
S U O M E N  L E I K K AU S O S A S TO N  S A I R A A N H O I TA J AT  RY : n  A M M AT T I L E H T I

1
2016

pinsetti

Moninaisuusjohtaminen 
voimavaraksi osaamisen 
kehittämisessä s.15

Näkökulmia 
perehdytyksen
 kehittämistyöstä s.10



Pinsetti 1_2016_B. Braun Medical Oy_konvertoitu.indd   1 12.02.2016   11:56:07



MEDIATIEDOT SISALTO 1/2016

pinsetti

Kansikuva: Sebastian Kaulitzki/Shutterstock

Päätoimittajan palsta ........................................... 4

Opiskelija oman potilaan mukana leikkausta 
seuraamassa  ........................................................5

Tyrärekisteri hoidon laadun seurannassa  ..........8

Näkökulmia perehdytyksen kehittämistyöstä 
Seinäjoen Keskussairaalassa ............................10

Osaamisen kehittäminen leikkausosastolla 
moninaisuutta ja osaamista arvostaen ..............15

Leikkaussalikierroksella:
HUS/ Jorvin sairaalan leikkausosasto K ...........22

Lattian pesusta lääkkeen määräämiseen                          
-kutsumustyöstä asiantuntijaksi ........................26

Ilmoitus työnantajille ..........................................27

Jäsenpäivä 14.5.2016 ..........................................28

EORNA syyskokous Glasgow 12.-14.11.2015 ......29

Esittelyssä FORNAn hallituksen uusi jäsen
Katriina Seilo .......................................................30

Koulutus- ja tiedotussihteerin palsta ................32

Koulutuksia 2016 .................................................32

Puheenjohtajalta .................................................33

Pinsetin mediakortti 2016 ...................................35

Pinsetti 
on FORNA ry:n (Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat) 
ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, 
sairaalatarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja 
lehden tilanneille.

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

Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Noora Turunen
pinsetti@forna.fi, gsm 040 7644 289, työ 09 4718 2520
Minna Korpela 
Katriina Seilo
Simo Toivonen

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

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

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

Taitto
Graafinen suunnittelija Piia Viikari
aineistopankki@gmail.com, gsm 040 549 7519  
www.piiaviikari.com

Painotiedot 
ISSN 1236-8237
Painosmäärä 2000 kpl
Forssa Print

WANTED! 
ArtikkeleitA jA opinnäytetöiden         
tiivistelmiä HAetAAn jUlkAistAvAksi 
pinsettiin! lisätietoA sivUllA 7.

..        ..



4    |    Pinsetti 1/2016

PAATOIMITTAJAN PALSTA Noora 
TuruNeN

 
Kuluva vuosi on ehtinyt jo melkoisen pitkälle, 
aika on mennyt todella nopeasti. Erilaiset muu-
tot, muutokset, vaihdokset, uudistukset, tiuken-
nukset, sairastelut ja niin edelleen ovat pitäneet 
meidät omilla osastoillamme kiireisinä, ainakin 
täällä etelässä, jossa HUS:n keskitykset ja eva-
kot ovat pistäneet paletin uusiksi. Olen kuullut 
hallituskollegoilta ympäri Suomen, ettei help-
poa ole missään. Haluan toivottaa tsempit kaikil-
le raskaan työn raatajille potilasmassan ollessa 
entistä vaikeampihoitoista. 

Tämän lehden artikkelit koskevat opiskelija-
ohjausta sekä perehdytyksen ja osaamisen ke-
hittämistä leikkausosastolla, ja ne muistuttavat, 
kuinka tärkeää kiireen keskellä on arvostaa työ-
kaveria ja siirtää tietoa tuleville kollegoille. 

lisäKsi tähän lehteen saatiin artikkeli tyräverk-
korekisteristä, joka aiheutti keskustelua ainakin 
Jyväskylän opintopäivillä syksyllä 2014. 

Keväällä FoRna järjestää jäsenpäivän, jo-
hon mahtuu 15 nopeinta jäsentä ilmoittautumis-
järjestyksessä. Lähtekää ihmeessä risteilemään 
kera kollegoiden ympäri Suomen! Ilmoitus jä-
senpäivästä löytyy myös tästä lehdestä. 

Antoisia lukuhetkiä!

Noora

.. ..

Hyvää alkanutta vuotta, 
Pinsetin lukijat!

Kuva © Ira Viikari
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Opiskelija oman potilaan mukana 
leikkausta seuraamassa 
– miten opiskelija saisi enemmän irti 
lyhyestä tutustumiskäynnistä?

uu

Toni Haapa
sh (AMK), TtM, TtT-opiskelija, Hoitotyön kliininen 
opettaja, HUS, HYKS Leikkaussalit, teho- ja 
kivunhoito, Meilahden sairaala

neTTa poHjamies
sh/th (AMK), TtM, TtT-opiskelija, Hoitotyön 
kliininen opettaja, HUS, HYKS Tukielin- ja 
plastiikkakirurgia, Töölön sairaala

Kehittämistyön tausta

Tämän artikkelin tarkoituksena on ku-
vata Opiskelijan tutustumiskäynti leik-
kausosastolle – havainnointioppaan 
kehittämistä ja pilotointia HUS, HYKS 
Meilahden ja Töölön sairaaloissa. 

Kirurgisen hoitotyön harjoittelu on 
osa EU-direktiivien mukaisia pakolli-
sia harjoitteluita sairaanhoitajaopin-
noissa, joka on kestoltaan keskimää-
rin viisi viikkoa. Harjoittelu voidaan 
suorittaa niin kirurgian vuodeosas-
toilla tai poliklinikoilla kuin leikkaus-
osastoilla tai päiväkirurgisissa yksi-
köissä. Kaikilla hoitotyön opiskelijoilla 
ei kuitenkaan välttämättä ole mah-
dollisuutta harjoittelujakson suo-
rittamiseen leikkausosastolla tai 
päiväkirurgisessa yksikössä sairaan-
hoitajaopintojen aikana. Niille opiske-
lijoille, jotka harjoittelevat kirurgisen 
hoitotyön harjoittelun vuodeosastol-
la tai poliklinikalla, tulisi mahdollistaa 
tutustumiskäynti leikkausosastolle 
esimerkiksi oman potilaan leikkauk-
sen seuraamisen muodossa. Näissä 
tilanteissa, joissa opiskelijan mah-
dollisesti ainut kontakti perioperatii-
viseen ympäristöön on lyhyt tutustu-
miskäynti koko opintojen aikana, on 
ensiarvoisen tärkeää että opiskelija 
saa tutustumisesta mahdollisimman 
paljon irti. 

Tiedetään, että leikkaussaliympäristö 
tarjoaa hoitotyön opiskelijalle paljon 
oppimismahdollisuuksia sen ainutlaa-
tuisuutensa vuoksi. Leikkaussalissa 
opiskelijat saavat arvokasta osaamis-
ta, jota opiskelija voi hyödyntää myös 
muilla hoitotyön osa-alueilla. Opiske-
lijat pystyvät mm. paremmin ymmär-
tämään kirurgisen potilaan hoitopro-
sessin kokonaisuutena sekä potilaan 
kokemukset ja mahdolliset leikka-
uspelot kun heillä on kokemusta sii-
tä, mitä potilaalle tapahtuu intraope-
ratiivisessa vaiheessa. (Sigsby 2003 & 
2004). Lisäksi kokemus leikkaussalis-
ta syventää opiskelijoiden ymmärrys-
tä aseptiikasta ja hoidossa käytettä-
vistä laitteista (Castelluccio 2012).

Opiskelijat osaavat myös paremmin 
hoitaa potilaan kipua, ohjata potilasta 
leikkaukseen liittyvissä asioissa ja tu-
kea leikkauspotilasta luontevammin 
(Sigsby 2003 & 2004).  

Perioperatiivisen hoitotyön vetovoi-
maisuuden näkökulmasta on keskeis-
tä tarjota opiskelijoille heidän opin-
tojensa aikana oppimiskokemuksia 
autenttisessa ympäristössä (Girad 
2004, Sigsby 2004, Castelluccio 2012). 
Näitä kokemuksia voidaan tuottaa 
joko harjoittelujaksojen tai tutustu-
miskäyntien muodossa. Keskeistä on 
kuitenkin taata laadukas ohjaus opis-
kelijalle, olipa hän leikkausosastolla 
joko päivän tai kokonaisen harjoitte-
lujakson. Toisaalta laadukkaan ohja-
uksen järjestäminen vaatii ohjaajalta 
paljon ja opiskelijan valmentaminen 
on tärkeää (Pape 2007, Callaghan 2011). 

Meilahden sairaalan leikkaus- ja 
anestesiaosastolla opiskelijavastaa-
vat kokivat, että tutustumiskäynnil-

lä olevien opiskelijoiden ohjaamiseen 
tarvittaisiin tukea. Tutustumiskäyn-
nille ei ole yleensä erikseen määri-
teltyjä oppimistavoitteita eikä ohjaava 
sairaanhoitaja tunne etukäteen opis-
kelijaa, joka tulee vuodeosastolta tai 
poliklinikalta. Lisäksi leikkaussalissa 
on omat opiskelijat ja perehdytettävät 
hoitajat, joiden ohjaamiseen on koh-
dennetut resurssit, mutta tutustumis-
käynnillä oleville opiskelijoille ei ole 
välttämättä vastaavia resursseja. Kui-
tenkin tutustumiskäyntien järjestämi-
nen nähtiin tärkeäksi ja siitä haluttiin 
tehdä vaikuttavampaa, joten päätettiin 
lähetä kehittämään työkalua, jonka 
avulla sekä opiskelijaa että leikkaus-
salin henkilökuntaa voidaan tukea. 

Varsinaisen kehitystyön          
toteuttaminen
Ensimmäinen versio havainnointiop-
paasta tuotettiin Meilahden sairaa-
lan hoitotyön kliinisen opettajan ja 
anestesiaosaston opiskelijavastaa-
van toimesta (Haapa Toni & Ikonen Tat-
ja). Tämän jälkeen tuotosta arvioivat 
opiskelijavastaavat HYKS:n leikka-
us-ja anestesiaosastoilta (n=4) sekä 
vuodeosastoilta (n=5). Tämän lisäksi 
tuotosta arvioivat perioperatiivisesta 
hoitotyöstä vastaava johtava ylihoita-
ja sekä kliininen asiantuntija. Näiden 
asiantuntija-arvioiden perusteella ha-
vainnointioppaaseen tehtiin muutamia 
tarkennuksia ja lisäyksiä.

Havainnointiopas koostuu kahdesta 
osiosta. Ensimmäisessä osiossa opis-
kelijaa valmennetaan antamalla tietoa 
siitä miten tutustumiskäyntiin valmis-
taudutaan ja miten aseptiset periaat-
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teet otetaan huomioon. Toisessa osi-
ossa opiskelijalle avataan tapahtumat 
ennen potilaan siirtymistä leikkaus-
saliin, leikkaussalissa ja heräämövai-
heessa.  Lisäksi havainnointioppaassa 
on vinkkejä asioista, joihin opiskelijan 
kannattaa kiinnittää huomiota eri vai-
heissa esimerkiksi leikkaustiimin tar-
kistuslistan käyttö.  Havainnointiop-
paan viimeisellä sivulla on varattu 
tilaa muistiinpanoja varten.

käyttöön ja käytettävyyteen. Kyselylo-
makkeessa oli myös kaksi avointa ky-
symystä. Toisessa kysyttiin syitä sii-
hen miksi havainnointiopasta ei ollut 
käytetty tutustumiskäynnin yhteydes-
sä ja toisessa haluttiin tarjota opiske-
lijalle mahdollisuus antaa yleinen va-
paamuotoinen palaute. Kyselylomake 
pyydettiin palauttamaan heti tutus-
tumiskäynnin jälkeen. Kyselylomak-
keita palautui yhteensä 35 kappalet-
ta, jolloin vastausprosentiksi saatiin 
70. Numeerisista kysymyksistä las-
kettiin frekvenssit, keskiarvot ja pro-
sentit. Avoimet vastaukset analysoitiin 
aineistolähtöisellä sisällön erittelyllä.

Suurin osa vastaajista oli toisen vuo-
den opiskelijoita ja harjoittelu suo-
ritettiin vuodeosastoympäristössä. 
Useimmiten harjoittelujakson pituus 
oli 3-5 viikkoa. (Taulukko 1). Pilotin tu-
losten mukaan havainnointiopas ko-
ettiin hyvin käyttökelpoisena. Havain-
nointiopas sai opiskelijoiden antaman 
palautteen mukaan kokonaisarvosa-
nan 8,22. Parhaiten havainnointiopas 
auttoi opiskelijaa antamalla vinkke-
jä siitä, mitä asioita opiskelijan tuli-
si tarkkailla leikkausosastolla (ka 8,5; 
n=33). Opiskelijoiden antaman palaut-
teen mukaan vähiten havainnointio-
pas selvensi leikkaussalissa tapahtu-
via asioita (ka 8,0; n=33). (Taulukko 2).

Avoimet vastaukset (=22) tukivat pää-
osin numeraalista palautetta, mutta 
antoivat myös kehittämisehdotuksia. 
Avointen palautteiden mukaan ha-
vainnointiopas koettiin hyödylliseksi, 
oppimista tukevaksi ja selkeäksi. Li-
säksi opiskelijat kokivat, että havain-
nointioppaan runko auttoi havainnoi-
maan keskeisiä asioita leikkauksen 
aikana sekä auttoi orientoitumaan tu-
tustumiskäyntiin. Opiskelijoiden anta-
mat kehittämisideat liittyivät lähinnä 
havainnointioppaan pituuteen ja ulko-
asuun. Syitä siihen miksi havainnoin-
tiopasta ei ollut käytetty tutustumis-
käynnin yhteydessä liittyivät siihen, 
ettei oppaaseen ollut ehditty tutustua 
tai se oli unohtunut osastolle

Pilotoinnin tuloksien pohjalta havain-
nointiopasta viimeisteltiin siten, että 
sitä tiivistettiin ja kuvitusta paran-
nettiin. Lisäksi korostettiin valmis-
tautumisen tärkeyttä muun muassa 
lisäämällä kehotus oppaaseen pereh-
tymisestä hyvissä ajoin ennen tutus-
tumiskäyntiä. 

Johtopäätökset 

Saatujen tulosten perusteella voidaan 
todeta, että tuotettu havainnointio-
pas oli opiskelijoille hyödyllinen sen 

Opintojen vaihe 
(N=35)

1. vuosi
3 % (n=1)

2. vuosi
51 % (n=18)

3. vuosi
37 % (n=13)

4. vuosi
9 % (n=3)

Harjoittelupaikka 
(N=31)

Poliklinikka
13 % (n=4)

Vuodeosasto
81 % (n=25)

Teho-osasto
6 % (n=2)

Päivystys
0 % (n=0)

Harjoittelujakson pituus 
(N=31)

Alle 3 vko
0 % (n=0)

3 – 5 vko
81 % (n=25)

yli 5 vko
19 % (n=6)

”Koin, että havainnointiopas...

Keskiarvo, 
asteikolla 1–10  
1=erittäin huonosti - 
10=erittäin hyvin

...valmensi tutustumiskäyntiin” (n=33) 8,2

...selvensi leikkaussalissa tapahtuvia asioita” (n=33) 8,0

...auttoi kiinnittämään huomiota tärkeisiin kohtiin” (n=33) 8,2

...antoi vinkkejä siitä mitä tulisi tarkkailla” (n=33) 8,5

...oli minulle hyödyksi tutustumiskäynnillä” (n=33) 8,2

Taulukko 2. Kokemukset Opiskelijan tutustumiskäynti leikkausosastolle 
– havainnointioppaan käyttämisestä. 

Opiskelijan tutustumiskäynti leikkausosastolle 
 -havainnointiopas.

Pilotointi ja sen tulokset

Opiskelijan tutustumiskäynti leik-
kausosastolle – havainnointioppaan 
pilotointi toteutettiin vuonna 2014 ja se 
kesti neljä kuukautta. Pilotoinnin tar-
koituksen oli saada tietoa opiskelijoi-
den kokemuksista havainnointioppaan 
käyttöön liittyen. Havainnointiopas 
jaettiin 50 opiskelijalle kahdessa sai-
raalassa (25:lle Meilahdessa ja 25:lle 
Töölössä) harjoittelun ensimmäisel-
lä tai toisella viikolla yhdessä struktu-
roidun kyselylomakkeen kanssa. Ky-
selylomake laadittiin erikseen tätä 
kartoitusta varten. Kyselylomakkees-
sa oli kolme taustakysymystä, jotka 
liittyivät vastaajien opintojen vaihee-
seen, harjoitteluympäristöön, sekä 
harjoittelujakson pituuteen. Tämän li-
säksi kysyttiin kuusi strukturoitua ky-
symystä liittyen havainnointioppaan 

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot. 

uu
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kaikissa osa alueissa: ennen tutustu-
miskäyntiä, leikkaussalissa oltaessa 
ja tutustumiskäynnin jälkeen. Useim-
milla opiskelijoilla on harjoitteluiden 
ajalle oppilaitosten antama tehtävä, 
joka erityisesti kirurgista harjoitte-
lua suoritettaessa liittyy usein poti-
laan hoitopolun kuvaamiseen. Ja vaik-
ka tämä kehittämistyön tarkoituksena 
ei ollut tuottaa tietoa, hyödyttikö ha-
vainnointiopas tämän tehtävän te-
kemisessä, uskallamme väittää että 
se auttoi opiskelijaa palaamaan mie-
lessään tilanteisiin leikkausosastol-
la. Havainnointiopas hyödyttää myös 
leikkausosastolla työskentelevää hoi-
tajaa, sillä tutustumiskäynnille tuleva 
opiskelija pärjää sen avulla havainnoi-
tavien tapahtumien osalta itsenäises-
ti varsin pitkälle. Luonnollisesti opis-
kelijaa tulee kuitenkin ohjata muun 
muassa aseptisissa ja turvallisuuteen 
liittyvissä erityispiirteissä periopera-
tiivisessa ympäristössä tutustumis-
käynnin aikana.

Tämän kaltaista mallia on hyödyllistä 
käyttää, jotta lyhyet tutustumiskäyn-
nit eri hoitotyön ympäristöissä hyö-
dyntävät opiskelijaa viemällä oppimis-
ta eteenpäin aktivoimalla opiskelijaa 
ja luomalla tutustumiskäynnille ta-
voitteet, jottei tutustumiskäynti jää ir-
ralliseksi yksittäiseksi tapahtumaksi. 
Lisäksi mallin käyttäminen näyttäytyy 
panostuksena opiskelijaohjaukseen ja 
tässä tapauksessa lisää perioperatii-
visen hoitotyön myönteistä imagoa ja 
houkuttelevuutta.n
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Kuvat: HUS/HYKS Tiedottajat

Hoitotyön kliininen opettaja Toni Haapa. Hoitotyön kliininen opettaja Netta Pohjamies.

ArtikkeleitA jA opinnäytetöiden tiivistelmiä pinsettiin.

Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin! 
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka koskettaa ja 
kiinnostaa? Olisitko halukas kertomaan siitä Pinsetin luki-
joille ympäri Suomen? Tai oletko kenties tehnyt mielenkiin-
toisen opinnäytetyön? Tartu tilaisuuteen ja kerro siitä myös 
meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimitta-
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kuntoon. 

päätoimittaja Noora Turunen
pinsetti@forna.fi, 040 7644 289
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jaana Vironen
LT, dosentti, gastrokirurgian erikoislääkäri
Osastonylilääkäri, HUS

TeRveyspalveluja tarvitsevaa 
potilasta kiinnostaa tai ainakin tulisi 
kiinnostaa erityisesti se, minkälaisin 
tuloksin ja riskein hänen vaivansa voi 
tulla hoidetuksi. Laadusta puhumi-
nen on kuitenkin tarkoittanut lähinnä 
sujuvia hoitoprosesseja, oikea-aikais-
ta hoitoon pääsyä ja potilaan hyvää 
kohtelua, koska varsinaisten hoitotu-
losten seurantaan on ollut hyvin vä-
hän työkaluja. Riskeistä ja tuloksista 
on usein kerrottava näppituntuman ja 
muualta saatujen seurantatietojen tai 

satunnaisten otantatutkimusten esim. 
väitöskirjatutkimusten pohjalta. Muu-
alla tehtyjen tutkimusten tuloksia ei 
voi kuitenkaan aina yleistää, vaan to-
dellisuudessa joka yksikön tulisi tie-
tää oma suorituskykynsä eri sairauk-
sien hoidossa. 

Nyt laadunseurannan mahdollisuu-
det ovat paranemassa tautikohtaisten 
laaturekisterien yleistymisen myö-
tä. Sairaskertomusjärjestelmiin in-
tegroitujen laaturekistereiden ra-
kentaminen on yliopistosairaaloiden 
johdolla käynnistynyt viimeinkin laa-
jamittaisesti. Tautikohtaisuus tar-
koittaa sitä, että rekisteriin kirjataan 
vastaanottokäynnin, leikkauksen tai 
muun hoitointervention aikana ne hoi-
toon liittyvät yksityiskohdat, joiden 
optimaalisella toteutumisella voi olla 
merkitystä hoidon lopputulokselle. 
Rekisterin avulla voidaan nähdä reaa-
liaikaisesti, heijastuuko jokin toimin-
tatavan muutos tuloksiin.

Tyrärekisteri kehiteltiin Jorvissa yh-
teistyössä BCB Medicalin kanssa vuo-
den 2012 kuluessa. Siihen otettiin 
mallia Tanskan ja Ruotsin jo pitkään 
toimineista vastaavista rekistereis-
tä. Seurattavat parametrit noudat-
tavat kansainvälisiä käytäntöjä, jotta 
omia tuloksia voidaan jatkossa luotet-
tavasti verrata muiden maiden tulok-
siin. Vuoden 2013 alusta lähtien rekis-
teri on ollut säännöllisessä käytössä.
Tyrärekisteri kerää sähköisistä sai-
raskertomus- ja leikkaussalien oh-
jausjärjestelmistä perustiedot, kuten 
potilaan henkilötiedot, leikkaukseen 
osallistujien nimet ja leikkauksen 
keston. Myös käytetyn verkon tie-
dot siirtyvät suoraan rekisteriin. Po-
liklinikkakäynnillä rekisteriin voidaan 
syöttää tyrään ja potilaan perussaira-
uksiin liittyviä tietoja. Seurantaan saa-
daan tällöin myös ne potilaat, joiden 
kohdalla ei syystä tai toisesta päädy-

tä leikkaushoitoon. Heidänkin kohdal-
laan seuranta on tärkeää, jotta opim-
me, kuinka usein leikkaamattomat 
potilaat päätyvät ajan saatossa leik-
kaushoitoon ja onko tällöin kysees-
sä päivystysleikkaus, joka on aina po-
tilaalle riskialttiimpi vaihtoehto kuin 
elektiivinen toimenpide. Leikkaamat-
tomien tyrien luonnollinen kulku tun-
netaan varsin huonosti, joten riittävän 
pitkään toiminut rekisteri alkaa vähi-
tellen tuottaa arvokasta, hoitoratkai-
suihin vaikuttavaa uutta tietoa. 

Leikkaussalissa valvova sairaanhoi-
taja täyttää rekisteriin leikkaukseen 
liittyvät tiedot: tyräportin koko ja lu-
kumäärä, leikkaustekniikka ja verkon 
sijainti ja kiinnitysmenetelmä (kuva 1). 
Näiden kysyminen sopivassa vaihees-
sa leikkaavalta lääkäriltä ei vie pal-
jon aikaa ja rekisterin täyttäminen on 
koettu helpoksi. Rekisteri ohjaa myös 

Tyrärekisteri - työkalu hoidon 
laadun seurantaan 

Kuva 2. Rekisterin info-laatikot opastavat 
käsitteiden yhdenmukaiseen käyttöön.

Kuva 1. Täytettävien rekisteritietojen 
leikkaussalinäkymä.
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käsitteiden oikeassa käytössä: re-
kisteriin on integroitu info-laatikoita, 
joista löytyvät selitteet mm. tyräpor-
tin paikan ja verkon sijaintikerroksen 
nimikkeille ja tyräportin koon ilmaisu-
tavalle (kuva 2). 

Yksinkertaisten, hyvin samanlaisi-
na toistuvien leikkausten kohdal-
la rekisteriin vietyjen tietojen poh-
jalta voidaan luoda automaattinen 
leikkauskertomus. Automaattisesti 
syntyvän kertomuksen tiedot tarkis-
tetaan, tehdään tarvittavat tarkennuk-
set ja näppäimen painalluksella leik-
kauskertomus saadaan sen jälkeen 
siirtymään sähköiseen sairaskerto-
mukseen. Jos on käynnissä tutkimus-
projekteja, joihin osa potilaista kuuluu, 
näihin voidaan rekisterissä lisätä tun-
niste myöhempää tulosten analysoin-
tia varten. Rekisterin tärkein ominai-
suus on kuitenkin mahdollisuus saada 

raportteja kaikkien potilaiden tulok-
sista. Laatua mittaavia tunnusluku-
ja, kuten tyyppikomplikaatioiden mää-
rää leikkausten jälkeen, voi vertailla 
julkaistujen tutkimusten ja parhaiden 
saavutettujen tulosten kanssa. Oman 
yksikön suoritustaso on siis help-
po tarkistaa. Voidaan katsoa vaikka-
pa arpityrien komplikaatiot ja uusiutu-
misten yleisyys, ja tutkia liittyvätkö ne 
vaikkapa johonkin yksittäiseen verk-
komateriaaliin tai käytetyn verkon ko-
koon tai muuhun leikkaustekniseen 
ominaisuuteen – ja onko jokin yksikkö 
joka saavuttaa selvästi parempia tu-
loksia. Silloin voi vaikka koko tiimi läh-
teä opintomatkalle hakemaan toimin-
tavinkkejä. Kun rekisteriin on kertynyt 
riittävästi potilaita ja seuranta-aikaa, 
on mielekästä pitää silloin tällöin mo-
niammatillisia kokouksia, jotta kaikki 
tuntevat oman yksikön suorituskyvyn 
ja voivat tietoisesti olla mukana pa-

rantamassa toimintaa, luomassa hy-
viä tuloksia ja tyytyväisiä potilaita.

Naapurimaillamme Ruotsilla ja Tans-
kalla on vuosikymmenien etumatka 
laaturekistereiden antaman tiedon 
käyttämisessä ja hyviä kokemuksia 
siitä, miten yksiköiden välinen vertai-
lu auttaa löytämään parhaat käytän-
nöt kaikkien sovellettaviksi. Vertailta-
vuus tekee myös todellisen laadusta 
kilpailun mahdolliseksi. HYKS:ssä on 
aloitettu, käynnistymässä tai suunnit-
teilla jo yli 40 rekisteriä. Kansallisia, 
sairaaloiden välisen vertailun mah-
dollistavia laaturekistereitä joudum-
me valitettavasti vielä odottamaan. 
Yliopistoklinikat kuitenkin pyrkivät tu-
levaisuutta ajatellen tekemään yhteis-
työtä rekistereiden rakentamisessa, 
koska vain yhtenäiset linjat tiedon-
keruussa tuottavat vertailukelpoista 
tietoa.n  

Fully Sterile 
Preparation1

Prepare the way you prefer

SURGIFLO™ Hemostatic Matrix
Now available for preparation inside or outside the sterile field.1

Simple preparation
•  Faster to prepare versus Floseal2*

Thicker next generation matrix3 is ideal 
for difficult-to-access areas
• Remains flowable throughout lengthy, 

complex procedures1,4

EMEA-BIOSURGERY-15-0154_Nordic©2016 Johnson & Johnson AB, Staffans väg 2, SE-191 84 Sollentuna. E-mail: biosurgerynordics@its.jnj.com

* Floseal is a trademark of Baxter, Inc. 
SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin (8 mL) versus Floseal Hemostatic Matrix (EU Needle-Free, 5 mL).

References: 1. SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin [instructions for use]. Somerville, NJ: Ethicon, Inc; 2014. 2. Data on File. Ethicon, Inc. 
Time Motion Study Statistical Summary. Felton Willis; July 13, 2015. 3. Data on File. Ethicon, Inc. Gelatin Paste Density in SURGIFLO Next Generation 
Product: Memorandum on Gelatin Density. Ethicon, Inc.; 03 March 2011. 4. Data on file. Ethicon, Inc. Measurements of viscosity and Thrombin activity 
of SURGIFLO 2993 as compared to FLOSEAL over time. April 7, 2013. 

For more information or to place an order, contact 
Johnson & Johnson Customer Service +358 207 531 502

Please always refer to the Instructions for Use / Package Insert which 
come with the device for the most current and complete instructions.
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maija Kallio-Kujala 
Sairaanhoitaja YAMK
Anestesiahoitaja 

Heli Karppinen
Sairaanhoitaja YAMK
Leikkaushoitaja

EPSHP, Seinäjoen Keskussairaala

“Temppulistasta kohti 
tavoitteellista osaamisen  
varmistamista”

Leikkaus- ja anestesiayksikössä työs-
kentelee moniammatillinen tiimi, jos-
sa työntekijältä vaaditaan erityisosaa-
mista. Sairaanhoitajan perehdytys 
yksikössämme rakentuu perehdytys-
poluista. Kunkin perehdytyspolun jäl-
keen sairaanhoitaja aloittaa itsenäi-
sen työskentelyn vaiheen, jolloin hän 
hakee toimintaansa varmuutta. Täl-
löin työntekijä toimii leikkaustiimissä 

Näkökulmia perehdytyksen 
kehittämistyöstä Seinäjoen 
Keskussairaalassa

omassa roolissaan. Leikkaustiimis-
sä toimii myös kokenut kollega, jolta 
saa tarvittaessa tukea. Perehdytys-
polut kuljettuaan työntekijä on vahva 
perioperatiivisen hoitotyön ammat-
tilainen, joka voi työskennellä yksik-
kömme eri työpisteissä. Työkierrolla 
syvennetään osaamista ja varmiste-
taan päivystysosaaminen.

Anestesiahoitajat työskentelevät yk-
sikössämme eri erikoisalojen leik-
kaussaleissa anestesiahoitajana ja 
valvovana hoitajana sekä heräämöis-
sä (KESLE ja PÄIKI). Lisäksi työhön 
kuuluvat anestesiahoitotyö radio-
logian yksikössä ja traumatiimissä 
toimiminen päivystyspoliklinikal-
la. Anestesiahoitaja läpikäy seuraavia 
perehdytyspolkuja: Valvovan hoitajan 
polku, anestesiahoitajan polku, KES-
LE -heräämöhoitajan polku ja Päivä-
kirurgian heräämöhoitajan polku. 

Leikkaushoitajat työskentelevät eri 
erikoisalojen leikkaussaleissa (KES-
LE ja PÄIKI) valvovana hoitajana ja 
leikkaushoitajana. Leikkaushoitajan 
perehdytyspolku rakentuu valvovan 
hoitajan polusta ja leikkaushoitajan 
polusta. Leikkaushoitajaperehdytys 
sisältää eri erikoisalojen työkierron 
ja myöhemmässä vaiheessa syvenny-
tään tietyn vastuualueen erityisosaa-
jaksi. 

Perehdytyskäytännöt              
yhdenmukaisiksi

Perehdytysohjelmat olivat jääneet 
nopeasti kehittyvässä ja teknologis-
tuvassa toimintaympäristössä si-
sällöiltään puutteellisiksi. Pelkkien 
olemassa olevien perehdytysohjelmi-
en uudistamisen lisäksi haluttiin läh-
teä kehittämään koko perehdytys-
prosessia. Prosessin kehittämisellä 
haluttiin varmistaa osaamista ja pa-
rantaa potilasturvallisuuskulttuu-
ria. Tavoitteena oli parantaa pereh-
dytyksen laatua yhdenmukaistamalla 
perehdytyskäytäntöjä. Vanhasta pe-
rehdytyksestä hyödynnettiin hyväk-
si havaitut perehdytyspolut, joiden si-
sällöt rakennettiin uudelleen. 

Aikaisemmin yksikkömme perehdy-
tysohjelma on ollut paperinen “temp-
pu- ja laitelista”, jota kukin perehdyt-
täjä on soveltanut omalla tavallaan. 
Perehdyttäminen oli tullut kunkin pe-
rehdyttäjän kohdalle aika ajoin, mutta 
perehdyttämisestä ei ollut muodostu-
nut kenellekään perehdyttäjälle rutii-
nia. Vuoropuhelu perehdyttäjien kes-
ken oli ollut vähäistä. 

Kehittämistyön aloitti leikkaushoitaja 
Heli karppinen (sairaanhoitaja YAMK) 
opinnäytetyönään uudistamalla val-
vovan hoitajan perehdytyksen. Pe-
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rehdytyksen kehittämistyön jatka-
miseksi anottiin Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan hankerahoitusta. 
Saatu rahoitus mahdollisti leikkaus-
hoitajaperehdytyksen uudistamisen. 
Kehittämistyöhön tuli mukaan anes-
tesiahoitaja maija kallio-kujala (sai-
raanhoitaja YAMK) tarttumalla 
anestesiahoitajan perehdytyksen ke-
hittämiseen. Sairaanhoitopiirin myön-
tämä TUKE-rahoitus mahdollisti ke-
hittämistyöntekijöiden irrottamisen 
omasta työstään kehittämistyöhön. 

Osallistamalla henkilökunta 
mukaan kehittämiseen

Perehdytysohjelmien sisältöjen ra-
kentamisen teoriaperustana käytet-
tiin tutkittua tietoa. Hyödyntämällä 
osallistavia kehittämistyön mene-
telmiä leikkaus- ja anestesiayksi-
kön henkilökunta on ollut mukana pe-
rioperatiivisen hoitohenkilökunnan 
tehtävänkuvauksien laadinnassa ja 
perehdytysohjelmien sisältöjen ra-
kentamisessa ja arvioinnissa. Hen-
kilökunnan vahva ammattitaito ja 
kokemuspohja näkyvät perehdytys-
ohjelmissa ja – käytännöissä. Teoriaa 
ja osallistavin menetelmin hankittua 
aineistoa yhdistämällä syntyivät pe-
rehdytysohjelmat tarkistuslistoineen 
valvovalle hoitajalle, leikkaushoitajal-
le, anestesiahoitajalle, PÄIKI:n herää-
möhoitajalle ja KESLE:n heräämöhoi-
tajalle. Perehdytysohjelmien avulla 
on saatu perioperatiivisen hoitotyön 
erityisosaaminen ja ammattitaito nä-
kyväksi. Tämä on lisännyt avointa 
ja vuorovaikutuksellista dialogia eri 
ammattiryhmien välillä. Eri ammat-
tiryhmien väliset roolijaot ovat sel-
kiytyneet ja kunkin työntekijän oma 

työnkuva perioperatiivisen hoitotyön 
kontekstissa on selkeämpi.

Paperien arkistoinnista 
sähköiseen kuittaukseen

Yleisperehdytyksen suorittavat kaik-
ki sairaanhoitopiirin työntekijät ja yk-
sikkökohtaiset perehdytysohjelmat 
läpikäydään kunkin työyksikön käy-
täntöjen mukaan. Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä on kehitetty säh-
köistä perehdytystä.  Yksikkömme oli 
kehittämistyössä mukana pilottiyk-
sikkönä. Paperisten perehdytysohjel-
mien arkistoinnista siirryttiin pereh-
dytyksen sähköiseen kuittaukseen. 
Sähköinen kuittaus tapahtuu pereh-
tyjän HR -työpöydältä perehdytys-
keskustelun jälkeen. Lähiesimiehen 
hyväksynnän jälkeen tieto tallentuu 
sähköisesti työntekijän osaamisrekis-
teriin.

Perehdytystiimistä tukea

Hyvin rakennettu perehdytysohjel-
ma ei riitä takaamaan laadukasta pe-
rehdytystä. Perehdyttäjien tapa pe-
rehdyttää saattaa olla hyvin erilainen, 
mikä voi vaikuttaa perehdytyksen ta-
salaatuisuuteen. Perehdytystä ke-
hittämään ja koordinoimaan yksi-
kössämme luotiin perehdytystiimit. 
Jäseninä tiimeissä on kokeneita pe-
rehdyttäjiä. Tiimit ovat myös tuen ja 
ajatustenvaihdon foorumeita pereh-
dyttäjien kesken. 

Perehdytystiimeissä vuoropuhelu pe-
rehdyttäjien kesken on ollut hedel-
mällistä. On luotu yhteisiä toiminta-
malleja eri asioiden opettamisesta. 
Leikkaussalin tarkistuslistan (WHO) 
käyttö on sisällytetty perehdytykseen 

kaikissa perehdytyspoluissa. Uuden 
perehdyttäjän on helpompi astua mu-
kaan perehdyttäjäksi, kun tukena on 
kokenut tiimi, yhteisesti sovitut käy-
tännöt ja kokeneiden perehdyttäjien 
tuki.

Mappien selaamisesta 
sähköiseen tiedonhakuun

Perehdytyksen tueksi tarvitaan työ- 
ja toimintaohjeita. Perehdytysproses-
sin kehittämisvaiheessa pysähdyttiin 
pohtimaan uusia keinoja tiedon jaka-
miseen ja tiedonhallintaan. Leikkaus- 
ja anestesiayksikön ohjeet olivat ol-
leet fyysisesti paperilla mapeissaan 
olemassa. Tieto oli hajallaan, monilta 
osin vanhentunutta ja ohjeiden päivit-
täminen koettiin työlääksi. 

Työyksikön verkkoasemalle luotiin 
materiaalipankki. Erikoisalojen vas-
tuuhoitajien vankkaa ammattitaitoa 
hyödynnettiin ohjeiden laatimisessa ja 
päivittämisessä. Vastuuhoitajat koos-
tivat tietoa leikkaus- ja anestesiatoi-
menpiteistä ja loivat perioperatiivista 
hoitotyötä ohjaavia työ- ja toimintaoh-
jeita materiaalipankkiin. Ohjeet vie-
tiin samassa formaatissa materiaa-
lipankkiin, joten ne ovat visuaalisesti 

“samannäköisiä” ja tiedon hakeminen 
on helppoa. 

Perioperatiivinen hoitotyö kehittyy no-
peasti, joten materiaalipankissa ole-
vat ohjeet ovat sähköisinä helpos-
ti muokattavissa. Ohjeita päivitetään 
jatkuvasti ja niitä elävöitetään kuvilla. 
Monesti kuva kertoo enemmän, kuin 
monta sanaa ja video vieläkin enem-
män. Videokirjastoa laajennetaan vi-
deoklippejä kuvaamalla. Verkkoase-

uu
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man materiaalipankki löytyy kaikilta 
työasemilta. Päivitetyt ohjeet ovat heti 
käytettävissä joka työpisteessä ja 
vanhat versiot poistuvat. Ajantasais-
ten perehdytysohjelmien, työ- ja toi-
mintaohjeiden ansiosta potilas- ja työ-
turvallisuus paranevat.

Kulttuurin muutos vai 
muutoskulttuuri?

Perehdyttäjän rooli on muuttumas-
sa. Uudet perehdytysohjelmat on ra-
kennettu niin, että ne ohjaavat uutta 
työntekijää itsenäiseen tiedonhakuun. 
Tietoa ei enää “kaadeta” uudelle työn-
tekijälle, vaan häntä kannustetaan it-
senäiseen tiedonhakuun ja tiedon 
prosessointiin. Sen sijaan, että ope-
tettaisiin ulkoa toiminnan suoritta-
mista, pyritään löytämään perusteet, 
miksi toimitaan tietyllä tavalla. Pe-
rehdytyksellä pyritään muuttamaan 
koko toimintakulttuuria yksikössäm-
me. Tietoa on runsaasti saatavilla 
materiaalipankista. Videoklipit ja ku-
valliset työ- ja toimintaohjeet autta-
vat perehtyjää uusien työtehtäviensä 
haltuun ottamisessa. Niin uusien kuin 
kokeneidenkin työntekijöiden työnhal-
lintaa voidaan vahvistaa ajantasaisen 
ja kattavan materiaalipankin avulla.
Uutta perehdytyskulttuuria juurrute-
taan työyksikkömme toimintaan. Pe-
rehdytystiimit organisoivat ja kehit-
tävät edelleen perehdytyskäytäntöjä 
yksikössämme. Hoitotyön laatu ja po-
tilasturvallisuus paranevat tasalaa-
tuisen perehdytyksen ansiosta. Uu-
distettujen perehdytysohjelmien 
avulla uudet työntekijät pääsevät en-
tistä hallitummin kiinni perioperatii-
viseen hoitotyöhön. Perehdytettyjen 
työntekijöiden osaamisen varmista-

minen on mahdollista perehdytyk-
sen tarkistuslistojen avulla. Pereh-
dytys voidaan räätälöidä yksilöllisesti 
uuden työntekijän oppimistarpeiden 
mukaisesti. Osaamisen kehittäminen 
on jatkuvaa. Perehdytyksen tarkis-
tuslistoja voidaan hyödyntää kehitys-
keskusteluissa. Niiden avulla voidaan 
tunnistaa uuden tai kokeneen työnte-
kijän osaamistarpeet sekä kohdentaa 
erityisosaaminen.

Perehdytyksen arvioinnista 
jatkuvaan kehittämiseen

Perehdytyksen laadun mittaamisek-
si yksikössämme on käynnistetty pe-
rehdytyksen arviointi. Tietoa kerätään 
WWW-lomakkeella, johon uusi työn-
tekijä käy anonyymisti vastaamassa 
perehdytyksen jälkeen. Lomake on 
rakennettu vastaamaan perehdytys-
ohjelmien sisältöjä. Uusi työntekijä ar-
vioi saamaansa perehdytystä, ei omaa 
oppimistaan tai toimintaansa. Aineis-
toa kertyy vähitellen ja sitä analysoi-
daan jatkossa tiettyjen ajanjaksojen 
jälkeen. Tavoitteena on perehdytyk-
sen laadunvarmistus ja jatkokehittä-
minen.

Anestesiaperehdyttäjät ovat käyneet 
läpi ensimmäisiä vastauksia pereh-
dytystiimissä. Vastauksista nousi sel-
keästi muutamia kokonaisuuksia, jot-

ka olivat perehdytyksessä toteutuneet 
heikommin. Tiimissä mietittiin nykyis-
tä tapaa perehdyttää kyseisiä asioita 
ja miten toimintaa muuttamalla saa-
taisiin heikosti toteutuneet työn osa-
alueet vahvistumaan perehdytykses-
sä.

Työniloa oman työn 
asiantuntijuudesta

Työyhteisön halu löytää uusia ratkai-
suja käytäntöjen kehittämiseen on ol-
lut lähtökohtana kehittämisproses-
sissa. Työntekijät ovat hyödyntäneet 
omaa ammatillista asiantuntijuuttaan 
kehittämisessä. Osallistavat kehit-
tämistyön menetelmät ovat antaneet 
työntekijöille kokemusta oman työn 
kehittämisestä ja siihen vaikuttami-
sesta. 

Sähköisen perehdytyksen kehittä-
mistyölle haettiin EPSHP:n laatupal-
kintoa. Laatupalkintotyöryhmä antoi 
työlle kunniamaininnan. Palkinto käy-
tettiin työyhteisön hyvinvoinnin ja työ-
viihtyvyyden lisäämiseen.n

KUVAT:
Taina Renkola
Seinäjoen keskussairaala

Oma työ 
koetaan 
mielekkääksi, 
kun siihen on 
mahdollisuus 
vaikuttaa.

”
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elina Keränen
sairaanhoitaja (Ylempi AMK) opiskelija

Kirsi moisanen
hoitotyön lehtori

Silmiini sattui mielenkiinnon herät-
tänyt pääkirjoitus Sosiaalilääketie-
teellisessä Aikakausilehdessä (2015, 
99) ”Mentorointi välineeksi osaami-
sen ja työyhteisön kehittämisessä”. 
Tämähän oli kuin suoraan kannanot-
to moninaisuusosaamisen johtamisen 
opintojakson kehittämistehtävään. In-
noissani, tiedon janoa tuntien, tartuin 
artikkeliin toivoen saavani vastauksia 
kysymyksiini. Ehkä kirjoitus ei kuiten-
kaan ollut suora kannanotto, mutta 
motivoiva ja kannustava alustus ai-
heeseen. Olemme oikeilla jäljillä! Aihe 
on ajankohtainen.

Kajaanin ammattikorkeakoulu oli mu-
kana opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamassa Yamk -koulutus vah-
vaksi TKI -vaikuttajaksi -hankkees-
sa, johon osallistuivat kaikki Suomen 
ammattikorkeakoulut. Osahankkees-
sa kolme ”Moninaisuusosaaminen tu-
levaisuuden työyhteisöjen johtami-
sen työkaluna” keskityttiin erilaisten 
ihmisten osaamispotentiaalin tun-
nistamiseen ja vahvistamiseen jokai-
sen henkilön osaamisen saamisek-
si yhteisölliseksi voimavaraksi. (Yamk 

-koulutus vahvaksi tki -vaikuttajaksi 2014 
- 2015 2013.) Yksi osahankkeessa ke-
hitetyistä opintojaksoista oli moni-
naisuusosaamisen johtamisen (Mojo) 
opintojakso. 

Opintojakson tavoitteena opiskelijal-
la oli ymmärtää johtamisen merki-
tys toimintaympäristön ja henkilöstön 
moninaisuusosaamisen kehittämi-
sessä. Tavoitteena oli soveltaa mo-
ninaisuutta osaamisen johtamisen 
voimavarana, hallita moninaisuus-
osaamisen kehittämisen suunnitte-

lu, toteutus ja arviointi ja kriittisesti 
arvioida moninaisuusosaamisen ke-
hittämisen merkitystä organisaation 
menestystekijänä. (Sosiaali- ja terve-
ysalan koulutus ylempi AMK 2015 - 2017 
2015.) Kehittämisen myötä opiskelijat 
ja työyhteisö saivat välineitä uudenlai-
sen moninaisuusosaamisen johtami-
sen kehittämiseen. 

Moninaisuusosaamisen johtamisen 
opintojakson työelämän kehittämis-
tehtävässä syvennyimme työyhteisö-
ni moninaisuusosaamisen johtami-
sen tarpeisiin. Pohdimme henkilöstön 
kanssa, miten moninaisuusosaami-
nen ilmenee työyhteisössämme. Mo-
ninaisuusosaamisen kehittämisen 
tarpeista laadimme huoneentaulun 
sekä moninaisuusosaamisen kehittä-
misen kokonaissuunnitelman käyttä-
en osallistavia kehittämis- ja arvioin-
timenetelmiä.

Artikkelissa käsitellään leikkaus-
osastolla tarvittavaa osaamista sekä 
osaamisen kehittämistä ja johtamis-
ta moninaisuuden näkökulmasta. Työ-
elämän kanssa yhteistyössä teke-
määmme moninaisuusosaamisen 
johtamisen kehittämistä ja opintojak-
son tehtäväkokonaisuutta kuvataan 
kehittämisvaiheiden kautta. Osaami-
sen kehittämisen menetelmäksi työ-
yhteisössä valittiin mentorointi.

Toimintaympäristönä 
moninainen ja kehittyvä 
leikkausosasto

Leikkausosaston toimintaan ja hoito-
työn sisältöön vaikuttaa oleellisesti, 
onko kyseessä yhden vai useamman 
vaativan erikoisalan toimenpideyksik-
kö. Tämä on yhteydessä myös leikka-
us- ja anestesiahoitajien työnkuvaan 

ja hoitotyön osaamisvaatimuksiin. 
Isoissa yksiköissä hoitotyöntekijä voi 
keskittyä työskentelemään erikois-
alakohtaisesti.  Pienemmissä yksi-
köissä hoitotyöntekijältä edellytetään 
joustavuutta ja useiden erikoisalojen 
hallintaa sekä laajaa teknistä osaa-
mista. Päivystyksellinen valmius nos-
taa hoitohenkilöstön osaamisen vaa-
timustasoa. Työyksikön henkilöstö-, 
laite- ja tilaresursseja voidaan jou-
tua suuntaamaan uudelleen nopeas-
tikin, kuitenkin potilasturvallisuus ja 
hoitotyön laatu huomioon ottaen. Jul-
kisen yksikön on varauduttava hoita-
maan myös kiireellistä hoitoa vaativat 
potilaat. Leikkausosaston toiminnan 
luonteen vuoksi työpäiviin tulee muu-
toksia, joissa edellytetään tarkkaa toi-
minnan seurantaa ja organisoinnin 
joustavuutta. (Meeusen, Brown-Ma-
honey, VanDam, Van Zundert & Knape 
2008, 233, 239.; Tegnvall 2010, 5 - 6.; Sil-
van 2014, 52 - 54.)

Hallinnon eri tahot vaikuttavat leik-
kausosaston työskentelyolosuhteisiin 
ja potilaan hyvän hoitoprosessin on-
nistumiseen luomalla rakenteet hoi-
totyölle. Organisaation strategia, joka 
jokaisen työntekijän tulee tuntea, oh-
jaa tavoitteellista, päämäärätietois-
ta työskentelyä. Laadukkaan ja po-
tilasturvallisen hoitotyön takana on 
perustehtävänsä tiedostava, osaava 
henkilöstö ja onnistunut moniamma-
tillisten tiimien yhteistyö. Leikkaus-
osastolla sekä psyykkiset että fyysi-
set työskentelyolosuhteet vaikuttavat 
merkittävästi työntekijöiden työnte-
koon. Potilaan leikkauksen aikaisen 
hoitotyön korkeatasoinen toteutumi-
nen mahdollistuu hyvillä olosuhteilla, 
hoitoprosessin sujuvalla etenemisellä 
ja selkeillä, yhteisillä toimintatavoilla. 
(Tegnvall 2010, 8 - 9.)

Osaamisen kehittäminen leikkaus-
osastolla toistemme moninaisuutta ja 
osaamista arvostaen

uu
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Totuttujen toimintatapojen muutta-
minen ja käytäntöjen kehittäminen 
mahdollistuvat yhteisöllisessä toi-
mintaympäristössä. Myönteinen työ-
yhteisö auttaa toimimaan yksilölli-
sesti ja tuomaan yksilöiden vahvuudet 
kaikkien käytettäväksi, yhteisöllisyys 
syntyy erilaisuuden hyväksymises-
tä. (Pölkki 2015, 3.) Erilaisuus voidaan 
nähdä myös moninaisuutena. Moni-
naisuuden huomioiminen lähtee stra-
tegiasta ja ilmenee henkilöstöjohtami-
sessa moninaisuuden arvostamisena 
ja hyödyntämisenä. Moninaisuus kuu-
luu aina työyhteisön piirteisiin, sillä 
työyhteisöt koostuvat työntekijöistä ja 
heidän pysyvistä ja muuttuvista omi-
naisuuksistaan. (Colliander, Ruoppila & 
Härkölä 2009, 32.) Työyhteisössämme 
hyödynnämme aktiivisesti toistemme 
osaamista leikkauspotilaan päivittäi-
sessä hoitotyössä. Moninaisuusosaa-
minen ilmenee toistemme osaamisen 
arvostamisena ja hyödyntämisenä. 
Pyrkimyksenämme on jakaa osaa-
mista ja hiljaista tietoa kaikkien käy-
tettäväksi. Henkilöstön moninaisuus 
nähdään voimavarana, yhdessä op-
pimisen ja kehittymisen perustana 
(Kangastie & Saranki-Rantakokko 2014). 

Leikkausosastolla tarvittava 
hoitotyöntekijän osaaminen

Osaamisen määrittelyä voidaan lä-
hestyä useista eri näkökulmista, ku-
ten taitojen kehittymisen, pätevyyden 
ja työelämän osaamisvaativuuden nä-
kökulmista. Ammatillisen osaamisen 
ja pätevyyden käsitteet ovat moninai-
sia. Suomessa ammatillista osaamis-
ta kuvataan muun muassa kvalifikaa-
tioiden, osaamisalueiden, osaamisen, 
ammatillisen pätevyyden, ammatti-
taidon, asiantuntijuuden ja hoitotoi-
mintojen hallinnassa. Kansainvälises-
ti ammatillista osaamista kuvataan 
käsitteellä kompetenssi. Kompetens-
si on ammattitehtävän suorittamiseen 
tarvittava taito. Sitä kuvataan myös 
mitattavissa ja havaittavissa oleva-
na toimintana, johon liittyvät lisäksi 
asenteet, arvot, oikeudenmukaisuus 
ja persoonalliset ominaisuudet. Leik-
kausosastolla kompetensseihin liite-
tään teknisen ja välineellisen tiedon 

ja taidon hallinta, kommunikaatio ja 
yhteistyötaidot, teoreettinen, käytän-
nöllinen, tilannesidonnainen ja es-
teettinen tietotaito sekä päivittäiset 
johtamis- ja koordinaatiotaidot. (Tegn-
vall 2010, 18.) 

Gillespien & Hamlinin (2009, 245) mu-
kaan leikkausosastolla tarvittava 
osaaminen on ollut käsitteenä vai-
keasti määriteltävä ja vielä vaikeam-
min mitattavissa. Vaikka erikoisosaa-
minen on tärkeä taito, se ei ole enää 
ainoa tapa mitata ammattitehtävän 
suorittamiseen tarvittavaa taitoa eli 
kompetenssia. Tarvittavia kompe-
tensseja ovat myös tiimityö, viestintä, 
koordinointi ja johtaminen. Nämä tai-
dot peilaavat myös moninaisuuden il-
menemismuotoja. Yksi tapa on kuvata 
osaaminen ammatillisena pätevyy-
tenä (Nokkala & Hirvonen 2011, 9.) Ar-
tikkelissa käytetään jatkossa myös 
käsitettä ammatillinen pätevyys kä-
siteltäessä leikkausosastolla tarvit-
tavaa osaamista. Ammatillisella pä-
tevyydellä tarkoitetaan esimerkiksi 
tietojen, taitojen ja asenteiden osaa-
misen kokonaisuutta, sekä hoitotyön 
toimintojen hallintaa, että ammatillis-
ta käyttäytymistä (Tegnvall 2010, 3).
 
EORNA (Perioperative Nursing Com-
petencies 2009) on määritellyt leikka-
ushoitajan ammatillisiksi osaamisen 
alueiksi näyttöön perustuvan, potilas-
turvallisen ja vaikuttavan hoitotyön, 
eettisen ja professionaalisen toimin-
nan ja vuorovaikutus- ja tiimityötai-
dot sekä hoitotiimin kesken että poti-
laanhoidossa. Tegnvall (2010) selvitti 
tutkimuksessaan leikkaus- ja anes-
tesiasairaanhoitajien ammatillista pä-

tevyyttä ja loi mallin perioperatiivisen 
sairaanhoitajan ammatillisesta päte-
vyydestä leikkaushoitotyössä. Mallis-
sa kuvataan ammatillisen pätevyyden 
tasot, joihin yksittäiset hoitotyön toi-
minnot sijoittuvat sekä ammatillisen 
pätevyyden osa-alueet. Ammatilli-
seen pätevyyteen vaikuttavina tekijöi-
nä kuvataan muun muassa ikä, työ-
kokemuksen pituus ja organisaatio. 
Nämä voidaan sijoittaa Colliande-
rin (2009, 32) nelikentässä muuttuviin 
näkyviin ja näkymättömiin moninai-
suuden ilmenemismuotoihin. Amma-
tilliset osa-alueet täydentävät toisi-
aan muodostaen hyvän, yksilöllisen ja 
laadukkaan leikkauksenaikaisen hoi-
totyön kokonaisuuden (Tegnvall 2010, 
32).

Leikkausosaston hoitajalla on tär-
keä tehtävä hoitotyön asiantuntijana, 
vaikka hänet saatetaan mieltää teh-
täväkeskeiseksi suorittajaksi. Hänen 
ammatilliseen pätevyyteensä kuu-
luu perioperatiivisen hoitoprosessin 
ymmärtäminen ja hallinta. Tehtävien 
ammatillinen toteutus edellyttää sel-
keää, kaikkien tiedossa olevaa stra-
tegiaa siitä, mitkä hoitotyön toimin-
not ja mikä tekninen osaaminen ovat 
kenenkin vastuulla. (Tegnvall 2010, 9.) 
Ammatillinen pätevyys on tärkeä te-
kijä ja se liittyy ammatillisiin normei-
hin, potilasturvallisuuteen ja hoidon 
laatuun. Muutokset terveydenhuol-
lossa ovat lisänneet ammatillista pä-
tevyyttä koskevia vaatimuksia. (Kajan-
der-Unkuri 2015, 5.)

 Oppimisen prosessissa yksilö hankkii 
tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia 
ja kontakteja, jotka saavat aikaan 
muutoksen hänen toiminnassaan.

”
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Perinteisesti hoitotyöntekijän koke-
mus on näkynyt vahvana substans-
siosaamisena. Ammatissa tarvitta-
vat tiedot ja taidot ovat kehittyneet 
kokemuksen myötä yhdistyen aiem-
min opittuun tietoon. Organisaatios-
sa olevaa tietoa on tyypitelty eri tavoin. 
Asiantuntijuus kehittyy oppimisen 
kautta ja perustuu sekä teoreettiseen 
tieteen alapohjaiseen tietoon että käy-
tännölliseen osaamiseen, jonka taus-
talla ovat ammattien perinteet ja kol-
lektiivinen tietämys. (Helakorpi 2004, 
4; Mäkipää & Korhonen 2011, 15.) Oppi-
misen prosessissa yksilö hankkii tie-
toja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja 
kontakteja, jotka saavat aikaan muu-
toksen hänen toiminnassaan. Asian-
tuntijuus näyttäytyy formaalisen, 
teoreettisen, kokemuksellisen ja it-
sesäätelytiedon hallintana. Reflekti-
on avulla kokemus muutetaan tiedok-
si, mikä edellyttää oman toiminnan 
ja olettamusten kriittistä tarkastelua, 
ymmärrystä tilannesidonnaisuudes-
ta sekä kykyä toimia joustavasti ja in-
tuitiivisesti. Organisaation oppiminen 
tarkoittaa organisaation kykyä uusiu-
tua ja muuttaa arvoja, toimintatapo-
ja ja prosesseja. Käytännössä orga-
nisaatiolla on valmius hankkia uutta 
osaamista ja hyödyntää sitä. (Sydän-
maalakka 2009, 44, 55; Mäkipää & Kor-
honen 2011, 16; Säntti & Hakkarainen 
2015, 18.) 

Moninaisuusjohtaminen 
voimavaraksi osaamisen 
kehittämisessä

Sairaanhoitajan tutkinto luo perus-
tan ammatilliselle osaamiselle (Arala, 
Kangasniemi, Suutarla, Haapa & Tilan-
der 2015, 14.) Jatkuvasti muuttuvas-
sa yhteiskunnassa organisaatioiden 
toimintaympäristöt muuttuvat. Tule-
vaisuuden asiantuntijuuden tarpeet 
kuvataan moninaisina ja arvaamat-
tomina. Toimintaympäristön muu-
tosten aiheuttamien vaatimusten li-
säksi tavat tehdä työtä muuttuvat. 
Tietoyhteiskuntamme kehittyy verkos-
toyhteiskunnaksi, jossa työntekijöiden 
keskinäinen vuorovaikutus ja osaami-
sen jakaminen korostuvat. (Helakorpi 
2009, 1; Sydänmaalakka 2009, 27; Sänt-

ti & Hakkarainen 2014, 18.) Suomalai-
nen työelämä on myös monikulttuu-
ristunut. Heinolan (2015, 109) mukaan 
kulttuurisen erilaisuuden ymmärtä-
misessä auttaa tieto kulttuurisista il-
miöistä. 

Myös korkeakoulujen tulee vasta-
ta uudistuviin osaamistarpeisiin kou-
luttaessaan työelämän tarvitsemia 
osaajia. Yksi työelämän korostuneis-
ta osaamisvaateista on moninaisuus-
osaaminen ja moninaisuuden joh-
taminen. Kukkonen (2015, 1) kuvaa 
moninaisuusosaamisen johtamista 
moniulotteisuudessaan mielenkiintoi-
seksi ilmiöksi. Moninaisuuden tarkka 
rajaaminen on haasteellista. Moninai-
suutta voidaan tarkastella suppeasti 
tai laajasti, tai se voi olla kaiken kat-
tavaa erilaisuutta. Sitä voidaan tar-
kastella myös eri tasoilla, kuten or-
ganisaatio- ja yksilötasolla. Tämä 
tarkoittaa organisaatiotasolla moni-
naisuuden huomioimista strategiassa, 
organisaatiokulttuurin havainnoin-
nissa, kehittämisessä ja toiminta-
käytännöissä ja yksilötasolla muun 
muassa työkyvyn- tai elämän- muu-
tostilanteissa. (Sippola 2008, 31 - 33.) 
Moninaisuuden huomioiminen ja hyö-
dyntäminen edellyttää tietoa sen il-
menemismuodoista ihmisissä, kuten 
tuntemusta kulttuurisista ilmiöistä.
 
Moninaisuuden ymmärtäminen työ-
elämän voimavarana ja organisaation 
kehittämisen mahdollisuutena koros-
tuu kovenevan kilpailun ja resurssi-
en niukentumisen myötä (Timonen, 
Kaatinen, Lehtonen, Pesonen & Rai-
vio 2014, 1). Lähitulevaisuudessa työ-
markkinoilta poistuu paljon työnte-
kijöitä, mutta uusia tulee vähemmän 
tilalle. Tämä haastaa organisaatiot 
kilpailemaan ja pitämään kiinni osaa-
vista työntekijöistä. Osaavasta hen-
kilökunnasta käydään kansainvälistä 

kilpailua, ja kilpailussa on kyse siitä, 
kuinka parhaiten voidaan houkutel-
la nuoria työntekijöitä, maassa asuvia 
maahanmuuttajataustaisia sekä eri-
laisissa elämäntilanteissa ja työsuh-
teissa olevia työntekijöitä. Työntekijöi-
den urakehityksen ja yksityiselämän 
ja työelämän joustavan yhteensovitta-
misen on havaittu vaikuttavan edistä-
västi työhön jäämiseen. On hyödyllistä 
huomioida näitä moninaisuuden il-
menemismuotoja henkilöstöjohtami-
sessa. Eläköityviä sekä muista syistä 
muihin tehtäviin siirtyviä työntekijöitä 
ei hetkessä korvata nuorilla työnteki-
jöillä, koska he eivät ole käytettävissä 
työvoimaksi entiseen tapaan. (Harmoi-
nen, Niiranen, Helminen & Suominen 
2015, 4 - 5; Harmoinen, Niiranen, Helmi-
nen & Suominen 2014, 36.)

Henkilöstöjohtamisen menestysteki-
jäksi kuvataan johtajan taitoa aktivoi-
da henkilöstön luovaa potentiaalia ja 
suunnata se tulosten tekemiseen. On 
tärkeää hyödyntää työntekijöiden yk-
silöllisyys sekä erilaisuus voimava-
raksi uhkan sijaan. Johtajan osaa-
mista ovat kannustavat ja henkilöstöä 
tukevat vuorovaikutustaidot. (Heikka 
2013, 85.) Henkilöstövoimavarojen joh-
tamisessa uutena menetelmänä voi-
daan käyttää mentorointijärjestelmää. 
Siten voidaan edistää työntekijän si-
toutumista, sosiaalistumista, hiljaisen 
tiedon siirtymistä ja työtyytyväisyyttä. 
(Jokinen, Mikkonen, Jokelainen, Turja-
maa & Hietamäki 2010, 56.) 

Jokelaisen (2015, 99) mukaan uraan-
sa aloittavan, uuden työntekijän tuke-
misessa tulisi vahvistaa mentoroinnin 
käyttöä, koska sen tiedetään auttavan 
myös työhön sitoutumisessa. Men-
toroinnin avulla henkilöstön osaami-
nen saadaan näkyväksi, jolloin työn-
tekijän ammatti-identiteetti vahvistuu 
ja se vaikuttaa myös alalla pysymi-

” Pitäisi huolehtia hiljaisen tiedon siirtymisestä 
sukupolvelta toiselle niin, että tieto säilyy myös 
organisaation käytössä.
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seen. Myös muutos- ja kilpailutilan-
teessa mentoroinnin merkitys koros-
tuu. Muutoksiin tulisi valmistautua 
jo ennakolta. Pitäisi huolehtia hiljai-
sen tiedon siirtymisestä sukupolvel-
ta toiselle niin, että tieto säilyy myös 
organisaation käytössä. Mentorointi 
on monissa muodoissa esiintyvää toi-
mintaa ja se antaa rajattomat mahdol-
lisuudet tiedonsiirtoon henkilöltä tai 
sukupolvelta toiselle. Nykyiset uudet 
näkemykset mentoroinnista korosta-
vat aktorin aktiivista roolia ja ymmär-
rystä sekä aktorin oppimisprosessin 
ohjaamista ja valmentamista. Uusim-
pana näkemyksenä pidetään tasaver-
taista, dialogista ja kehittävää ver-
taisuuteen perustuvaa mentorointia, 
jossa ajatuksena on oppimiskumppa-
nuus ja uuden kehittäminen. (Jokelai-
nen 2015, 99 - 100.) 

Työyhteisömme osaamisen 
kehittäminen ja johtaminen 
moninaisuuden näkökulmasta

Moninaisuus on työyhteisössämme 
sekä voimavara että haaste. Rikas 
työyhteisömme koostuu noin viidestä-
kymmenestä eri-ikäisestä ja erilaisia 
kokemuksia omaavista persoonista. 
Kainuun keskussairaalan leikkaus- ja 
anestesiaosastolla hoidetaan kaikki-
en paitsi sydän- ja neurologisten eri-
koisalojen potilaita 1 -vuotiaasta ylös-
päin. Työyhteisömme vahvuutena on 
useiden erikoisalojen vaatima amma-
tillinen osaaminen. Osaamista vahvis-
tetaan jatkuvalla kouluttautumisella 
ja tietojen päivittämisellä. Jokaisel-
la erikoisalalla on vastuuhoitajat, joi-
den tehtävänä on kehittää hoitotyötä 
näyttöön perustuen. Työntekijöidem-
me osaamisessa korostuvat leikkaus-
hoitotyön kompetenssit (Tegnvall 2010), 
teknisen ja välineellisen tiedon ja tai-
don hallinta, kommunikaatio ja yhteis-
työtaidot, teoreettinen, käytännölli-
nen, tilannesidonnainen ja esteettinen 
tietotaito sekä päivittäiset johtamis- ja 
koordinaatiotaidot ja (EORNA) näyt-
töön perustuvan, potilasturvallisen ja 
vaikuttavan hoitotyön, eettisen ja pro-
fessionaalisen toiminnan sekä vuoro-
vaikutus- ja tiimityötaitojen hallinta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymän strategian mukai-
sesti leikkaus- ja anestesiaosaston 
päämääränä on olla houkutteleva työ-
paikka, jossa tuetaan johtamista ja 
esimiestyötä, johdetaan henkilöstön 
hyvinvointia ja kehitetään osaamista 
(Hoitotyön strategia 2015.) Perehtyes-
sämme organisaatiomme strategiaan 
moninaisuusjohtamisen näkökulmas-
ta saimme huomata, ettei siinä ole 
otettu huomioon moninaisuuden nä-
kökulmaa.
  
Leikkaus- ja anestesiaosastolla siir-
ryttiin kolmivuorotyöhön kesäkuus-
sa 2015. Uusi työaikamuoto vaikut-
ti henkilöstöresurssien ja osaamisen 
jakaantumiseen toisin kuin aiemmin. 
Päivystysaikaisen toiminnan osaami-
sen hallitsevia hoitotyöntekijöitä si-
joittui nyt ilta- ja yövuoroihin aiempaa 
enemmän. Tämä näkyi päivittäises-
sä toiminnassa niin resurssien kuin 
osaamisen heikentymisenä. Toimin-
nan muutoksen vuoksi henkilöstö-
resursseja lisättiin, minkä ansiosta 
saimme vuoden aikana 19 uutta työn-
tekijää. 

Vuorotyön vaatima henkilöstön osaa-
misen jakaantuminen eri työvuoroi-
hin johti uusien työntekijöiden pereh-
dyttämisprosessin heikkenemiseen, 
koska yhteinen työaika eli työssä op-
piminen perehdyttäjän kanssa väheni. 
Tegnvallin (2010, 8) mukaan hoitohen-
kilökunnan osaamisvaatimukset ja 
leikkaus- ja anestesiahoitajilta edel-
lytetty ammatillinen pätevyys on tie-
dostettava henkilöstöpolitiikassa päi-
vittäisen toiminnan tasolla. Toiminnan 
ja henkilöstörakenteen muutoksen 
tuomien kokemusten myötä työyhtei-
sössämme käynnistettiin keskuste-
lu perinteisen perehdyttämistoimin-
nan kehittämisestä nykyisiä tarpeita 
vastaavaksi. YAMK - opintojen moni-
naisuusosaamisen johtamisen opin-
tojakson kehittämistehtävän ollessa 
samaan aikaan ajankohtainen hyödyn-
simme yhteisöllistä oppimista kehit-
täen uusia työkaluja ja toimintamalle-
ja moninaisuusosaamisen johtamisen 
kehittämiseksi. Osallisuustyöpajassa 
työyhteisö valitsi osaamisen kehittä-
misen työkaluksi mentoroinnin.

Henkilöstöjohtamisen mahdollisuuk-
silla voimme hyödyntää moninai-
suusosaamista kehittäessämme työ-
yhteisössämme yhteisesti sovittuja 
toimintatapoja. Mentoroinnin avul-
la voimme mahdollistaa työntekijän 
hiljaisen, kokemuksellisen tiedon ja-
kamisen ja ylläpitämisen leikkaus-
potilaan hoitotyössä. Näin voimme 
saavuttaa strategiset päämäärämme. 
Proaktiivisessa lähestymistavassa 
monimuotoisuus näkyy strategiassa 
ja on suunnitelmallista. Johdon sitou-
tuminen tukee henkilöstöjohtamises-
sa tarvittavaa kehitystoimenpiteiden 
toteuttamista ja implementointia käy-
tännön hoitotyöhön. (Sippola 2008, 31.)

Työyhteisön 
moninaisuusosaamisen 
kehittäminen mentoroinnin 
avulla

Moninaisuusosaamisen kehittämi-
sen työyhteisössämme aloitimme ke-
väällä 2015 kahden opiskelijakollegan 
kanssa. Tiedotimme hoitohenkilö-
kuntaa moninaisuusosaamisen joh-
tamisen kehittämistehtävästä ja an-
noimme heille kirjallista materiaalia 
moninaisuusosaamisen käsitteistä 
sekä kuvasimme moninaisuusosaa-
misen johtamisen tarpeita yleises-
ti.  Työyhteisömme moninaisuutta voi-
daan ilmentää kaikilla Collianderin 
ym. (2009, 32) nelikenttämallin (nä-
kyvä ja näkymätön sekä muuttuva ja 
pysyvä) alueilla. Mallin mukaan kar-
toitimme työyhteisössämme neliken-
tän kaikkien ulottuvuuksien sisäl-
töjä ja sen perusteella kirjasimme 
ulottuvuuksiin liittyviä asioita näky-
ville. Esimerkiksi näkyviä muuttu-
via ominaisuuksia olivat taidot, joihin 
liitettiin myös osaamisen kartoitus, 
riittävä perehdytys ja osaamisen var-
mistaminen. Tämän jälkeen pyysim-
me osastonhoitajan kommentoimaan 
laatimaamme kuvausta työyksikön 
moninaisuustekijöistä. Esimerkik-
si taitoihin liittyen hän toi esille, että 
tulevaisuudessa henkilöstön osaa-
mista kehitetään mentoroinnin, si-
mulaatioiden ja verkkokurssien avul-
la.  Yhteistyössä laaditun kuvauksen 
jälkeen materiaali jaettiin hoitohen-

uu



Pinsetti 1/2016    |    19

uu

kilöstölle ja ohjeistettiin heitä valit-
semaan kartoitetuista moninaisuus-
osaamisen kuvauksista viisi tärkeintä 
moninaisuusosaamisen johtamisen 
näkökulmaa. Viisi eniten kannatus-
ta saanutta näkökulmaa valittiin mo-
ninaisuusosaamista kuvaavaan huo-
neentauluun. Valituista näkökulmista 
kaksi yhdistettiin yhdeksi kokonai-
suudeksi (huolehdimme fyysisestä 
työkyvystä ja huolehdimme psyykki-
sestä työkyvystä). Näin neljästä tär-
keimmästä moninaisuusosaamisen 
johtamisen näkökulmasta muodos-
tui työyksikkömme moninaisuusosaa-
misen huoneentaulu. (Kuva 1.) Huo-
neentauluun kirjattiin: ”Huolehdimme 
osaamisen kehittämisestä arvosta-
en toistemme tietoja ja taitoja, tuem-
me työntekijöiden työssäjaksamis-
ta, huomioimme uralla kehittymisen 
mahdollisuudet sekä hyödynnämme 
elämänkokemusta työyhteisön ke-
hittämisessä”. Huoneentauluun vali-
koituneista moninaisuusosaamisen 
tarpeista laadimme kehittämissuun-
nitelmat ja -menetelmät kehittymisen 
arvioimiseksi. 

Ensimmäinen työyhteisön osallisuus-
työpaja järjestettiin keväällä 2015. 
Osallisuustyöpaja mahdollisti usean 
henkilön aktiivisen, ketterän osallis-
tumisen moninaisuusosaamisen ke-
hittämiseen. Osallisuustyöpajassa 
mahdollistuu tutustuminen, ideointi 
ja keskustelu toiminnallisin menetel-
min. Tavoitteena oli saada henkilöstö 
mukaan moninaisuusosaamisen joh-
tamisen kehittämiseen, mahdollistaa 
keskustelu moninaisuusosaamisen il-
menemismuodoista yhteisössämme 
ja osallistaa henkilöstö päätöksente-
koon. (Osallisuustyöpaja 2015.) 

Moninaisuusosaamisen johtamisen 
huoneentaulu ja kehittämisen koko-
naisuussuunnitelma esiteltiin työ-
yhteisölle osallisuustyöpajassa. 
Yhteisesti keskustelemalla huoneen-
taulusta valittiin yksi kehittämiskoh-
de, ”huolehdimme osaamisen kehittä-
misestä arvostaen toistemme tietoja 
ja taitoja”. Kehittämismenetelmäksi 
valittiin mentorointi ja arviointimene-
telmäksi arvioiva keskustelu. Keskus-
telussa huomattiin, että mentorointi 

koettiin sekä käsitteenä että mene-
telmänä vieraaksi. Mentoroinnin käyt-
töönotto sai myös kritiikkiä. Tämän 
vuoksi suunnittelimme seuraavaan 
työpajaan alustuksen mentoroinnis-
ta hoitotyössä. Toivoimme tämän joh-
tavan yhteisen keskustelun käynnis-
tymiseen, heränneiden kysymysten 
käsittelyyn ja tiedon lisääntymiseen. 
Laatimallamme pienimuotoisella ky-
selyllä kartoitimme työyhteisön odo-
tuksia ja toiveita mentoroinnista sekä 
mielipiteitä mentoroinnin toimivuu-

desta aiempaan perehdyttämismene-
telmään verraten. 

Kesällä työnsä aloittaneet uudet työn-
tekijät kokivat jääneensä omilleen lii-
an nopeasti. Säännöllistä ja suunnitel-
tua kontaktia perehdyttäjään ei ollut 
pystytty toteuttamaan. Syksyn osas-
tokokouksessa asiasta oli keskustel-
tu, minkä johdosta päätettiin, että pe-
rinteistä perehdytysmallia kehitetään 
vastaamaan osaston nykyisiä tarpeita. 

Kuva 1. Työyhteisömme moninaisuusosaamisen huoneentaulu.
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Näin kehittämistehtävämme sai vah-
vistuksen työelämän tarpeesta, aika 
oli otollinen toisen työpajan toteutta-
miseen. Toivottuun tapaan alustus pe-
rehdytti aiheeseen, mentorointiin ja 
sen kehittämiseen. Alustuksen herät-
tämän keskustelun jälkeen työnteki-
jät vastasivat laatimaamme kyselyyn. 
Osallisuus työpajassa oli aktiivista ja 
kantaaottavaa. Perehdyttämisen ke-
hittäminen koettiin tärkeäksi.
 
Kolmannessa työpajassa osaston 
henkilökunnalle esiteltiin aiemman 
työpajan kyselyn tulokset. Ne tulokset 
koottiin vapaamuotoisesti. Vastausten 
perusteella 32 vastaajasta 25 uskoi 
mentoroinnin toimivan paremmin kuin 
nykyinen käytäntö. Pajatyöskentelys-
sä keskusteltiin mentoroinnin aloit-
tamisesta, mentorointikoulutuksen 
mahdollisuudesta, mentorin valinnas-
ta työyhteisössämme sekä mentoroin-
tisuhteeseen liittyvistä hyvistä asioista 
ja mahdollisista ongelmista. Seuraa-
vassa vaiheessa työyhteisömme laa-
tii pelisäännöt mentoroinnin toteut-
tamisesta sekä mentorointiprosessin 
suunnitelman. Käytännön toteutuk-
sen pilotointiin on halukkuutta, ja so-
pivia mentori-aktoripareja on varmas-
ti mahdollista muodostaa.  

Johtopäätökset

Kajaanin ammattikorkeakoulun sosi-
aali- ja terveysalan YAMK:n moninai-
suusosaamisen johtamisen opintojak-
son työelämän kehittämistehtävässä 
tutustuimme oman organisaatiom-
me moninaisuusosaamiseen, poh-
dimme yhdessä työyhteisön kanssa 
moninaisuusosaamisen ilmentymis-
tä yksikössämme sekä moninaisuus-
osaamisen johtamisessa huomioita-
via asioita. Moninaisuusosaamisen 
johtamisessa huomioitavista näkö-
kulmista neljä tärkeintä koottiin osas-
tomme moninaisuusosaamisen huo-
neentauluun. Näistä yksi valikoitui 
kehittämiskohteeksi. Teimme kehittä-
misen kokonaissuunnitelman käyttä-
en osallistavia kehittämis- ja arvioin-
timenetelmiä suunnitelman teossa ja 
toteutuksessa. Olemme huomanneet 
moninaisuusosaamisen käytännönlä-

heisyyden ja käytettävyyden integroi-
dessamme moninaisuusosaamisen 
johtamista oman työyhteisömme toi-
mintaan ja osaamisen kehittämiseen. 
Kun nähdään moninaisuusosaamisen 
merkitys selkeästi, se mahdollistaa 
työntekijöiden osaamisen hyödyntä-
misen leikkausosastolla ja koko orga-
nisaatiossa.

Moninaisuusosaamisen opintojaksol-
la osaamisen kehittämisen menetel-
mäksi valittiin mentorointi. Lokkila & 
Moisanen (2015, 78 - 88) kuvaavat ar-
tikkelissaan mentorointia moninai-
suusosaamisen kehittämisessä. Kes-
kustellessamme työyhteisössämme 
osaamisen kehittämisen jatkumises-
ta toimme esille mahdollisuuden jat-
kaa mentoroinnin kehittämistä YAMK-
opinnäytetyönä. Kehittämishankkeen 
prosessi on käynnissä, min-
kä vuoksi arviointia voidaan teh-
dä arviointisuunnitelman mukaisesti 
kehittämishankkeen edetessä. Men-
torointi osaamisen johtamisen työ-
kaluna mahdollistaa hiljaisen tiedon, 
taidon ja kyvykkyyden saamisen hen-
kilöstön ja koko organisaation käyt-
töön. 

Leikkausosastolla pidämme tärkeänä 
vahvaa ammatillista osaamista, osaa-
misen ylläpitämistä, yhteistyötaito-
ja ja asenteellista valmiutta nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin ja moniamma-
tillisen yhteistyön vaatimuksiin. Työs-
sämme korostuu kirurgian usean eri-
koisalan, perioperatiivisen hoitotyön, 
potilas- ja työturvallisuuden sekä yh-
teistyötaitojen osaaminen ja hallinta. 
Työyhteisössä on erilaisia tapoja toi-
mia. Luovuus sallitaan. On kuitenkin 
hyvä ylläpitää tietyt yhteisesti sovitut 
toimintamallit (Tegnvall 2010, 9.) Yhtei-

sesti sovitut toimintamallit turvaavat 
potilas- ja työturvallisuuden toteutu-
misen ja sujuvoittavat työtä. Tavoit-
teena on kehittää uuden työntekijän 
osaamisen kehittymistä ja kehittää 
moninaisuusosaamisen kehittämistä 
ohjaava ja tukeva malli (mentorointi). 
Kehitettyä mallia voidaan hyödyntää 
myös muualla organisaatiossa. 

Moninaisuuden johtaminen tarkoit-
taa erilaisuuden arvostamista ja hyö-
dyntämistä organisaatiossa, pyr-
kimystä huomioida moninaisten 
henkilöstöryhmien osaaminen siten, 
että moninaisuudesta huolimatta työ-
yhteisö toimisi tehokkaasti hyödyntä-
en organisaation toimintaa. (Kangastie 
& Saranki-Rantakokko 2014.) Moninai-
suusosaamisen johtamisen opinto-
jakso on osoittautunut hyödylliseksi 
ja miellyttäväksi tavaksi tehdä yhteis-
työtä työyhteisön henkilöstön kanssa 
ja kehittää työelämäosaamista. Mo-
ninaisuusosaaminen on avartanut 
huomioimaan ja arvostamaan ihmis-
ten erilaisuutta yhteisenä voimava-
rana ja mahdollisuutena. Osaamisen 
kehittyminen vastaa tulevaisuuden 
työelämän haasteisiin. Osaamisen 
kehittämisessä ja moninaisuusjoh-
tamisessa henkilöstön motivointi, 
osallistaminen, sitouttaminen ja ar-
vostaminen ovat kaikki tärkeitä ele-
menttejä. Timonen ym. (2014) tote-
aakin, että yksilön otettu tai annettu 
rooli on osa moninaisuutta, ja se vai-
kuttaa sekä työyhteisön että tiimi-
en toimintaan. Organisaation tulokset 
syntyvät (moninaisten) osaajien on-
nistuneesta tiimityöstä, jota osataan 
johtaa toimijajoukon osaamispotenti-
aalia hyödyntäen niin, että työ tuottaa 
myös iloa. n 

” Moninaisuuden huomioiminen ja 
hyödyntäminen edellyttää tietoa                         
sen ilmenemismuodoista ihmisissä,               
kuten tuntemusta kulttuurisista ilmiöistä.

uu
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Leikkaussalikierroksella 4: jorvin sairaala

marjuT KoleHmainen 
Instrumenttihoitaja
HUS/ Jorvin sairaalan leikkausosasto K

On sateinen ja pimeä perjantaiaamu. 
Kolme aina yhtä iloista koiraa saa an-
kean aamun jälleen kerran tuntumaan 
positiiviselta ja mukavalta. Työpäiväni 
tulee olemaan 12,5 tuntia pitkä, olen 
päivystäjä. Kelistä päätellen traumaa 

voisi olla tiedossa, liukkaus on sitä 
luokkaa… Bussi nro 565 kuljettaa mi-
nut Vantaalta Espoon Jorviin.

Perjantaimme alkaa aamukokouksel-
la ja potilaat saapuvat klo 9.15 alka-
en leikkausosastolle. Aamun kokous 
käsittelee ajankohtaisia asioita, jotka 
koskettavat osastoamme, mennyttä, 

nykyistä ja tulevaa.

Osastomme toiminta on 
ollut muutoksessa koko 
sen ajan, jonka olen ol-
lut siellä töissä. Aloi-
tin työni Jorvissa elo-
kuussa 2014. Pian alkoi 
sisäilmaremontti, joka 
aiheutti jatkuvan muut-
torumban, kun sali ker-
rallaan käytiin läpi. Sa-
lien välineistö siirrettiin 
kellarikerroksen suo-
jaan ja instrumentit vä-
liaikaiseen steriilivaras-
toon. Näin saatiin 11 salia 
remontoitua. Remontti 
saatiin päätökseen syk-
syllä 2015 ja hetken ai-
kaa elimme illuusiossa, 
että elämämme norma-
lisoituu.

Mutta alkanut vuo-
si 2016 toi jälleen muu-
toksia Jorvin sairaalan 
toimintaan. Teho-osas-
to  ja  palovammayksikkö 
Töölön sairaalasta  yhdis-
tyvät  yhdeksi yksikök-
si ja Jorvin sairaalan uu-
disrakennus,  jossa on 
tehohoitopaikkojen li-
säksi palovammapotilai-
den  poliklinikka, vuode-

osasto ja leikkaussali nro 12, otettiin 
käyttöön. Vuoden alusta Jorviin siir-
tyi toimintaa Kirurgisesta sairaalas-
ta ja gastrokirurgia lisääntyi. Myös 
olkapää- ja kyynärpääproteesileik-
kaukset Töölön sairaalasta siirtyivät 
meille Jorviin. Samaan aikaan veri-
suonikirurgia ja endokriininen kirur-
gia siirtyivät Meilahteen ja elektiivi-
nen gynekologinen leikkaustoiminta 
harmikseni loppui Jorvissa. Olinhan 
lopultakin Jorvissa saanut omaksi 
vastuualueekseni juuri gynekologian. 
Muutokset kaiken päivittäisen toimin-
nan ohessa ovat aiheuttaneet kolle-
goilleni työtaakan, jonka he kuitenkin 
kunnialla ovat vieneet läpi, kaikesta 
väsymyksestä, huolesta ja kiireestä 
huolimatta.

Mutta palataanpa työpäiväämme! 
Aloitamme päivystysleikkausjonon 
purkamisen. Ensimmäinen leikka-
us kohdistuu polveen, toisena suun-
nittelemme tekevämme nilkkamurtu-
maleikkauksen, joita on ilmoitettuna 

Instrumenttihoitajan päivä perjantaina 5.2.2016, 
HUS/ Jorvin sairaalan leikkausosasto K

Ennen jokaista leikkausta käymme läpi tarkistuslistan. Kuvassa 
listan kanssa on instrumenttityöparini Pia Toivola, myös tämän 
päivän vuorovastaava. Taustalla anestesialääkäri Anna Hakonen 
ja anestesiahoitaja Tanja Pasanen.

Artikkelin kirjoittaja ”täydessä maskissa”.
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useampi, mutta Opera -järjestelmään 
ilmestyy punainen plastiikkaleikkaus, 
jonka otammekin seuraavaksi. Kol-
mantena sitten saamme tehtyä nilk-
kamurtumaleikkauksen. Päivä alkaa-
kin siinä vaiheessa olla jo iltapäivässä 
ja meidän on huolehdittava elektii-
visten salien loppuminen ja työkave-
riemme pääsy kotiin. Vielä ehdimme 
aloittaa oman työvuoromme aikana 
päivystyslaparotomian. Jorvissa lisä-
mausteensa päivystystoimintaan tuo 
synnytysosasto. Sektiot, istukan kä-
sinirrotukset ja repeämien ompelut 
ovat päivittäisiä yllätyksiä päivystys-
toiminnassamme.

Jorvin leikkausosaston erikoisaloja 
ovat tällä hetkellä ortopedia, gastro-
kirurgia, plastiikkakirurgia ja palo-
vammakirurgia. Lisäksi kerran viikos-
sa leikkaamme elektiivisiä sektioita. 
Päivystysaikana noiden lisäksi eri-
koisaloihin kuuluu myös gynekologia, 
synnytyksien määrähän on Jorvissa 
vuositasolla 3000 luokkaa.

Työpäiväni kollegoiden kanssa kään-
tyy loppua kohden. Yövuorolaiset va-

pauttavat meidät laparotomialeik-
kauksesta ja vuorovastaava raportoi 
Operalla näkyvistä leikkauksista, 
mitä on suunniteltu seuraavaksi, ket-
kä potilaat ovat jo saaneet ruokaa ja 
leikkaus siirtyy seuraavalle päivälle, 
ja keitä potilaita, joiden Opera -ilmoi-
tusta ei vielä koneelta näy, on siirty-
mässä meille muista sairaaloista. 

Hyvästelemme yövuorolaiset, kiitäm-
me toisiamme mukavasta päivästä. 
Päivystyskollegani ovat huipputyyp-
pejä ja päivä sujahti ohi nopsaan vä-
lillä naurun remakassa, välillä pu-
huttavia potilaskohtaloita pohtien. 
Kampean itseni pukukopille ja lähden 
ulos samanlaiseen, pimeään ja satei-
seen säähän. Bussi kuljettaa minut 
jälleen kotia kohti. Kolme superilois-
ta karvakorvaa kirmaa tervehtimään 
työstä palaavaa. Pieni happihyppely 
koirien kanssa ja niinpä uni jo silmät 
painaa kiinni… n

Kiitokset työtovereille Jorvin sairaa-
lassa, entisille työkavereille Kainuun 
keskussairaalassa ja Kuusamossa !!

Anestesiasairaanhoitaja Tiina Virta ja potilas val-
misteltuna laparotomialeikkausta varten.

Allekirjoittanut ja nilkkamurtumaleikkaus. 

Jorvin leikkausosaston käytävä on noin 100 met-
riä pitkä. Silloin kun on kiire, tämä on oiva apu-
väline.

Nilkkamurtumaa korjaamassa ortopedi Kim 
Jansson ja assistenttina Cristian Espro.
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saiRaanhoiTajan Työ on muuttu-
nut merkittävästi viimeisten 150 vuo-
den aikana. Kutsumustyöstä on tullut 
ammattityötä ja lääkärin apulaises-
ta asiantunteva sekä itsenäinen ter-
veydenhuollon asiantuntija. Eteenpäin 
mentäessä kannattaa kuitenkin aina 
silloin tällöin vilkaista peräpeiliin.

FloRence nighTingale (1820 - 
1910) on maailmanlaajuisesti tunnet-
tu henkilö, jonka saavutukset loivat pe-
rustan nykyaikaiselle sairaanhoidolle. 
Hänen aikanaan, 1800- ja 1900-luku-
jen taitteessa, sairaanhoitoa pidettiin 
vain naisille kuuluvana kutsumustyö-
nä. Florence Nightingalen mukaan hoi-
tamisessa painottuivat sairaanhoitajan 
itsensä kieltäminen, ankara itsekuri, 
ihmisen henkinen ulottuvuus ja kris-
tilliset ihanteet. Sairaanhoitajalle se 
merkitsi työtä seitsemänä päivänä vii-
kossa, muusta elämästä ja maailmas-
ta vetäytymistä sekä omien tarpeiden-
sa väheksymistä. 

viime vuosisadan alun sairaan-
hoitajatar ei saanut poistua sairashuo-
neen alueelta ilman lääkärin tai yli-

hoitajattaren lupaa. Hänen piti myös 
viran ulkopuolella käyttäytyä siivos-
ti ja siveellisesti. Sairaanhoitajatar ei 
saanut poiketa lääkäriltä tai ylihoita-
jattarelta saaduista potilaan hoitoa 
koskevista ohjeista. Yleisen sairaan-
huoneen hoitajattaren työhön kuului-
vat muun muassa luettelon tekeminen 
potilaan vaatteista ja rahoista vastaan-
ottotilanteessa, potilaiden osanottava 
ja kärsivällinen kohtelu, potilaan tilan 
muutosten huomiointi ja lääkärille tie-
dottaminen, potilaan vuoteen kuntoon 
laittaminen, ateriapöydän kattaminen, 
kirjanpito erilaisista asioista, kuten 
vierailijoista sekä huoneen puhtaudes-
ta ja siisteydestä huolehtiminen.

saiRaanhoiTajan Työn kutsu-
muksellinen luonne alkoi muuttua 
1950-luvulla nopeasti teknistyväs-
sä yhteiskunnassa ja terveydenhuol-
lossa. Sairaanhoitajan työssä alettiin 
arvostaa yhä enemmän koulutuksen 
tuottamaa tietoa ja taitoa. Kutsumus-
työ muuttui ammattityöksi, johon vaa-
dittiin sairaanhoitajilta lääketieteen 
nopean kehittymisen vuoksi vahvaa 
erityisosaamista. Sairaanhoidossa 

omaksuttiin kristillisen perustan si-
jaan lääketieteellinen tietoperusta.

VähiteLLen 1980-LuVuLLa sai-
raanhoitajan työ alkoi muuttua koh-
ti kokonaisvaltaista hoitoa. Sairaan-
hoitaja vastasi työvuoronsa puitteissa 
kokonaisvaltaisesti omien potilaiden-
sa hoitotyöstä, joka muodostui hyväs-
tä potilaan kokonaishoidosta, sairaan 
kärsimyksen lievittämisestä, potilaan 
ja ympäristön tarkasta havainnoin-
nista ja siitä lääkärille tiedottamises-
ta sekä lääkärin määräämien toimen-
piteiden suorittamisesta. Talouslaman 
vaikutuksesta sairaanhoitajat joutui-
vat työskentelemään yhä niukkenevilla 
voimavaroilla 1990-luvun vaihteen jäl-
keen. Hoitotyön tavoitteeksi muodostui 
tehokas hoito, jossa kustannustietoi-
sella toiminnalla pyrittiin takaamaan 
hoitotyön arjen laadukkuus. Monel-
le sairaanhoitajalle 1990-luvun alku 
merkitsi pätkätöitä ja epätietoisuutta 
työuran kehityksestä. 

1990-LuVuLLa hoitotyön ammat-
tilaiset alkoivat vähitellen omaksua 
näyttöön perustuvan hoitotiedon. Sai-
raanhoitajan työ alkoi yhä enemmän 
perustua oman tieteenalan tietoperus-
taan, hoitotieteeseen. Hoitotyön arvot 
ja eettiset kysymykset tulivat keskiöön. 
Viime vuosina on korostunut sairaan-
hoitajien ja lääkäreiden välinen yhteis-
työ ja työnjaon kehittäminen, joka on 
keskeisiä valtakunnan tasolla linjattuja 
terveydenhuollon kehittämishaastei-
ta. Nykypäivän sairaanhoitaja on oman 
vastuualueensa tunteva, varteenotet-
tava rengas terveydenhuollon työyhtei-
sössä. Laajenevat tehtäväkuvat vaikut-
tavat sairaanhoitajien koulutukseen, 
hoitotyön houkuttelevuuteen, urakehi-
tykseen sekä sairaanhoitajan ammatin 
vahvistumiseen. Uusimpia tehtäväku-
vien laajennuksia on sairaanhoitajien 
rajattu lääkkeenmääräämisoikeus val-
tioneuvoston asetuksella vuonna 2010. 
Tänä päivänä rajatun lääkkeenmää-
räämisen koulutuksen on suorittanut 
227 sairaanhoitajaa. n

”Sinun on tiedettävä, kuka olet ja mistä 
tulet. Ellet tiedä, mistä tulet, miten voit 
tietää, minne olet menossa?”

Lattian pesusta lääkkeen määräämiseen                          
-kutsumustyöstä asiantuntijaksi

Jotta voit suoriutua 50 potilaan hoidosta, sinun täytyy noudattaa seuraavia 
sääntöjä:

1. Pese osaston lattiat päivittäin ja pyyhi pölyt potilashuoneiden 
huonekaluista ja ikkunanpuitteista.
2. Huolehdi potilashuoneiden tasaisesta lämpötilasta tuomalla päivittäin 
sangollinen hiiliä osastolle.
3. Hyvä valaistus on tärkeää potilaan tilan tarkkailussa. Sen vuoksi 
puhdista ja täytä joka päivä kerosiinilamput sekä huolehdi, että sydänlankaa 
on riittävästi.
4. Sairaanhoitajan muistiinpanot ovat merkittävä apu lääkärin työlle. 
Huolehdi kynistä ja vuole niiden terät itsellesi sopivan teräviksi.
5. Jokaisen sairaanhoitajan työpäivä alkaa klo 7 ja loppuu klo 20, paitsi 
sapattina, jolloin on vapaata klo 12 - 14.
6. Hyvämaineiset sairaanhoitajat saavat yhden vapaaillan viikossa 
”riiaamista” varten ja kaksi iltaa, jos on säännöllinen kirkossakävijä.
7. Jokaisen sairaanhoitajan tulee laittaa palkkapäivänä reilu osa palkastaan 
säästöön vanhuuden varalle, jotta ei päädy kenenkään taakaksi. Esimerkiksi, 
jos ansaitset 30 puntaa kuukaudessa, sinun tulee laittaa säästöön 15 puntaa.
8. Jos sairaanhoitaja tupakoi, käyttää alkoholia, käy kampaajalla tai 
tanssimassa, hänen esimiehellään on perusteltu syy epäillä sairaanhoitajan 
arvokkuutta, aikomuksia ja rehellisyyttä.
9. Sairaanhoitaja, joka moitteettomasti suoriutuu työstään ja palvelee 
uskollisesti potilaitaan ja lääkäreitä viiden vuoden ajan, voi saada 
palkankorotuksen, 5 cnt päivässä.

Sairaanhoitajan työkuvaus Yhdysvalloissa vuonna 1887.
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Työnantaja!
Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista 
työpaikoista myös kotisivuillamme www.forna.fi

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

PERI-OPERATIVE 
NURSES IN 
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Dear Nordic peri-operative nurses

NORNA, Nordic Operating Room Nurses 

Association, would like to invite you to come 

to Copenhagen 27-28 October 2016.

FS SASMO, the danish association of operating 

room nurses is proud to be hosting the 4th 

NORNA congress. Peri-operative nurses in 

education and practice.

The aim of the conference is to share intiatives 

in peri-operative nurses education and pratice, 

caring for the peri-operative patient.

Visit our website www.norna2016.dk and don’t 

hesitate to contact us for futher information.

We look forward to welcoming you all 

to Copenhagen.

1st Call 
for Abstract 
November 2015

Talven 2016 apurahat 
Talven 2016 apuRahaT olivat haussa vuoden vaihteessa ja päätökset saajista tehtiin hallituk-
sen kokouksessa. Onnea kaikille apurahan saajille.  Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille:
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FORNA nyt myös Facebookissa
-liity ryhmään!
https://www.facebook.com/groups/146824912139680/

Järjestämme jäsenpäivän Piknik-risteilyn muodossa 14.5.  M/s Amorel-
la lähtee Turusta aamulla klo 8.45. Vaihdamme Maarianhaminassa lai-
vaa (m/s Grace) ja olemme takaisin Turussa klo 19.50.
Tarjoamme lähdön jälkeen aamukahvin ja menomatkalla aiheena on  
ergonomia leikkausosastolla. Hyödyllisen ergonomia-tietopaketin lisäk-
si aikaa jää yhdessäoloon, verkostoitumiseen tai vaikkapa shoppailuun. 
Meille on varattu laivasta kongressitila koko menomatkan ajaksi. Paluu-
matkalla on tarjolla ruokailu Buffet-ravintolassa. 
Mukaan mahtuu 15 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu kotisivujen kautta maaliskuun loppuun mennessä, 
ja on sitova. Matkan omavastuu on 20 e. Lasku matkasta lähetetään 
sähköpostin liitteenä mukaan päässeille.
Yhdistys korvaa kohtuulliset matkakulut kotipaikkakunnalta Turkuun ja 
takaisin.

Tervetuloa!
toivottaa Fornan hallitus
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JÄSENPÄIVÄ 14.5.2016
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vuoden Toinen EORNA kokous 
pidettiin 18 jäsenyhdistyksen voi-
min Glasgowssa marraskuussa. Suo-
mesta mukana olivat merja Fordell, 
EORNA:n varapresidentti ja jaana 
perttunen sekä simo toivonen. Jokai-
nen yhdistys on oikeutettu lähettä-
mään tarkkailijan kokoukseen silloin, 
kun edustaja on vaihtumassa. Glas-
gown kokous oli Merjan viimeinen, jo-
ten Simo oli mukana tarkkailijana. 

Kokouksen alussa käsitellään aina 
talousasiat sekä presidentin, vara-
presidentin, sihteerin ja taloudenhoi-
tajan raportit. Presidentin (Caroline 
Higgins) ja varapresidentin velvolli-
suuksiin ovat kuuluneet mm. yhteydet 
muihin alan järjestöihin, joista mai-
nittakoon ESNO (European Specialist 
Nurses Organisation) ja IFPN (The In-
ternational Federation of Perioperati-
ve Nurses). Molemmat ovat tehneet 
myös kiinteää yhteistyötä yrityskump-
paneiden kanssa. 

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaas-
ti ehdotuksesta, jossa EORNA:n jatku-
vasti kasvavia toimintoja ulkoistettai-
siin ainakin osaksi. Yksi mahdollinen 
toimija olikin esittelemässä näitä 
mahdollisuuksia. EORNA on vuosien 
myötä kasvanut suureksi yhteisöksi ja 
kaikki siinä toimineet ovat tehneet sitä 
oman työnsä ohella. Nyt alkaa työ-
taakka olemaan jo liian raskas, joten 
varmaankin joitain uudistuksia ulkois-
tamisen suhteen täytyy tehdä. Toki ta-
lous sanelee paljolti sen, mitä toimin-
toja pystytään ulkoistamaan, mutta 
toisaalta asiantuntevat yritykset tun-
tevat rahoituskanavat paremmin kuin 
EORNA:n “maallikot” ja saattavat näin 
parantaa EORNA:n taloudellista tilan-
netta.

Toisena kokouspäivänä kokoontui-
vat kaikki komiteat. Jaana, joka toimii 
Rhodoksen 2017 EORNA kongressin 
tieteellisen komitean (SC) puheenjoh-
tajana, veti kokousta. Simo osallistui 
koulutuskomitean (EC) kokoukseen. 

EORNA syyskokous Glasgow 12.-14.11.2015

Päivän lopuksi komiteoiden puheen-
johtajat antoivat raportin kokousten 
kulusta. 

Ennen varsinaista EORNA kokous-
ta pidettiin 11.11. tulevan Rhodoksen 
kongressin järjestelykomitean (OC) 
kokous. Jaana osallistui siihen tieteel-
lisen komitean puheenjohtajan omi-
naisuudessa. Kongressin järjestelyt 
sujuvat hyvin, vaikka aikaa onkin nyt 
kolmen vuoden sijasta kaksi vuotta. 
Kongressista on julkaistu esittelyvi-
deo, joka löytyy EORNA:n nettisivuilta. 

Kolmen päivän kokousreissu oli mu-
kava ja innostava, mutta myös rankka. 
Aamulla lähdettiin hotellista kokous-
paikkaan klo 8.30 ja palattiin takaisin 
hotelliin noin klo 18. Puolentoista tun-
nin elpymisen jälkeen oli vuorossa il-
lallinen, jonka jälkeen uni maittoi. 

EORNA kokousten parasta antia ovat 
yhteydet eurooppalaisiin kollegoi-
hin. Monet samat asiat keskustelut-
tavat ympäri Eurooppaa, mutta toki 
eroavaisuuksiakin perioperatiivises-
sa hoitotyössä löytyy maiden välillä. 
Seuraava kokous pidetään Kyproksel-
la toukokuussa 2016.n 

Simo Toivonen, Jaana Perttunen ja Merja Fordell illalliselle menossa.

Katutaidetta Glasgown 
malliin.
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Esittelyssä 
FORNAn hallituksen uusi jäsen 
Katriina Seilo

Hei! Olen katriina seilo ja FORNA:n 
hallituksen uusi jäsen, kotoisin aa-
kealta laakealta Etelä-Pohjanmaal-
ta, Seinäjoelta. Työskentelen Seinäjo-
en keskussairaalan leikkausosastolla
leikkaussairaanhoitajana, vastuualu-
einani plastiikkakirurgia ja ortopedia. 
Viimeisen runsaan vuoden ajan työ-
aikani on kuitenkin kulunut täysin hoi-
tologistiikan käyttöönoton suunnitte-
lun parissa.

Työurani alkoi, kun valmistuin vuon-
na 1999 silloisesta Helsingin korkea- 
ja opistoasteen instituutista (entinen 
Helsingin sairaanhoito-opisto) leik-
kaus-anestesiasairaanhoitajaksi. Heti 
juhlien jälkeen alkavalla viikolla sain 
aloittaa työni Töölön sairaalan plas-
tiikkakirurgisella leikkausosastolla 
anestesiahoitajan tehtävissä. Nuo ajat 
olivat jännittäviä nuorelle hoitajal-
le, mutta sain varmasti kaikkein par-
haimman opin tältä alalta. Pienessä 
yksikössä oli myös mahdollisuus ko-
keilla kokonaisvaltaisesti leikkaus-
salityötä, joten toimin ajoittain myös 
leikkaushoitajana.

Yksi tärkeimmistä opeista, mitä tuo 
ensimmäinen työpaikka antoi, oli 
yleismaailmallisesti joka alalle so-
veltuva ajatus siitä, että ilman yhteis-
työtä, huolta pitävää kokonaiskuvaa 
tilanteista, ei voi saada aikaan par-
hainta lopputulosta. Toisaalta myös 
kunniantunto omasta työpanoksesta 
on yksi tärkeimmistä tekijöistä, mil-
lä saa itsensä jaksamaan ja tekemään 
parhaansa tällä tärkeällä hoitoalal-
la. Suuri tämän hengen nostattaja oli 
tuolloin ylilääkäri, professori sirpa 
Asko-seljavaara, joten kiitos tästä hä-
nelle.

Vuonna 2003 palasin entisille kotikon-
nuilleni Seinäjoelle ja aloitin työni kes-
kussairaalan leikkausosastolla leik-
kaushoitajana. Työ on ollut haastavaa, 
koska teemme täällä kaikkien kirurgi-
an osa-alojen toimenpiteitä. Jokainen 
päivä saattaa myös tuoda eteen tilan-
teen, johon ei tiedä heti valmista toi-
mintatapaa. Katson tämän olevan yksi 
rikkaus, jonka johdosta ei koskaan 
tule valmiiksi sairaanhoitajaksi.

Hoitologistinen toimintamallin käyt-
töönoton suunnittelu on ollut työn sa-
ralla jälleen uusi tuntematon, joka 
etenee askel askeleelta.

Perheeseeni kuuluu mieheni juha ja 
viisivuotias poikamme Hermanni. Har-
rastuksenani on tällä hetkellä tanssi, 
mutta eri käsitöiden tekeminen, luke-
minen ja leipominen ovat myös lähel-
lä sydäntä.

Järjestötoimintaan FORNA:ssa mi-
nut houkuttelivat mukaan entiset rak-
kaat työkaverini Töölöstä. Elämänkat-
somukseeni kuuluu ajatus siitä, että 
kaikella on tarkoituksensa, joten olen 
iloinen ja innostunut tästä uudesta 
tehtävästä. Olenhan nyt yhtenä osa-
sena järjestössä, jonka pyrkimyksiin 
kuuluu myös tärkeänä pitämäni yh-
teistyön lisääminen hoitoalalla.n
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OPINNOT JA KOULUTUS MiNNa ikoNeN

kouluTus- ja TiedoTussihTeeri Koulutuksia 2016

n Tehohoitopäivät 
19-20.4.2016 Kuopio, Suomen 
Tehohoitoyhdistys

n XXIII Traumapäivät            
28.4.2016, Helsinki, Suomen trauma-
hoitajayhdistys ry

n Stryker hoitajapäivät        
9-10.5.2016, Tampere, 
Stryker Ab Finland 

n Laparoskooppinen gastrokirurgia 
19–20.5.2016, Tampere, 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja 
Medtronic Finland Oy

n 14th NOKIAS2016 
15-17.9.2016 Turku, Suomen 
anestesiasairaanhoitajat ry

n Suomen leikkausosaston sairaan-
hoitajien opintopäivät 29-30.9.2016 
Tampere, Forna ry

n Norna congress                 
27-28.10.2016 Kööpenhamina

n 8th Eorna congress          
4-7.5.2017 Kreikka

TuTKisTelin vanhoja kirjoituksiani tähän Pinsettiin ja vuosi sit-
ten oli näköjään erilaiset kelit. On paistanut aurinko ja ollut pak-
kasta. Nyt ei oikein tiedä mitä noista keleistä sanoisi, toivottavas-
ti tämä on vain joku poikkeus ja tulevaisuudessa saamme nauttia 
kunnon talvista. Kaikesta huolimatta kevättä kohti mennään ja va-
lonmäärä on lisääntynyt sateen harmaudesta huolimatta.  Toivot-
tavasti se tuo meille kaikille piristystä arkeen ja jaksamista sinne 
leikkausosastoille.

FoRnan uusi halliTus kokoontui tammikuun lopussa. Saim-
me joukkoomme uusia jäseniä Seinäjoelta ja Kajaanista. Tehtävät 
jaettiin myös samassa kokouksessa ja minä jatkan edelleen tätä 
koulutus- ja tiedotussihteerin tehtävää.

Tämän vuoden toisessa Pinsetissä ovat ”Kesän 2016” apurahat 
haettavissa. Leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivien työ-
ryhmä Tampereella tekee kovasti töitä, että saamme hienot ja mu-
kavat päivät aikaiseksi. Opintopäiville kannattaa myös hakea apu-
rahoja.

muisTaThan käydä Fornan kotisivuilla www.forna.fi
Meidät löydät myös Facebookista
Minulle voi laittaa sähköpostia   tiedotussihteeri@forna.fi

Mukavaa kevättä!

Minna
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PUHEENJOHTAJALTA  jaaNa PerTTuNeN

hyvää alKanuTTa vuoTTa kaikille yhdistyksen 
jäsenille. Jälleen on vuoden ensimmäisen Pinsetin 
aika.

vuoden 2016 hallitus aloitti työskentelynsä tammi-
kuun lopulla. Toivotetaan tervetulleiksi uudet halli-
tuksen jäsenet: elina keränen, katriina seilo ja sanna 
jaakkola. Seuraavat kokoukset ovat maaliskuussa ja 
toukokuussa, jolloin pidetään Turussa jäsenpäivä.

eilen 15.2.2016 vietettiin perioperatiivisen hoito-
työn päivää. Päivän teemana oli ”United: Perioperati-
ve Team & Patient Safety”. Korviini on jo kantautunut, 
että päivää on juhlistettu leikkausosastoilla ympäri 
Suomea ja ympäri Eurooppaa. Hienoa!

osallisTuin helmikuun alussa EORNA:n strategia-
kokoukseen. Lentomatkalla käteeni sattui Finnairin 
asiakaslehti (Blue Wings 1/2016) ja siitä valtiovarain-
ministerin kolumni ”Love those who hate”. Kolumni 
käsitteli kritiikkiä sekä negatiivista ja myös positiivis-
ta palautetta, jota julkisuuden henkilöt, kuten polii-
tikot, saavat. Ministeri kertoi, että häntä oli uran al-
kuvaiheessa varoitettu epäreilustakin kritiikistä ja 
kerrottu, että se kovettaa ulkokuorta: ”Poliitikon nah-
ka paksuuntuu niin, että hän ei tarvitse selkärankaa”. 
Kukaan ei kuitenkaan ole immuuni kritiikille. Kaikkiin 
sattuu, enemmän tai vähemmän.

KRiTiiKKi ei ole samaa kuin palaute. Korjaavan ja 
kannustavan palautteen avulla voi itse tarkastella 
kriittisesti omaa toimintaansa ja tarvittaessa muut-
taa sitä. Positiivinen palaute ymmärretään kannusta-
vaksi ja negatiivinen ehkä enemmän moitteeksi. Itse 
ajattelen palautteen olevan aina positiivista, kun se 
annetaan kannustavassa ilmapiirissä. Negatiivista 
mielestäni on se, kun palautetta ei saa ollenkaan. 

posiTiivinen ajattelu tarkoittaa usein onnellisem-
paa ja parempaa elämää. Myönteisesti elämään-
sä suhtautuvilla on parempi vastustuskyky sairauk-
silta, pienempi diabeteksen ja verenpaineongelmien 
riski, nopeampi palautuminen ja toipuminen, parem-

pi työteho sekä pidempi elinikä. Positiivisen psykolo-
gian asiantuntija, sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti 
krisse lipposen mukaan positiivisesti ajattelevat osaa-
vat usein luovia sosiaalisessa elämässä, mikä auttaa 
niin työssä kuin parisuhteessakin. Myönteisesti ajat-
televien tulot ovat tilastollisesti hieman suuremmat ja 
koulutusaste korkeampi. He myös etenevät työuralla 
paremmin. Lipposen mukaan tätä selittää ainakin se, 
että positiivisesti ajattelevat sitoutuvat tavoitteisiinsa 
ja uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

”Positiivinen ajattelu luo osaltaan työn imua eli iloa ja 
innostusta. Imussa olevat kokevat työnsä mielekkääk-
si ja tärkeäksi”, Työterveyslaitoksen tutkimusprofes-
sori jari Hakanen kertoo.

nyKyajan Työelämä on usein tulospaineiden 
sekä yt-neuvottelujen värittämää. Positiivinen ihmi-
nen saa kuitenkin madallettua stressitasoaan nopeas-
ti. Hän on myös tuottava, sillä hän tarttuu haasteisiin 
päättäväisemmin kuin negatiivinen. Lisäksi työpai-
kan kahvipöydässä on hauskempaa jutella myönteisen 
kuin kielteisen ihmisen kanssa, sillä ainaista valitus-
ta pomosta tai asiakkaista on pitkän päälle raskasta 
kuunnella. Positiivista työkaveria on helppo lähestyä 
ja häntä pidetään luotettavana, kuvailee Hakanen.

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; 
an optimist sees the opportunity in every difficulty.
     Winston Churchill

Kauniita kevättalven päiviä kaikille!
jaana 

Lähteet:
Stubb, A. Love those who hate. Blue Wings. 1/2016
Positiivinen ajattelu vie pidemmälle. Yhteishyvä. 8/2015
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The Professional Choice

Serres Nemo tyhjentää imupussit tehokkaasti ja hygiee- 
nisesti tehden sairaalan ammattilasten arjesta siistimpää 
ja turvallisempaa.

Yhdessä imupussiemme kanssa Serres Nemo muodostaa 
saumattomasti yhteensopivan, hygieenisen kokonaisratkaisun 
imutapahtumasta jätteiden käsittelyyn.

Serres Nemo tyhjentää imupussit tehokkaasti ja hygiee- 
nisesti tehden sairaalan ammattilasten arjesta siistimpää 
ja turvallisempaa.

Yhdessä imupussiemme kanssa Serres Nemo muodostaa 
saumattomasti yhteensopivan, hygieenisen kokonaisratkaisun 
imutapahtumasta jätteiden käsittelyyn.

Serres Oy   |   Keskustie 23   |   FI-61850 Kauhajoki as. Finland  
Tel. +358 20 746 4400   |   serres@serres.�    |   www.serres.� 

Serres 
Nemo
– uusi tapa säästää jäte-
ja  kuljetuskustannuksissa. 

Testaa nettilaskurilla mitä säästäisit
Laske kuinka paljon sinun sairaalasi voi säästää osoit-
teessa www.serres.� . Laskurimme avulla voit laskea 
vuosittaiset säästöt Serres Nemoa käytettäessä.



Kuinka suojaat itsesi 
leikkaussalissa?

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. 

Puh. 0201 622 300. www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care nimi ja logo sekä Biogel® ovat Mölnlycke Health Care –ryhmän 
maailmanlaajuisesti rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright (2016) FISU0201602

Annat kaikkesi jokainen päivä.
Ansaitset parhaimman mahdollisen suojauksen.

Sinun kätesi auttavat parantamaan ihmisiä joka päivä. Eikö niidenkin pitäisi olla 
suojatut? Kaksoiskäsineiden käyttäminen on viisas, helppo ja tehokas tapa ehkäistä 
vältettävissä olevia tapaturmia ja altistumista kontaminaatiolle ja infektioille, joilla on 
suuria kustannusvaikutuksia. Tämän vuoksi kaksoiskäsineiden käytön tulisi aina olla 
vakiokäytäntö koko leikkaustiimillä. Et voi koskaan olla varma, onko potilaallasi tarttuva 
infektio.

Lue lisää molnlycke.fi/eclipseindicator


