelta sen vuoksi, että todennäköisesti osallistujia olisi 
ollut erittäin vähän. Siirrämme siis opintopäiviä jälleen kerran. Toivottavasti ensi vuonna pääs-
tään takaisin normaaliin.

Jaana
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Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2021
l Päiväkirurgian koulutuspäivät
 23.-24.9.2021, Tampere
 
l Endoproteesihoitajien koulutuspäivät
 11.-12-11.2021, Helsinki

l Operatiiviset päivät
 17.-19.11.2021, Helsinki, SKY

l Suomen Urologiset Hoitajat ry:n talvipäivät 
 10.-11.2.2022, Tampere

l EORNA Congress
 12.-15.5.2022, Stavanger, Norja

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

Jäsensihteeripalsta Elina Keränen Sanna Jaakkola

l Hallitus kokoontui verkon välityksellä 14.8.2021
l Hallituksen jäsenten yhteystiedot ja vastuualueet löydät kotisivuiltamme https://forna.fi/yhteystiedot/

hallitus. Laitahan viestiä jos jokin asia askarruttaa.
l Apurahojen hakemusten tuli olla perillä 1.8.2021. 
l Apurahapäätökset olivat asialistalla hallituksen elokuun kokouksessa ja päätökset on tehty.
l Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 1150 kpl. Tänä vuonna maksamattomia jäsenmaksuja on noin 150. 

Kiitos jäsenmaksun hoitaneille ja muistutus heille, joilla maksu on maksamatta. 
l Jäsentietojen päivitys jäsenrekisteriin eli membookiin täytyy tehdä oman profiilin lisäksi jokaiseen yh-

distykseen johon kuuluu. Tietojen päivitys takaa sen että lasku ja lehti tulevat perille.
l Halutessasi erota yhdistyksestä, täytä eroamisilmoitus tai ilmoita erostasi jäsensihteerille. 
l Ajankohtaisista asioista ilmoittelemme kotisivuilla, facebookissa ja instagramissa. Käy tsekkaamassa! 

Jäsenasioista tiedotamme jäsensihteerin palstalla sekä jäsenkirjeellä.
l Tämän vuoden Opintopäivät suunniteltiin järjestettäviksi syyskuussa Oulussa ensin perinteisesti, mut-

ta vallitsevan tilanteen vuoksi päädyttiin 16.9. pidettäviin virtuaaliopintopäiviin. Opintopäiväilmoitus 
julkaistiin tässä Pinsetissä 3/21 sekä yhdistyksen www. sivuilta https://forna.fi/opintopaivat, Sieltä löy-
tyivät myös tiedot ilmoittautumisesta opintopäiville. Hallituksen tahtotilana on tarjota jäsenille koulu-
tutusta ja mahdollistaa erilaisia vaihtoehtoja järjestämiseen. 

l Vähäisten ilmoittautumisten vuoksi hallitus on pitkän ja haastavan pohdinnan jälkeen päätynyt siirtä-
mään opintopäivät kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

l Jäseninä voitte antaa palautetta syistä, ettei koulutukseen hakeuduta/päästä osoitteeseen hallitus@
forna.fi  

l Yhdistyksen jäsenpäivän järjestämisen mahdollisuutta 2021 joudumme edelleen pohtimaan.
l Uutena yhdistyksen tuotteena yhdistyksen esittelyvideo on työn alla, tästä myöhemmin lisää!
l Pinsettilehden verkkoversio on käytössä, kotisivujen kautta pääset hakemaan tunnukset verkkoleh-

den lukemiseen. https://forna.fi/pinsetti/verkkolehti.
l Uudet jäsenet tervetuloa yhdistykseen ja pidempiaikaisille kiitos jäsenyydestä!

Kaunista syksyä,
Terveisin jäsensihteerit Elina ja Sanna

Pandemia vaikuttaa meidän kaikkien arkeen edel-
leen, kuten myös järjestettäviin koulutuksiin ja 
kongresseihin. Useita tapahtumia on peruttu tai 
siirretty tulevaisuuteen. Myös perinteiset Leikkaus-
hoitajien koulutuspäivät on siirretty ensi vuoteen. 
Luulen, että meistä useimmat kaipaavat jo kou-
lutuspäiviä: tietojen päivitystä, verkostoitumista, 
iltajuhlaa ja näiden tarjoamaa taukoa arkiseen 
aherrukseen. 

Ensi vuonna toivottavasti kohtaamme koulutusten 
parissa!
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Toni Haapa
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

-kuulumisia

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

EORNA järjesti virtuaalikongressin 
toukokuussa 2021. Kolmen päivän 
virtuaalikongressin aikana, torstais-
ta 27.5. lauantaihin 29.5.2021, oh-
jelmassa oli perioperatiivisille sai-
raanhoitajille kohdennettua sisältöä 
muun muassa koronaviruspandemi-
aan liittyen. FORNA:n puheenjohta-
ja Jaana Perttunen piti suullisen esi-
tyksen, jossa hän käsitteli Covid-19 
pandemian vaikutuksia Suomessa ja 
erityisesti perioperatiivisten sairaan-
hoitajien panosta koronapotilaiden 
hoidossa. 

Virtuaalikongressi keräsi laajan 
joukon osallistujia yli 40 maasta. 
Yhteensä osallistujia oli 473. Mikä 
ilahduttavinta, niin Suomesta oli 
neljänneksi eniten osallistujia. Mi-
käli koronaviruspandemian tilanne 
sen sallii, niin EORNA kongressi 
järjestetään Norjan Stavangerissa 

ensi keväällä (12.-15.5.2022). Re-
kisteröityminen kongressiin käyn-
nistyy marraskuussa (15.11.2021) ja 
tiivistelmiä ePostereiksi voi lähettää 
ensi vuoden alkuun asti (3.1.2022). 

Lisätietoa kyseisestä kongressista 
löydät seuraavasta osoitteesta: 
https://eorna-congress.eu/ n
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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
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

MEDIAKORTTI 2021 insettioo



Kaikki, mitä tiimisi tarvitsee 
 
Voit luottaa Mölnlycken® laadukkaisiin vaatetusratkaisuihin.  
Tarjoamme laajan valikoiman työpukuja, lämmittelytakkeja ja 
puhdasilmapukuja, jotka täyttävät sairaalan vaatimukset ja tiimisi tarpeet. 
Malli, mukavuus, väri ja koko – valinta on sinun.

Proving it every day  
Meitä ohjaa kaikessa 
toiminnassamme yksi tavoite: 
haluamme auttaa terveydenhuollon 
ammattilaisia saavuttamaan parhaat 
tulokset. Olemme sitoutuneet 
osoittamaan sen joka päivä.

Työpuku 
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Extra Comfort

Työpuku
Extra Comfort

Puhdasilma-
puku

Työpuku
Basic

Lämmittely-
takki
Basic

Lämmittely-
takki
Extra Comfort

BARRIER® työvaatteet  

Raikas, hygieeninen 
alku jokaiselle 
päivälle
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Lue lisää www.molnlycke.fi
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