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Noora 
Turunen

Hyvää FORNAn juhlavuotta, 
Pinsetin lukijat!

SUOMEN Leikkausosaston sairaanhoitajat – FORNA ry täyttää tänä vuonna 
30 vuotta.  Juhlavuosi näkyy niin yhdistyksemme logossa, kuin opintopäivis-
sämme, jotka järjestetään Helsingissä lokakuussa.  Myös Pinsetin ulkoasu on 
päivitetty, onhan tässä jo monta vuotta menty samalla ilmeellä. Kiitos taitta-
jallemme Piia Viikarille, hänen visuaalinen näkemyksensä on upean lehtemme 
kulmakivi. 

JOS TOINEN kulmakivi on Piian näkemys lehden visuaalisesta ilmeestä, toinen 
on ehdottomasti teidän jäsenien kirjoittamat artikkelit. On suuri kunnia koota 
kollegoiden mielenkiintoisia artikkeleita jo neljättä vuotta.  Tämäkin Pinsetti si-
sältää huikean mielenkiintoisia artikkeleita teidän jäsenien kynästä.

VIIME VUOSINA aloitettu vakiopalstojen sarja jatkuu myös tänä vuonna. Täs-
sä numerossa pääsemme lukemaan, millaista on työskennellä Kanta-Hämeen 
keskussairaalan leikkausosastolla Hämeenlinnassa juttusarjassa ’Leikkaussali-
kierroksella’. Jos työyksikköäsi ei ole vielä esitelty Pinsetissä ja kirjoitushaluja 
löytyy, ota yhteyttä pinsetti@forna.fi .

SIMO TOIVOSEN viime vuonna kirjoittama ’Historianurkka’ saa omalla ta-
vallaan jatkoa, sillä tarkoitus on jokaisessa tämän vuoden Pinsetissä muistella 
yhdistyksen historiaa. Sen lisäksi Jarkko S. Tuusvuori kirjoittaa FORNAlle juhla-
vuoden kunniaksi historiikkia ja Pinsetin 3. numero on painettu julkaisu historii-
kista. Kokonaisuudessaan historiikki tulee olemaan verkkojulkaisu. 

MUUTAMA vuosi sitten eloonherätetty Jäsenpäivä saa jatkoa kesäkuussa. 
Tänä vuonna Minna Korpelan johdolla järjestetty Jäsenpäivä suuntaa Tarttoon.  
Jäsenpäivästä löydät lisää infoa niin ikään tässä numerossa.

LUNTA on nyt riittänyt täällä etelässäkin useamman viikon, kohtahan tässä 
voisi antaa jo kevään tulla. Kevättä kohti ja nähdäänhän tänä vuonna!
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Hei, me rakennetaan 
Leikkaukseen tulijan taloa! Eija Suomalainen 

Katja Pursio 
Minna Rauhala

Tausta

Leikkaukseen tulijan talo avattiin 
Terveyskylässä toukokuussa 2017. 
Talo jakaa asiakkaille ja potilaille 
oikeaa tietoa leikkauksesta, siihen 
valmistautumisesta, leikkaukseen 
liittyvistä vaiheista sekä anestesi-
oista. Ammattilaisten työ helpot-
tuu ja viime hetken peruuntumiset 
vähenevät, kun potilaat ovat hyvin 
valmistautuneita. Samalla leikka-
uspotilaiden hoidon laatu paranee.   
Ammattilaiset voivat hyödyntää 
Leikkaukseen tulijan taloa esimer-
kiksi potilasohjauksessa. 

Terveyskylää rakennetaan Virtuaali-
sairaala 2.0 -kärkihankkeessa, joka 
on HUS:in koordinoima viiden yli-
opistosairaanhoitopiirin yhteinen 
projektikokonaisuus. Terveyskylä.fi 
on yhdessä potilaiden ja erikoissai-
raanhoidon ammattilaisten kanssa 
kehitetty erikoissairaanhoidon verk-
kopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea 
kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja 
ammattilaisille. Terveyskylässä on 
tällä hetkellä 17 taloa. Terveyskyläs-
sä talojen palvelut suunnitellaan ja 
tuotetaan asiakas- ja käyttäjälähtöi-
sesti. Ammattilaisia hyödynnetään 
palvelusisällön suunnittelemisessa 
ja tuottamisessa sekä toiminnan 
muutoksen edistämisessä. Potilai-
den ja ammattilaisten osallistami-
nen kehittämisprosesseihin tapah-
tuu erilaisissa työryhmissä. 

Talon rakennus 

Lääkäreistä ja hoitajista koostunut 
työryhmä kokoontui ensimmäisen 
kerran tammikuussa 2017. Kaikki 
talon rakentamiseen osallistuneet 

ammattilaiset ovat pitkän linjan 
ammattilaisia alalta. Osaamista ta-
lon rakentajilla löytyy muun muas-
sa hoidonsuunnittelusta, leikkausta 
edeltävistä valmisteluista, aneste-
sia- ja leikkaussalityöskentelystä 
sekä post-operatiivisesta työstä ja 
tehohoidosta. Rakentaminen vaati 
aluksi orientoitumista Terveyskylän 
kehittämisen mallin mukaiseen ta-
lon rakentamiseen, koska ”virtuaali-
maailma” on normaaliin perustehtä-
vään verrattuna vieras. 

Talon perustuksia rakennettiin eri-
laisissa työpajoissa. Ammattilaisilta 
kerättiin tietoa, millaisista asioista 
potilaat kysyvät heiltä eniten ja mit-
kä asiat he kokivat tärkeäksi kertoa 
potilaalle ennen leikkaukseen tuloa, 
sen aikana tai jälkeen. Vastuualuei-
ta sisältöjen kirjoittamiseen jaettiin 
osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.
Osa työryhmän henkilöistä vapau-
tettiin osittain omasta työstään 
loppukeväästä, jotta konkreettinen 
rakentaminen mahdollistui. Asiak-
kaiden ja potilaiden mielipiteitä ke-
rättiin puolivalmiista talosta. Niiden 
pohjalta tehtiin tarkennuksia ja lisä-
yksiä sisältöihin. Talo tarjoaa leikka-

ukseen valmistautuvalle ja kaikille 
kansalaisille yleispätevää, luotetta-
viin tutkimuksiin ja yleisiin suosituk-
siin perustuvaa tietoa.

Talon sisustus 
 
Leikkaukseen tulijan talo jakautuu 
viiteen osioon, jotka ovat yleistietoa, 
leikkaukseen tulijalle, eri leikkauksia, 
palvelut ja ammattilaisille. Yleistie-
toa -osiossa esitellään anestesia- ja 
leikkausmuotoja, erilaisia tukimuo-
toja sekä muun muassa lapsi leik-
kauspotilaana. Sieltä löytyvät myös 
usein kysytyt kysymykset sekä sai-
raalasanasto. 

Leikkaukseen tulijalle -osiossa on 
esitelty leikkauspotilaan hoitopro-
sessi eli mitä tapahtuu leikkausta 
ennen, leikkauksen aikana ja sen 
jälkeen. Hoitoprosessi on pyritty 
kuvaamaan asiakaslähtöisesti, asi-
akasta motivoiden ja osallistaen.  
Potilaan vastuun korostaminen on 
perustava ajatus sisältöjen rakenta-
misessa.

Eri leikkauksia -osiosta löytyvät lin-
kit Terveyskylän toisiin taloihin. Niis-
tä löytyy lisätietoa kiinnostuksen 
kohteena olevasta leikkauksesta. 
Samalla voidaan hyödyntää olemas-
sa olevaa Terveyskylän sisältöä mah-
dollisimman laajasti. 

Palvelut -osio on tarkoitettu sai-
raanhoitopiirien omien palveluiden 
ja erikoisalojen esittelyyn. Tämän 
kokonaisuuden rakentaminen on 
Leikkaukseen tulijan talossa me-
neillään. Ammattilaisille suunnatut 

Kuva 1. Leikkaukseen tulijan talo.
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palvelut sisältävät tietoa, työkaluja 
ja materiaaleja ensisijaisesti terve-
ydenhuollon ammattilaisille. Näi-
den suunnittelu ja rakentaminen on 
tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Yksi 
esimerkiksi sisällöstä voisi olla mate-
riaali terveyskeskuslääkärille anes-
tesiakelpoisuuden arvioimiseksi ja 
parantamiseksi, jo siinä vaiheessa 
kun lähettää potilaan kirurgin leik-
kausarvioon.
 
Jalkauttaminen ja                     
kehittäminen

Leikkaukseen tulijan talon mark-
kinoiminen ja jalkauttaminen vaa-
tivat aktiivista työpanosta, koska 
talo on vastavalmistunut. Työryhmä 
on lisännyt tietoisuutta kiertämäl-
lä erilaisissa tilaisuuksissa ja osas-
totunneilla. Taloa pidetään myös 
aktiivisesti näkyvillä sosiaalisessa 
mediassa. Alkuvaiheessa tarkoituk-
sena on lisätä tietoa ammattilaisten 
keskuudessa. Heidän välityksellään 
tieto talosta alkaa vähitellen siirtyä 
potilaille ja asiakkaille.
 
Tärkeää on työelämän sitoutuminen 
käyttöönottoon, kun muutoksia toi-
mintaan ja palveluprosesseihin tulee 
usealta suunnalta. Leikkaukseen 
tulijan talosta tiedottamisen lisäksi 
tarvitaan konkreettisia käyttöön-
ottosuunnitelmia yksikkötasolla. 
Avainasemassa ovat henkilökunnan 
taidot (osaaminen, asenteet ja moti-
vaatio) hyödyntää digitaalisia palve-
luita. Niiden avulla voidaan tarjota 
luotettavaa tietoa ja ammatillista 
osaamista sekä arvioida asiakkaan 
roolia aktiivisena ja vastuuta otta-
vana toimijana. Tavoitteena on, että 
Terveyskylän kautta yhä useam-
pi asiakas saisi tietoa ja apua sekä 
omiin että läheistensä kysymyksiin 
ja ongelmiin. 

Talon kehittämistyö ja uusien osien 
rakentaminen jatkuvat, vaikka talo 
palvelee jo tällaisenaan kattavas-
ti. Sisällön kääntäminen ruotsiksi 
kuuluu oleellisena osana rakenta-

misprojektiin. Palautteet niin am-
mattilaisilta kuin asiakkailta ovat 
jatkuvasti tervetulleita. Niiden kaut-
ta käyttäjälähtöinen kehittäminen 
mahdollistuu. Palautetta kerätään 
suoraan erilaissa tilaisuuksissa, asia-
kasraadin kyselyillä sekä verkkosi-
vujen ja Facebookin palautelinkin 
kautta. Leikkaukseen tulijan taloon 
liittyen on suunnitteilla myös opin-

näytetyö, mikä tuottaa arvokasta 
tietoa digitaalisten terveyspalvelui-
den kehittämiseksi. Terveyskylän ja 
Leikkaukseen tulijan talon innostu-
neessa kehittämistiimissä on kova 
halu palvella asiakaslähtöisesti myös 
jatkossa.

Käy peremmälle 
www.leikkaukseen.fi!

Kuva 3. Kuvassa vasemmalta talonrakentajia: kliininen asiantuntija Katja Pursio, HUS ATeKin toimiala-
johtaja Olli Kirvelä, sairaanhoitaja Eija Suomalainen ja projektipäällikkö Minna Rauhala.

uu

Kuva 2. Kuvassa talon hahmo 
eli Leila Leikkaukseen tulija.
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymässä (jatkossa Kai-
nuun sote) eletään muutoksen ja 
työn murroksen aikaa. Muutoksessa 
tukemisessa halutaan tarjota erilai-
sia tapoja oppia sekä kehittää ja ja-
kaa osaamista. Jokainen työntekijä 
on arvokas ja mentorointi osaami-
sen kehittämisen menetelmänä ha-
lutaan tarjota kaikille työntekijöille.

Opinnäytetyön avulla kehitettiin 
Kainuun soten hoitohenkilökunnan 
osaamista kehittävä mentorointioh-
jelma. Kehittämistarpeen taustalla 
oli valtakunnallisen Sote uudistuk-
sen ja Kainuun Soten Uusi Sairaalan 
tuomat muutokset organisaation 
toiminnassa ja henkilöstön sijoit-
tumisessa. Kotoa kotiin -ajattelu ja 
asiakaslähtöisyys ovat hoitotyön 
keskiössä. Asiakkaiden palvelujen 
tarve, kehittyvät hoitoketjut ja -pro-
sessit sekä joustava henkilöstön 
osaamisen hyödyntäminen määrit-
tävät henkilöstön sijoittumista sekä 
osaamisen kehittämisen tarpeita.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli ke-
hittää Kainuun Soten henkilökunnan 
osaamista kehittävä mentorointioh-
jelma. Tavoitteena oli kuvata hoito-
henkilöstön osaamisen kehittämistä 
mentoroinnin avulla. Opinnäytetyön 
kehittämiskysymyksenä oli, miten 
hoitotyöntekijöiden osaamista voi-
daan kehittää mentoroinnin avulla?

Opinnäytetyön metodologiana oli 
toimintatutkimus. Alussa kartoitet-
tiin kyselyn avulla hoitotyöntekijöi-
den (n=32) mielipiteitä siitä, miten 
mentoroinnin avulla voidaan kehit-
tää heidän osaamistaan. Tulokse-
na oli kuusi luokkaa: työyhteisöön 
sopeutuminen, ammatillisen ke-
hittymisen tuki, luottamuksellinen 
vuorovaikutussuhde, hyvinvoinnin 
lisääntyminen, menetelmän arvos-
taminen ja ohjaustarve.
 
Toimivia mentorointikäytäntöjä 
kartoitettiin vertailukehittämisen 
avulla, mikä toteutettiin Kuopion 
yliopistosairaalan rekrytointiyksi-
kössä ja leikkaus- ja anestesiaosas-

tolla. Tulosten mukaan mentorointi 
on integroitava organisaation stra-
tegiaan, hoitotyöntekijöitä tulee 
kuunnella mentoroinnin suunnittelu- 
ja pilotointivaiheessa, mentoroinnin 
toteutuksen, arvioinnin ja seuran-
nan tulee olla systemaattista ja en-
nakkoon mietityt ratkaisut ylläpitä-
vät mentorointia arjen muutoksissa. 
Lisäksi työntekijöille tulee varmistaa 
mentorointikoulutus ja mentorointi-
suhteelle pitää varata aikaa. 

Systemoidun kirjallisuuskatsauksen 
avulla selvitettiin olemassa olevaa 
tietoa siitä, kuinka mentoroinnilla 
voidaan kehittää hoitohenkilökun-
nan osaamista. Tulokset osoittivat, 
että osaamisen kehittymistä tukee 
menetelmän tunteminen mento-
rointiprosessissa tukemisen lähtö-
kohtana, mentorointi itsesäätely-
valmiuksien kehittymisen tukena, 
mentorointi ammattispesifisten val-
miuksien kehittymisen tukena ja 
mentorointi yleisten työelämäval-
miuksien kehittymisen tukena.

Opinnäytetyössä kuvattiin Kainuun 
soten mentorointiohjelma. Mento-
rointiohjelman mukaan mentorointi 
on suunniteltua henkilöstön ja or-
ganisaation tavoitteellista osaami-
sen kehittämistä. Mentorointi mah-

OPINNÄYTETYÖ 
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -koulutus, kliininen asiantuntija

Mentorointi 
hoitohenkilöstön osaamisen 
kehittämisen menetelmänä

Elina Keränen
Apulaisosastonhoitaja, sh (yamk)
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä
Leikkaus- ja anestesiaosasto

Elämme maailmassa, jossa muutos on nopeampaa kuin koskaan en-
nen ja samalla maailma muuttuu hitaammin, kuin se enää koskaan 
tulee muuttumaan. Oksasen (2017, 12 - 13) mukaan työelämää 
koetteleva murros on jatkuvaa. Työn murroksessa on kysymys en-
tistä moninaisemman ja monipuolisemman työn kuvasta. Murroksen 
takana on tuttuja megatrendejä, ja seuraukset voivat olla valtavia. 
Meillä on mahdollisuus vaikuttaa muutoksiin, riskeihin ja epävarmuu-
teen ennakoimalla. (Sipilä 2017, 9.)

uu
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Avuksi alkuun!

Aktorille ja mentorille mentorointisuhteen alussa vastavuoroisen keskustelun herättämiseksi

Nimi:

Koulutustausta:

Työkokemus:

Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on mentorointiprosessiin liittyen?

Mitä tavoitteita asetat mentoroinnille?

Mitä toivot mentorointisuhteelta?

Kuvaa mitä osaamista sinulla on?

Mitä osaamista haluat kehittää mentoroinnin avulla?

Miten sinun mielestäsi mentorointi hyödyntää työyhteisöäsi ja organisaatiotasi?    

1.12.2017 Laatija(t)

Lokkila K 

Keränen E
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä

dollistaa hiljaisen tiedon säilymistä 
organisaation pääomana. Mento-
rointisuhteessa mentori jakaa ko-
kemustaan vähemmän kokemusta 
omaavalle aktorille vastavuoroises-
sa vuorovaikutussuhteessa. Men-
torointisuhteen etenemistä ohjaa 
organisaation kuvattu mentorointi-
prosessi ja mentoroinnin osapuolien 
määrittämät tavoitteet. Organisaa-
tion mentorointimateriaalina kuvat-
tiin mentorointiprosessi, mentoroin-
nin työohje, mentorointisopimus 
ja -suunnitelma, toimijoiden osuus 
mentorointiprosessissa, Avuksi al-
kuun! -lomake sekä Pisteeksi päätök-
seen! -lomake. 

Mentoroinnin pilotointi käynnistyi 
halukkaiden mentorointiin osallis-
tujien kartoituksella. Pilotointi ete-

Pisteeksi päätökseen!

Aktorille ja mentorille mentorointisuhteen päätteeksi vastavuoroisen palautekeskustelun tueksi

Aktori:

Mentori:

Aika ja paikka:

Kuinka alussa kuvatut toiveet ja odotukset täyttyivät mentorointiprosessin aikana?

Kuinka mentoroinnille asetetut tavoitteet täyttyivät?

Miten mentorointisuhde tuki sille asetettuja toiveita? 

Miten mentorointiprosessi tuki osaamisen kehittymistäsi? 

Kuinka suunnitellut mentorointitapaamiset ja niiden järjestelyt toteutuivat?

Miten kehittäisitte mentorointiprosessia?

Miten työyhteisösi ja organisaatiosi hyötyivät mentoroinnista?

1.12.2017 Laatija(t)

Hannonen E 

Keränen E

nee mentoroinnin markkinoinnilla ja 
mentorointikoulutuksella. Opinnäy-
tetyö raportoitiin artikkeleina hyö-
dyntäen hankekirjoittamista.

Mentorointia on markkinoitu alku-
vuoden aikana mentorointi-infoilla 
esimieskoulutuksissa, hoitotyön 
johtoryhmässä sekä sähköpostitie-
dotteilla. Mentoroinnista pidetään 
orientaatiotilaisuus helmikuussa 
2018 kaikille mentoroinnista kiinnos-
tuneille. Maaliskuussa organisaation 
työntekijöille käynnistyy Minustako 
mentori? -koulutus. Mentoroinnin 
etenemistä tuetaan mentorointipro-
sessin mukaisesti.

Mentoroinnin avulla voimme hyö-
dyntää organisaatiossamme ole-
massa olevaa työntekijöiden ko-
kemusperäistä osaamista yhteisen 
osaamisen jakamiseksi. Mentoroin-
nissa oppijoina ovat kaikki mentoron-
nin osapuolet. Mentorointi hyödyn-
tää koko työyhteisöä, jonka lisäksi 
mentoroinnista hyötyvät myös so-
siaali- ja terveydenhuollon asiak-
kaat ja potilaat, kun asiantuntijuutta 
jaetaan ja hyvät käytännöt asettu-
vat osaksi organisaation toimintaa. 
(Keskinen & Paalumäki 2009, 63; Jo-
kelainen 2015, 99 -100.) n

uu

Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä
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Tässäpä tarinaa siitä, miten minusta 
tuli perioperatiivinen hoitaja:

Oli vuosi 1984 ja kävin lukion ensim-
mäistä vuotta. Hirveästi minua ei 
lukio-opinnot kiinnostaneet, mutta 
en ollut oikein muutakaan mahdol-
lisuutta keksinyt. Kevään yhteisha-
ku oli alkamassa ja selasin paksua 
valintaopasta ja mietin, että olisiko 
siellä mitään mahdollista opiskelu-
paikkaa minulle: ikää 17 vuotta eikä 
ylioppilas. Mielessäni oli ollut ajatus 
sairaanhoitajan ammatista. Aikani 
opasta selasin ja huomasin, että al-
kaa aivan uusi koulutus Joensuussa 
ja Turussa, uusimuotoinen sairaan-
hoitajakoulutus eli peruskoulupoh-
jainen koulutus, kesto 4,5 vuotta.  
No niin, siinähän se on ja ei kun 
hakemaan.  Hain Turun sairaanhoi-
to-oppilaitokseen ja toiselle sijalle 
laitoin Joensuun sairaanhoito-oppi-
laitoksen. 

TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS, jonka nimi muuttui uuden lainsäädännön perusteella vuonna 1988 Turun 
terveydenhuolto-oppilaitokseksi, valikoitui toiseksi kokeilukouluksi (Joensuun sairaanhoito-oppilaitos oli toinen kokei-
lukoulu) useiden halukkaiden joukosta. Peruskoulupohjainen peruslinjakokeilu käynnistyi 1984 ja päättyi kouluasteen 
tutkintojen osalta keväällä 1988 ja opistoasteen osalta vuoden 1989 lopussa. Koulutus muodostui kaikille yhteisestä 
lukuvuoden mittaisesta yleisjaksosta, jonka jälkeen opiskelijat valitsivat erikoistumislinjansa. Ensimmäiset ylioppilas-
pohjaisten opetussuunnitelmien mukaan opiskelevat opiskelijat aloittivat opintonsa tammikuussa 1987. Sairaanhoitajan 
opintojen kesto uuden rakenteen mukaan oli 3,5 vuotta ylioppilas- ja 4,5 vuotta peruskoulu pohjalta.

OPETUSSUUNNITELMA sisälsi lukuvuoden mittaisen, kaikille yhteisen yleisjakson ja sille rakentuvan erikoistumisjak-
son suunnitelman. Yleisjaksolla, jota ylioppilaat eivät suorittaneet, tavoitteena oli muodostaa opiskelijoille kokonaiskuva 
ihmisestä, terveydestä sekä näiden ja ympäristön välisistä suhteista. Opiskelijoille annettiin myös tietoa terveydenhuol-
losta ja sen ammateista. Yleisjakson jälkeen opiskelijat hakivat erikoistumisjakson linjoille. Ylioppilaat hakeutuivat suo-
raan opintolinjoille ja suorittivat saman tutkinnon kuin peruskoulupohjaiset vuotta lyhyemmässä ajassa. Turun tervey-
denhuolto-oppilaitoksessa sairaanhoitajan tutkinto oli mahdollisuus suorittaa neljällä eri suuntautumisvaihtoehdolla: 
lasten sairaanhoito, leikkaus-anestesiasairaanhoito, psykiatrinen hoito ja sisätauti-kirurginen sairaanhoito.

Miten minusta tuli 
perioperatiivinen hoitaja?

Ja niinhän siinä kävi, että sain kutsun 
pääsykokeisiin Turkuun. Pääsyko-
keisiin tuli materiaalia luettavaksi ja 

koska olin päättänyt, että minusta 
tulee sairaanhoitaja, luin pääsyko-
keisiin huolella ja opettelin luetta-
van materiaalin suurin piirtein ulkoa. 
Vihdoin koitti pääsykoepäivä. Mat-
kustin Jyväskylästä Turkuun junalla 
edellisenä päivänä ja olin yön hotel-
lissa. Kävin harjoittelemassa linja-
autolla reitin sairaanhoito-oppilai-
tokselle, että varmasti olen ajoissa ja 
oikeassa paikassa seuraavana päivä-
nä. Pääsykokeissa oli kirjallinen osio 
ja sitten ryhmähaastattelu. Muistan 
kun odotin haastatteluvuoroa ja jän-
nitti ihan hirveästi. Kirjallinen osio 
oli mielestäni sujunut hyvin ja etukä-
teen saatujen ohjeiden mukaan psy-
kologin testitkin sujuivat mallikkaas-
ti. Haastattelusta ei oikein osannut 
sanoa miten se meni, mutta eiköhän 
sekin hyvin mennyt.

Sitten vain kotimatkalle ja odotta-
maan pääsykokeiden tuloksia, tu-
losten olivat määrä tulla kesäkuun 
alussa. Siihen asti oli jännitettävä. 
Jatkoin lukio-opiskeluja, mutta eipä 
minulla hirveästi motivaatio riittä-

Joulukuussa vuonna 1988 valmistuin leikkaus- anestesiasairaanhoi-
tajaksi Turun Terveydenhuolto-oppilaitoksesta. Samana vuonna kun 
leikkausosaston sairaanhoitajien yhdistys perustettiin.  Meillä on siis 
30-vuotisjuhlat molemmilla.

Minna Ikonen
Sairaanhoitaja
Terveystalo Jyväskylä, 
Leikkausosasto

uu
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nyt enää niihin. Muistan englannin 
opettajankin minulle sanoneen, että 
kannattaisi hiukan panostaa opiske-
luun kun nuo kurssien numerot ovat 
laskusuunnassa, vastasin hänelle, 

”en ole enää syksyllä jatkamassa lu-
kiota, lähden opiskelemaan sairaan-
hoitajaksi”.  Eka vuosi lukio-opintoja 
tuli kuitenkin suoritettua ja sitten 
kesälomalle odottamaan valintatu-
loksia. 

Ja niin koitti se päivä, kun posti toi 
minulle kirjeen ja siellä oli tieto, että 
minut on valittu Joensuun sairaan-
hoito-oppilaitokseen opiskelijaksi. 
Olin ollut pääsykokeiden kirjallisen 
osion toiseksi paras     . Ei mennyt siis 
turhaan ulkoa pänttääminen     .

Opiskelua ja harjoittelua

Elokuussa aloitin Joensuun sairaan-
hoito-oppilaitoksessa yleisjaksolla. 
Yleisjakso sisälsi paljon asiaa ja sen 
aikana minulle oli ihan varmaa ja sel-
vää, että haluan hakeutua opiskele-
maan leikkaus-anestesiasairaanhoi-
toa, toisena vaihtoehtona oli lasten 
sairaanhoito. Edessä oli siis haku ja 
toisen kerran jo onni suosi ja pää-
sin opiskelemaan sitä, mitä halusin. 
Samalla se tiesi, että asuminen Jo-
ensuussa jäi vuoden mittaiseksi ja 
edessä oli muutto Turkuun.

Elokuussa olin uuden edessä, uusi 
paikkakunta ja uusi oppilaitos. On-
neksi oli pääsykokeista jäänyt joita-
kin muistikuvia koulusta ja ympäris-
töstä. Opiskelut aloitettiin terveestä 
ihmisestä ja ensimmäiset leikkaus-
saliharjoittelujaksot taisivat olla 
kahden vuoden erikoistumisopiske-
lun jälkeen. Kyllä sitä odotettiin ja 
aika tuntui aika pitkältä. Ensimmäi-
sen harjoittelun tein Tyks:n lasten 
leikkausosastolla. Se oli mieleen pai-
nuva harjoittelujakso ja todisti, että 
leikkaussalimaailma on se minun 
juttu.

Vuodet kuluivat ja useat harjoittelut 
tuli tehtyä. Tutuksi tulivat Tyks:n eri 
leikkausosastot ja Turun kaupungin 
sairaalan leikkausosasto. Viimeisen 
harjoittelun tein juuri tuolla kau-
punginsairaalan leikkausosastolla. 
Opiskeluajoilta on muistikuva, mi-
ten käytännön harjoittelussa meitä 
ihmeteltiin, oltiinhan me historian 
ensimmäiset sairaanhoitajat, jotka 
erikoistuvat suoraan. Se aiheutti 
välillä aika suurtakin kummastusta 
ja ihmetystä eli miten voimme tie-
tää mihin haluamme erikoistumaan, 
kun emme ole olleet töissä. 

 
Valmistuminen

Joulukuussa 1998 oli edessä histori-
allinen hetki, kun me valmistuimme 
leikkaus-anestesiasairaanhoitajiksi. 
Takana 4,5 vuoden opinnot, jotka 
mielestäni antoivat hyvät valmiudet 
minulle ammattiin. Olin nähnyt ja 
kokenut paljon noiden vuosien aika-
na ja nyt olin valmis lähtemään oikei-
siin töihin. Muutto oli heti edessä ta-
kaisin Jyväskylään ja vuoden alussa 
2.1.1989 aloitin Keski-Suomen kes-
kussairaalan leikkausosastolla työt 
erikoissairaanhoitajana. Olin saanut 
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sijaisuuden avoimeen virkaan ja 
1.7.89 otin sitten viran vastaan. 

Minut otettiin hyvin vastaan, olin 
minä uudessakin työpaikassa ih-
metyksen aihe, ”se on se uusimuo-
toinen sairaanhoitaja, erikoistunut 
suoraan”. Mutta pian se unohtui ja 
sulauduin joukkoon. Siitä minun 
urani leikkaussairaanhoitajana alkoi 
ja sillä tiellä ollaan edelleen. Työ-
paikka on välillä vaihtunut ja samal-
la työn sisältö. Vuosina 2005–2009 
työskentelin Suomen Terveystalon 
leikkausosastolla täällä Jyväskyläs-
sä. Silloin näin, miten uusi toiminta 
yksityisellä puolella aloitetaan ja ke-
hitellään. Vuonna 2009 tein kuiten-
kin päätöksen, että palaan takaisin 
Keski-Suomen keskussairaalan leik-
kausosastolle samaan tuttuun työ-
höni. Eniten olin kaivannut kolmi-
vuorotyötä, juu, rakastan tehdä öitä 
ja työn sisältöön kaipasin vaihtelua.  

Ennen tuota lopullista päätöstä pala-
ta takaisin keskussairaalan leikkaus-
osastolle kävin vuonna 2008 kesä-
töissä päivystys- ja infektio-osastolla 
keskussairaalassa. Tämä sen takia, 
koska ajattelin oman ammattitaitoni 
kannalta käydä kurkkaamassa osas-
tolla työskentelyä. Jos en silloin olisi, 
niin en varmaan koskaan olisi tehnyt 
sitä. Kesä oli opettavainen ja se kyllä 
antoi paljon. Samalla arvostus osas-
tolla työskenteleviä hoitajia kohtaan 
kasvoi todella paljon. Mutta tämäkin 
kokemus vahvisti sen, että leikkaus-
osasto on minun työpaikkani. 

Tällä hetkellä työskentelen Jyväs-
kylän Terveystalon leikkausosastol-
la. Viime vuonna sain kokea saman, 
jonka moni muukin on joutunut 
kokemaan eli sisäilmaongelmat 
kävivät minun kohdallani niin suu-
reksi ongelmaksi, että valinta oman 
terveyden vuoksi oli tehtävä. Mutta 
onneksi minulla oli hieno tilaisuus 
päästä jatkamaan leikkaussairaan-
hoitajan työtä Terveystalolle, eikä 
tarvinnut miettiä, mitä olisin tehnyt 
odotellessani uuden sairaalan val-
mistumista. Uusi sairaala valmistuu 

meille tänne Jyväskylään vuonna 
2020.  Voi siis olla, että pääsen vielä 
urani aikana kokemaan uuden sai-
raalan ja sen tuomat haasteet.

Paljon ovat ajat muuttuneet uran 
alusta tähän päivään. Silloin kangas-
liinat olivat käytössä potilaan peitte-
lyssä, sementti sekoitettiin kupissa 
ja leivottiin ruiskuun käsin, rtg-kuvat 
käytiin kehittämässä itse, jos salissa 
otettiin sappikuvia jne. Täytyy tode-
ta, että työ leikkausosastolla on to-
della erilaista kuin 30 vuotta sitten. 
Ehkä juuri se on se juttu, joka tekee 
työstä niin mielenkiintoisen. Tekno-
logia ja erilaiset laitteet ovat tulleet 
päivittäiseen työhömme, leikkaus-
tekniikat ja tavat ovat kehittyneet 
huimasti (avoleikkauksista tähys-
tysleikkauksiin, robotit, 3D, 4K jne.).  
Kaikkea tätä kehitystä olen saanut 
olla seuraamassa aitiopaikalla ja 

saanut olla siinä mukana. Leikka-
uspotilaan hoito on konkreettista 
työtä potilaan parhaaksi: näet työsi 
tuloksen. 

FORNA

Fornan toiminnassa olen ollut vuo-
desta 2012. Fornan hallitukseen kuu-
luminen on minulle osa ammattilai-
suutta ja on hieno edustaa meidän 
leikkaussalisairaanhoitajien yhdis-
tystä. Se on opettanut minulle pal-
jon ja vuosien varrella olen saanut 
tutustua moniin ihaniin leikkaushoi-
tajiin ympäri Suomen sekä sairaala-
tarvikeyritykset ja heidän edustajan-
sa ovat tulleet tutuiksi. n

Luulenpa, että olen perioperatiivi-
nen hoitaja suurella sydämellä <3

Mahtavien työkavereiden kanssa voi myös harrastaa mieliurheilulajia! Useana vuonna on sairaalan 
joukkueella osallistuttu sairaaloiden SM-pesisturnaukseen. Kuvassa Keski-Suomen keskussairaalan 
pesisjoukkue SM-turnauksessa.
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Terveydenhuoltolain muutokset, jot-
ka edellyttivät sairaanhoitopiirejä 
keskittämään anestesiassa tehtävät 
leikkaukset tiukalla aikataululla ym-
pärivuorokautisesti päivystäviin kes-
kussairaaloihin, aiheuttivat melkoi-
sen urakan Kanta-Hämeessä.

Riihimäen sairaalan leikkausten osal-
ta pääsimme aloittamaan suunnitte-
lun jo viime vuoden keväällä, ja sieltä 
siirtyneet noin 800 toimenpidettä ja 
neljä leikkaussalihoitajaa olemme 
onnistuneet jo sulauttamaan omaan 
toimintaamme. Siinä auttoi myös jo 
ennestään yhteinen toimintamalli, 
kertoo leikkaus- ja toimenpideyksi-
kön osastonhoitaja Sonja Hietaranta.

Forssan hyvinvointikuntayhtymän 
omistaman Forssan sairaalan leikka-
usten osalta suunnittelu pääsi käyn-
tiin vasta loppuvuodesta, ja lisähoita-
jien rekrytointi oli vielä tätä artikkelia 
kirjoitettaessa kesken.

On selvää, että vanhojen aluesairaa-
loiden yhteisöille toiminnan muutos 
tuottaa surua ja luopumisen tuskaa. 
Ei tämä helppoa ole ollut täällä Hä-
meenlinnankaan päässä, Hietaranta 
pohtii.

Leikkaustoiminnassa määriteltiin 
etukäteen lukuisia keinoja ja uudis-
tuksia, joilla lisääntyvä leikkausmää-
rä pystytään hoitamaan vanhalla 
tilaresurssilla. Ehkäpä tärkeimmäksi 

osastonhoitaja näkee potilaan pre-
operatiivisen valmistelun suunnitel-
mallisuuden ja huolellisuuden.

Jotta salit saadaan alkamaan täs-
mälleen kello 7.50 aamulla ja koko 
päivä pysymään aikataulussa, mei-
dän pitää miettiä tarkasti potilai-
den järjestys, potilaiden ja lääkäri-
en erikoistoiveet, järjestää lääkärin 
tapaaminen ennen toimenpidettä 
ja määritellä, hoidetaanko potilas 
päiväkirurgisena, yön yli -yksikössä 
vai vuodeosastolla toimenpiteen jäl-
keen. Salihenkilökunnan tauotuksen 
täytyy toimia sujuvasti, kuten myös 
vuoropuhelun eri ammattiryhmien 
kanssa, Hietaranta kuvailee.

Kanta-Hämeen keskussairaala Hämeenlinnassa on Suomen viiden-
neksi suurin ympärivuorokautisesti päivystävä ei-yliopistollinen 
sairaala, jossa on tehty vuosittain reilusti yli 10 000 kirurgista toimen-
pidettä. Tämän vuoden alusta Hämeenlinnaan on keskitetty lisäksi 
maakunnan muissa sairaaloissa Riihimäellä ja Forssassa aiemmin 
tehdyt noin 2000 leikkausta, jotka vaativat anestesiaa. Volyymin 
lisäys toteutetaan kehittämällä potilaan prosessia sekä salin vaihtoai-
koja – jotta saumattomassa yhteistyössä onnistuttaisiin, on ”kitka-
kohtia” sujuvoittamaan värvätty kolme kokenutta vastuuhoitajaa eri 
osa-alueille.

Osastonhoitaja Sonja Hietaranta on joutunut tekemään melkoisesti suunnittelutöitä, jotta Kanta-Hä-
meen keskussairaalaan saadaan sopimaan nopeassa aikataulussa noin 2000 anestesiassa tehtävää 
leikkausta lisää.
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Salien vaihtoaikaa ”virtauttamalla” 
ja toimimalla lean-ideologian mu-
kaisesti saleihin on saatu mahdu-
tettua yksi elektiivinen toimenpide 
enemmän salia kohti entiseen ver-
rattuna.

Hämeenlinnassa tehtävistä kaikista 
toimenpiteistä päivystysleikkausten 
osuus on 25 prosenttia. Leikkaus-
osastolla päivystysleikkausten osuus 
on peräti 49 prosenttia. Päivystys-
toiminnan turvaaminen on maakun-
nan keskussairaalalle ensiarvoisen 
tärkeää ja tarvittaessa ruuhkatilan-
teissa elektiivinen toiminta joutuu 
väistymään. Tähän on kuitenkin 
jouduttu hyvin harvoin. Arkisin kaksi 
päivystystiimiä leikkaa kello 8–15.30 
välisenä aikana ja tarvittaessa ote-
taan kolmas päivystystiimi käyttöön 
kello 10 alkaen. Ilta-aikaan ja viikon-
loppuisin keskussairaalassa päivys-
tää yksi leikkaussalitiimi.

Hämeenlinnan leikkaustoiminta pähkinänkuoressa:

l 14 leikkaussalia, joista 10 elektiivistä salia

l 24/7 h päivystävä yksikkö, jossa tilanteen mukaan 2–3 päivystyssalia

l 1 sektiosali

l 11 paikkainen heräämö ja päiväkirurgialla 12 paikkainen heräämö, jossa myös  
          yön yli -yksikkö.
 Valtaosa potilaista saapuu leikkauspäivän aamuna LEIKO (leikkaukseen ko- 
 toa) -yksikköön, josta potilas viedään leikkaussaliin tai potilas saapuu päivä- 
 kirurgian yksikön kautta.

l LEIKOssa suoritetaan potilaiden haastattelut. Potilaat voivat tavata leikkaavat  
 lääkärit ennen operaatiota. Haastattelua vaativat päiväkirurgiset potilaat  
 haastattelee hoidonsuunnittelija.

Jotta laajentunut päivittäinen toi-
minta sujuisi ilman pullonkauloja, on 
laadittu esimerkiksi tarkistuslistoja 
ja viime vuonna leikkausosastolle 
nimettiin kriittisiin saumakohtiin 
myös kolme vastuuhoitajaa, joiden 

tehtävänä on toimia omien tiimien-
sä tukena. Vastuuhoitajiksi valikoitui 
kokeneita sairaanhoitajia, joilla on 
kykyjä ongelmanratkaisuun ja myös 
sosiaalista osaamista.

Ortopedian, anestesian ja pehmytkirurgian vastuuhoitajiksi toimintaa sujuvoittamaan rekrytoidut Tiina Pyttynen (vas.), Sanna Kiuru ja 
Marja-Leena Nurmi olivat heitä, joilta ennenkin työyhteisössä epäselviä asioita kysyttiin.

uu
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Kanta-Hämeen keskussairaalaan on nykyisin keskitetty koko maakunnan anestesiassa tehtävä kirurgia. 
Työn touhussa sairaanhoitaja Anni Koskela (vas.), vastuuhoitaja Marja-Leena Nurmi ja ylilääkäri Osmo 
Hiltunen.

Pehmytkirurgian vastuuhoitaja Mar-
ja-Leena Nurmi, ortopedian vastuu-
hoitaja Tiina Pyttynen ja anestesian 
vastuuhoitaja Sanna Kiuru kehuvat 
kuin yhdestä suusta uutta, monipuo-
lista työnkuvaa.

Vastuuhoitajan tehtäviin kuuluu 
paljon opastusta, koulutusta, kom-
munikaatiota, yhteistyötä, ylläpitoa, 
tilaamista ja varmistamista. ”Yh-
distävä tekijä meillä kaikilla on var-
maankin työhulluus, nautimme siitä, 
kun hommat sujuvat saleissa!”, kol-
mikko kuvailee.

Vaikka leikkausten määrä on kas-
vanut, koko yksikön toimintaan on 
tullut lisää onnistumisen iloa, kun 
vastuunjako on selkiytynyt ja työn 
suunnitelmallisuus lisääntynyt.

Onnistumisen ilon näki, kun harjoi-
teltiin virtautuspäiviä ja kaikki sujui. 
Se vasta on kuluttavaa ja stressaa-
vaa, jos toiminta tökkii, välineitä 
puuttuu tai vaihdot menevät pieleen. 
Huolellisella suunnittelulla on saatu 
lisää tehoa ja työn iloa, osastonhoi-
taja Hietaranta näkee.

Osastonhoitajan ja vastuuhoitaja-
kolmikon ei tarvitse jatkossakaan 
huolehtia, etteikö töitä ja muutoksia 
Kanta-Hämeen keskussairaalassa 
riittäisi. Oman värinsä tuo kokonaan 
uuden sairaalan suunnittelu sekä yh-
teistyön syventäminen Tampereen 
yliopistollisen sairaalan kanssa.

Muutoksessa on pysyttävä muka-
na ja otettava siitä positiiviset asi-
at, kuten uudet työntekijät ja toi-
mintatavat, voimavaroiksi, hoitajat 
pohtivat.n
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Eeva Liikanen
Terveystieteiden tohtori, yliopettaja
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kudosnäytetyypit

Kudosnäytteitä otetaan monissa 
terveydenhuollon yksiköissä, kuten 
poliklinikoilla, terveysasemilla ja 
leikkaussaleissa. Koepalat jaetaan 
neljään ryhmään: 1) pienet opera-
tiiviset näytteet (luomet, lipoomat, 

Oikein käsitellystä kudosnäytteestä 
oikea diagnoosi

sappirakot, umpilisäkkeet), 2) suu-
ret operatiiviset näytteet (poistetut 
elimet, elimen osat ja elinryhmät), 
3) pikatutkimukset eli jääleiketutki-
mukset (munasarja- ja aivoleikkauk-
set) ja 4) neulabiopsianäytteet (mm. 
rinta, eturauhanen, maksa). Kudos-
näytteet ottaa aina lääkäri.

Kudoksen kiinnittäminen

Kudosnäytteet laitetaan välittömäs-
ti näytteenoton jälkeen kiinnitys- eli 
fiksointiaineeseen, joka on taval-
lisesti puskuroitu 10-prosenttinen 
formaliiniliuos (pH 6,9). Yleensä liu-
okset ovat valmiiksi purkeissa, joihin 
kudospalat laitetaan. Leikkaussa-
leissa, joissa voidaan irrottaa tutkit-
tavaksi isojakin paloja, näytteet lai-
tetaan riittävän suureen asiaan. 
Kiinnitysliuosta tulee olla tarpeek-
si, vähintään 20-kertainen määrä 
suhteessa kudoksen kokoon. Jos ei 
käytetä valmiita formaliinipurkkeja, 
astiaan kaadetaan ensi formaliinia ja 

Kudos- eli biopsianäytteitä tutkimalla saadaan selville, onko poti-
laalla kasvain tai joku muu sairaus. Kudosnäytteiden oikea käsittely 
mahdollistaa, että patologian laboratorioon tutkittavaksi tuleva 
näyte on laadukas. Patologian laboratoriossa näytettä käsitellään 
monivaiheisesti. Vain laadukkaasta näytteestä voidaan saada luotet-
tava diagnoosi.

Kudosnäytteet valetaan parafiinilla metallimuotteihin. Kuva: Sami Mäkilä.
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sitten kudos. Täten estetään kudok-
sen vaurioituminen, koska jos kudos 
laitetaan kuivaan purkkiin, se voi 
tarttua purkin pohjaan ja siten vauri-
oitua. Helposti käpristyvät kudokset 
(suoli, lihas) laitetaan nuppineuloil-
la kiinni styrox-levyyn tai pahviin. 
Kiinnityksen tarkoituksena on estää 
kudoksen hajoaminen ja bakteerien 
lisääntyminen sekä estää pienien 
molekyylien hävikki ja kovettaa ku-
dosta. Kiinnitys säilyttää kudoksen 
mahdollisimman alkuperäisessä 
muodossa. Formaliiniliuos on terve-
ydelle haitallista aihetta, joten sitä ei 
saa koskea paljain käsin ja siitä läh-
tevän höyryn hengittämistä tulee 
välttää. Formaliinipurkit suljetaan 
huolellisesti, ettei formaliiniliuosta 
pääse läikkymään, kun purkkeja kul-
jetetaan patologian laboratorioon.

Laboratorioiden näytteiden otto- ja 
kuljetusohjeistus voivat vaihdella, 
joten tarvittaessa ne voi varmistaa 
laboratorion ohjeista. Nämä ohjeet 

ovat nykyään sähköisessä muodos-
sa. Ohjeistusta voi kysyä myös pa-
tologian laboratoriosta, jonne näyt-
teet lähetetään.

Lähete näytteen mukaan

Lääkäri tekee kudosnäytteille lähet-
teet. Perusteelliset lähetetiedot ovat 
ensiarvoisen tärkeitä, jotta näyttei-
den luotettava tutkiminen olisi mah-
dollista patologian laboratoriossa. 
Perustietojen (nimi, henkilötunnus, 
lähettävä lääkäri, paikka) lisäksi lä-
hetteessä tulee olla näytteenottoin-
dikaatio eli syy, kysymyksenaset-
telu, keskeiset esitiedot, nykytila, 
laboratoriolöydökset ja tulkintaan 
vaikuttava hoito, näytteenottoon 
tai leikkaukseen liittyvät havainnot 
sekä mitä näytteeksi on lähetetty ja 
mistä kohtaa näyte on otettu. Ennen 
näytteen lähettämistä patologian 
laboratorioon, tulee tarkistaa, että 
kudos vastaa lähetteen kuvausta. 
Näytteitä tulee olla yhtä monta kuin 

uu

lähetteessä on kuvattu. Laboratori-
ossa kuluu paljon aikaa näytteiden 
ja lähetteiden vastaavuuden selvit-
tämiseen. Näytteen tutkimusta ei 
voi aloittaa ennen kuin lähete on 
saapunut. Puuttuva näyte tai lähete 
viivästyttävät näytteen vastauksen 
saamista ja voivat vaarantavat poti-
lasturvallisuuden.

Mitä näytteille tapahtuu       
patologian laboratoriossa?

Patologian laboratoriossa näyte 
otetaan vastaan ja kirjataan labora-
torion tietojärjestelmään sekä tar-
kistetaan näytteen ja lähetteen vas-
taavuus. Samalla tarkistetaan, että 
onko näyte ollut tarpeeksi kauan 
kiinnitysaineessa. Useimmiten kiin-
nitysaika on yksi vuorokausi. Isoja 
kudospaloja leikataan tarvittaessa 
pienemmäksi, jotta kiinnitys no-
peutuisi eikä kudos jäisi sisäpuolelta 

”raa’aksi”. Pienet näytteet otetaan 
tutkittavaksi kokonaan (esimerkiksi 

Kudosblokit leikataan mikrotomilla ohuiksi leikkeiksi (3 mikrometriä). Kuva: Sami Mäkilä.
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5.-6.10. 2017 Seinäjoella pidetyillä 
valtakunnallisilla opintopäivillä kar-
toitettiin kyselylomakkeella leik-
kausalueen desinfektion toteutusta. 
Vastauslomakkeita palautettiin 44 
kappaletta. Seuraavassa tekstissä 
kuvataan kyselyyn saatuja vastauk-
sia. Koska vastauksia on yhdistelty 
tekstin sujuvoittamiseksi, kannattaa 
kokonaisuutta lukiessa ottaa huo-
mioon todellisuudessa esiintyvä toi-
mintatapojen kirjo. Vastauksissa oli 
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia eri 
työyksiköiden välillä. 

Käytettävät tuotteet

Ensimmäiseksi kysyttiin leikkaus-
alueen desinfektiossa käytettäviä 
tuotteita, kuten suojakäsineet ja 
pesusykeröt. Vastausten mukaan 
tehdaspuhtaita suojakäsineitä käy-
tettiin suhteessa steriileihin käsinei-
siin kahdeksan kertaa useammin. 
Pesusykeröt olivat joko tehdaspuh-
taita, steriilejä tai tehdasvalmistei-
sia valmispesupakkauksia, näistä 
vaihtoehdoista käytetyimmät oli-

Elina Keränen
Apulaisosastonhoitaja, sh (yamk)
Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä
Leikkaus- ja anestesiaosasto

Jäsenkysely 2017 
Miten työyksikössäsi 
leikkausalueen desinfektio 
toteutetaan? 

vat tehdaspuhtaat pesusykeröt ja 
tehdasvalmisteinen valmispakkaus. 
Kuitenkin myös steriilejä pesusyke-
röitä kerrottiin käytettävän useassa 
vastauksessa. Lisäksi osassa vas-
tauksista leikkausalueen desinfek-
tiossa oli käytössä pumpulitikkuja, 
desinfioitu pesupihti, steriloitu pe-
supihti, steriili kaarimalja ja deegeli. 

Käytettävät desinfiointiaineet iholla 
Vastausten mukaan ihon desinfek-
tiossa oli käytössä 90 %, 80 % sekä 
70 % denaturoitu alkoholi värillisenä 
ja värittömänä. Myös Chloraprep oli 
käytössä muutamassa yksikössä. 

Käytettävät desinfiointiaineet 
limakalvoilla 

Vastausten mukaan limakalvojen 
desinfektiossa oli käytössä Desin-
fektol H ja NaCl 0,9%. Lisäksi kah-
dessa vastauksessa kerrottiin käy-
tössä olevan haavanhoitoneste ja 
yhdessä 80% denaturoidun alkoho-
lin ja NaCl 0,9% sekoitus. 

uu

Iho- ja limakalvodesinfektio ovat olennainen osa perioperatiivisen hoi-
totyön intraoperatiivista hoitovaihetta. Leikkausosaston sairaanhoi-
tajat desinfioivat päivittäin leikkaus- ja toimenpidealueita. (Lehtimäki 
2017, 5.) Leikkausalueen desinfektioon on suositellut tuotteet, välineet 
ja toimintatavat (ks. Karma, Kinnunen, Palovaara & Perttunen 2016, 
110-112; Rantala, Huotari, Hämäläinen & Teirilä 2010, 221).

tähystyksissä otetut näytteet). Suu-
rista näytteistä otetaan tutkittavaksi 
vain osa näytteestä tarkan harkin-
nan perusteella. Leikellyt kudospalat 
laitetaan kasetteihin, jotka edelleen 
laitetaan kudoskuljetuslaitteeseen. 
Tässä laitteessa erilaisten liuosten 
avulla kudoksesta poistetaan vesi ja 
sen tilalle imeytyy parafiini. 

Kudoskuljetuskäsittelyn jälkeen 
näytteet valetaan parafiinilla metal-
limuottiin ja jäähdytetään. Näin teh-
dyistä ns. kudosblokeista leikataan 
mikrotomilaitteella ohuita leikkeitä, 
joiden paksuus on noin 3 µm. Leik-
keet asetetaan objektilasille ja läm-
pölevykiinnityksen jälkeen ne ovat 
valmiita värjättäväksi. Rutiinivärjä-
ys on hemtoksyliini-eosiini –värjä-
ys.  Leikkeille voidaan tehdä monia 
muita värjäyksiä riippuen siitä, mitä 
niistä halutaan osoittaa. Värjäyksen 
jälkeen objektilasit päällystetään ja 
kuivumisen jälkeen ne ovat valmiita 
patologin tutkittavaksi. Hän tutkii 
näytteet mikroskoopin avulla antaa 
siitä lausunnon eli PAD (patologis-
anatominen diagnoosi) –vastauksen. 
Koska kudosten tutkimusprosessi 
on monivaiheinen, vastauksen saa-
misessa menee noin viikko. Joskus 
näytteille täytyy tehdä lisätutkimuk-
sia, silloin vastausaika on huomatta-
vasti pitempi.

Jääleikenäyte

Joskus näyte täytyy tutkia hyvin 
nopeasti. Esimerkiksi potilaalle teh-
dään rintasyöpäleikkaus ja on tärkeä 
tietää onko vartijaimusolmukkeissa 
syöpäsoluja. Tällöin tutkimus teh-
dään tuoreesta eli fiksoimattomasta 
näytteestä. Näyte kääritään fysio-
logisella keittosuolaliuoksella kos-
tutettuun sideharsotaitokseen ja 
toimitetaan viipymättä patologian 
laboratorioon. Siellä näyte jäädy-
tetään nopeasti esimerkiksi neste-
typessä ja leikataan jääleikemikro-
tomilla, jonka jälkeen siitä tehdään 
pikavärjäykset. Patologia tutkii 
näytteen välittömästi ja ilmoittaa 
vastauksen heti leikkaussaliin. n
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Kuvaa desinfiointitekniikkaa

Useassa vastauksessa desinfiointi-
tekniikaksi kuvattiin leikkausalueen 
desinfektio yhdensuuntaisin vedoin 
vähintään kolme kertaa. Maksimis-
saan oletettu viillon kohta desinfioi-
tiin 5 kertaa. Leikkausalueen desin-
fektiossa edettiin puhtaasta likaiseen 
päin valumissuunta huomioiden ja 
desinfektioaluetta joka kerralla pie-
nentäen. Ihoa desinfioitiin 5-10 cm 
peittelyliinojen liimareunojen yli. 
Leikkausaluetta desinfioitiin joko 
steriilit tai tehdaspuhtaat käsineet 
kädessä tai pesupihdeillä tai yhdis-
tämällä nämä tekniikat. Useimmissa 
vastauksissa yhdistetyssä tekniikas-
sa ensin leikkausalue desinfioitiin 
käsineet kädessä ja viimeinen kerta 
pesupihtejä käyttäen. Vaativampien 
desinfiointialueiden, kuten sormet ja 
varpaat, kuvattiin tarvitsevan enem-
män käytettäviä sykeröitä. Vatsa-alu-

een ihon desinfektio aloitettiin navan 
desinfioinnilla, jossa apuna käytettiin 
pumpulitikkuja.

Chloraprepilla viillon kohtaa hangat-
tiin 30 sekuntia edestakaisin, minkä 
jälkeen edettiin hankaamalla muuta 
desinfiointialuetta puhtaasta likai-
seen. Tähän käytetty aika ei vastauk-
sista selvinnyt.

Onko toimenpiteitä, joissa on 
luovuttu toimenpidealueen   
desinfektiosta?

Joissain vastauksissa kerrottiin tilan-
teista, joissa leikkausalueen desin-
fektiosta on luovuttu. Tällaisiksi ku-
vattiin hätäsektio, hätä-aneurysma, 
hysteroskopia, vaginan pesu gyneko-
logisissa tähystystoimenpiteissä, rec-
toskopia, peräpukamaleikkaus milli-
ganin mukaan ja kyyneltien putkitus.

Mihin toimintatavat                
perustuvat?

Toimintatapojen kuvattiin perus-
tuvan yleisiin aseptisen toiminnan 
periaatteisiin ja aseptiseen oma-
tuntoon. Osassa vastauksista toi-
mintatavat perustuivat näyttöön, 
tutkimuksiin, tutkittuun tietoon, 
oppikirjojen ohjeistukseen ja opin-
tojen aikana opittuihin käytäntöihin. 
Lisäksi toimintatavat perustuivat 
sairaanhoitopiirin ohjeistukseen, in-
fektiotoimikunnan - ja hygieniahoi-
tajien ohjeisiin, yhdessä sovittui-
hin toimintatapoihin ja vanhoihin 
hyväksi havaittuihin ja totuttuihin 
toimintatapoihin. Välttämättä toi-
mintaohjeita tai yhdessä sovittuja 
toimintatapoja ei oltu käsitelty osas-
totunnilla, jonka vuoksi käytännöt 
tosiasiassa vaihtelivat. Toimintata-
poja oli myös kyselty muualta. 

uu

● Sairaanhoitaja ● Leikkaussalihoitaja
● Tehohoitaja ● Anestesiahoitaja
 
Esperi Anestesiapalvelut on Suomen 
suurin yksityisten anestesia- ja leikkaussali- 
palveluiden tuottaja. Toimimme useissa  
työpisteissä erikoissairaanhoidossa ympäri  
Suomen. Yrityksemme palveluksessa  
työskentelee sairaanhoitajia, leikkaussali- 
hoitajia, anestesiahoitajia, ja muita alan  
ammattilaisia.

Tarjoamme mielenkiintoisia työskentely- 
mahdollisuuksia, kilpailukykyisen  
palkkauksen ja urapolun, joka joustaa  
elämäntilanteesi mukaan.

Lisätietoja työskentelymahdollisuuksista:
esperi.fi/laakaripalvelut/ 
hae-meille-toihin

Tule sinäkin 
meille

Lopuksi

Leikkausalueen desinfektio on merkittävä tekijä hoi-
toon liittyvien infektioiden torjunnassa, mikä taas 
on oleellinen osa potilasturvallisuutta. Tiedämme, 
että leikkausalueen infektiot lisäävät potilaan kär-
simystä, hänen saamaansa hoitoa sekä hoitopäiviä. 
Leikkausalueen infektiot lisäävät myös taloudellisia 
lisäkustannuksia, niin potilaalle kuin terveydenhuol-
lolle. Jokaisen leikkaus- ja anestesiaosastolla työs-
kentelevän sairaanhoitajan tulee osata oikeaoppi-
nen leikkausalueen desinfektio, joka on näyttöön 
perustuvaa toimintaa. Toimintatapoja on myös hyvä 
tarkastella, arvioida ja tarvittaessa kehittää. 

Tutustuttavaksi suosittelen ajankohtaisesta aihees-
ta valmistunutta opinnäytetyötä: Lehtimäki Anne 
2017. Iho- ja limakalvodesinfektio potilaan intraope-
ratiivisessa hoitovaiheessa. Opinnäytetyö on toteu-
tettu narratiivisena eli kuvailevana kirjallisuuskat-
sauksena. Opinnäytetyö tarjoaa leikkausosaston 
sairaanhoitajille hyödyllistä tietoa iho- ja limakalvo-
desinfektiosta. (Lehtimäki 2017) n
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Historianurkka
Sihteerin palsta ja jäsenen puheenvuoro ensimmäisessä Pinsetissä vuonna 1989.
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Näin juhlavuoden kunniaksi olen se-
laillut Pinsetin artikkeleita vuosien 
varrelta. Silmiini sattui ensimmäi-
sen Pinsetin (1989) ensimmäinen 
artikkeli, joka  käsitteli leikkaus- ja 
anestesiasairaanhoidon erikoiskou-
lutuksen nykytilaa. Artikkelin kirjoit-
taja oli lehtori Marja-Leena Ketola 
Turun terveydenhuolto-oppilaitok-
sesta. Ketola esitteli artikkelissaan 
leikkausosastolla toimivien sairaan-
hoitajien koulutuksen historiaa ja 
tilannetta 1980-luvun lopulla. Uusi 

FORNA 
eilen, tänään, huomenna

Jaana Perttunen
hoitotyön lehtori, 
Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu

yhdistetty leikkaus- ja anestesia-
sairaanhoidon erikoiskoulutus oli 
aloitettu vuonna 1984 Helsingfors 
Svenska Sjukvårdsintitutissa. 

”Turun, Jyväskylän ja Savonlinnan 
oppilaitoksissa yhdessä suunni-
tellun uuden opetussuunnitelman 
myötä ko. koulutus aloitettiin vuon-
na 1985. Seinäjoki seurasi esimerk-
kiä vuonna 1986 ja Oulu, Tampere, 
Kuopio, Kotka ja Pori vuonna 1987.”

Tätä lukiessani huomasin, että olen 
itse ollut opiskelijana Oulun ensim-
mäisessä koulutuksessa ja valmistu-
nut sieltä vuonna 1988 leikkaus- ja 
anestesia erikoissairaanhoitajaksi. 

Yhdistettyä erikoiskoulutusta perus-
teltiin työtoiminnassa tapahtuvilla 
muutoksilla; teknologian kehitys, 
yhteiskuntasuhteet ja arvonmuu-
tokset. Ammatillisen koulutuksen 
tuli lisätä valmiuksia 

”nähdä oman ammatin tehtävät ja 
merkitys ympäröivässä yhteiskun-
nassa sekä lisätä kykyä hahmot-
taa oman työn rakenne kokonai-
suutena niin, että siihen kuuluvat 
työtehtävät muodostavat toisiaan 
täydentävän kokonaisuuden.”

Erikoiskoulutuksen opetusohjel-
massa pääaineina olivat leikkaus- ja 
anestesiahoito-opin opinnot, jotka 
jakautuivat tasan. Käytännön opis-
kelu (340 tuntia) tapahtui leikkaus-, 
anestesia- ja teho-osastoilla. Opiske-
luun sisältyi myös terveydenhuollon 
hallinnon opiskelu eli erikoiskoulutus 
antoi pätevyyden toimia osastonhoi-
tajana.

Tänään ei enää kouluteta erikoissai-
raanhoitajia. Kyseinen tutkintonimike 
poistettiin 1990-luvun alussa ja kaikki 
valmistuvat ovat nykyään sairaanhoi-
tajia. Tutkintonimikkeen poistumisen 
myötä loppui myös erikoistumis-
koulutus. 1990-luvulla sairaanhoita-
jakoulutus muuttui 3,5 vuotiseksi ja 
opiskelijat hakivat suoraan opiskele-
maan leikkaus- ja anestesiasairaan-
hoitajiksi. Ammattikorkeakoulun 
myötä sairaanhoitajan tutkinnosta 
tuli alempi korkeakoulututkinto. Ny-
kyisin monessa ammattikorkeakou-Ajankohtaista vuodelta 1989. 
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Jaana Perttunen
hoitotyön lehtori, 
Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu

lussa syvennytään perioperatiiviseen 
hoitotyöhön sairaanhoitajakoulu-
tuksen loppuvaiheessa; yleensä vii-
meisen noin puolen vuoden aikana. 
Nämä sairaanhoitajat hakeutuvat 
yleensä leikkaus- ja anestesiaosas-
toille, mutta heillä on pätevyys myös 
muihin sairaanhoitajan tehtäviin. 
Ylemmässä ammattikorkeakoulussa 
voi suorittaa hoitotyön kliinisen asi-
antuntijan sairaanhoitaja YAMK -tut-
kinnon, joka on ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja rinnastettavissa yliopiston 
maisterin tutkintoon. Leikkaus- ja 
anestesiaosastoilla ylemmän AMK:n 
suorittaneet työskentelevät yleensä 
kehittämis- ja hallinnollisissa tehtä-
vissä.

Sairaanhoitajien koulutusta pyritään 
kehittämään yhteiskunnan tarpei-
den mukaan. Viime vuonna julkaistiin 
SoTeLiKa-verkoston raportti: Uutta 
erikoisosaamista korkeakoulutetuille; 
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kaune-
udenhoitoalan erikoistumiskoulutus-
tarpeiden kartoittaminen 2016. Alojen 
koulutuksen kehittämisen painopis-
teenä on ollut tulevaisuuden osaa-
mistarpeiden kartoittaminen sekä 
erikoistumiskoulutustarpeiden mää-
rittely. Erityisesti SOTE-uudistus tuo 
mukanaan merkittäviä vaikutuksia 
alan henkilöstön osaamisen kehittä-
miselle ja uudistamiselle.

Raportissa, joka perustuu ammatti-
korkeakoulujen ja Arenen (Ammat-
tikorkeakoulujen rehtorineuvosto) 
asiantuntijoiden näkemyksiin, tuo-
daan esille tarve erikoitumiskoulu-
tukselle. Raportin mukaan erikoistu-
miskoulutus on uusi koulutusmuoto 
suomalaisessa koulutusjärjestelmäs-
sä ja erikoistumiskoulutukset tarjo-
avat osaltaan elinikäisen oppimisen 
mahdollisuuksia korkeakoulututkin-
non suorittaneille työelämässä toimi-
ville ammattilaisille ja asiantuntijoille. 
Terveysalan erikoistumisalat ryhmi-
teltiin kolmeen ryhmään keskeisten 
osaamisalueiden perusteella. Yksi 
näistä ryhmistä on akuutit terveys-
tarpeet, joka sisältää akuuttihoito-
työn (esim. perusterveydenhuollon 

avopalvelut, päivystys- ja kotiin vie-
tävät palvelut), kirurgisen hoitotyön, 
anestesia- ja tehohoitotyön, epide-
mioihin varautumisen ja infektioiden 
torjunnan. Asiantuntijoiden mukaan 
tarvetta olisi myös perioperatiivisiin 
erikoistumisopintoihin. 

Muutamat ammattikorkeakou-
lut tarjoavat eri mittaisia täyden-
nyskoulutuksia perioperatiiviseen 
hoitotyöhön. Koulutukset lienee 
suunnattu enemmän sellaisille sai-
raanhoitajille, jotka haluavat siirtyä 
työskentelemään leikkausosastolle 
muista sairaanhoitajan tehtävistä. 
Syventävää perioperatiivista koulu-
tusta ei juurikaan ole tarjolla. Löysin 
yhden ammattikorkeakoulun, jossa 
on tarjolla anestesiahoitotyön eri-
koistumisopinnot, 30 opintopistet-
tä. Verrattuna alussa esittelemääni 
erikoissairaanhoitajan tutkintokou-

lutukseen 1980-luvulla, uudet eri-
koistumisopinnot eroavat siinä, että 
niistä ei tule tutkintonimikettä ja kou-
lutuksen kustannukset jäävät osallis-
tujan tai työnantajan maksettavaksi.

Ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon hyödyntämisestä sairaanhoi-
tajan kliiniseen erikoisosaamiseen 
tähtäävässä koulutuksessa on kes-
kusteltu, jos ei virallisesti, niin aina-
kin käytäväpuheissa. On ehdotettu, 
että kätilökoulutus voisi olla ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto ja toi-
veita on myös ollut, että periopera-
tiivisen sairaanhoitajan tutkinto voisi 
olla sairaanhoitaja YAMK. Tällä kou-
lutuksella voisi muutaman vuoden 
työkokemuksen jälkeen syventää pe-
rioperatiivisen hoitotyön osaamista 
entistä vaativammalle tasolle. n

Ensimmäisen 
Pinsetin kansi 
vuodelta 1989. 
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Noora Turunen Lohjalta

1. Hallituksessa vuodesta 2015, toiminut Pinsetin päätoimittajana
2. Valmistuin sairaanhoitajaksi Laurea-ammattikorkeakoulusta Espoosta kesäkuussa 2012
3. Olen työskennellyt Jorvin anestesia- ja leikkausosastolla syyskuusta 2012
4. Harrastan koripalloa ja toimin joukkueemme kapteenina ja joukkueenjohtajana.

Kysymykset:
1. Hallituksessa toimiminen; minkä        

aikaa ja missä roolissa?
2.  Koulutuksesi; milloin ja missä?
3. Tärkeimmät työpaikkasi?
4. Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi; 

harrastuksistasi ym.?

FORNAn hallitus 
esittäytyy

Päivi Nurmela Hämeenlinnasta

1. Olen toiminut hallituksessa toista vuotta ja olen Pinsetin toimitusneuvoston jäsen
2. Valmistuin PirAMK:sta vuonna 2002.
3. Työkokemus: Kanta-Hämeen keskussairaala Hämeenlinna, leikkausosaston sairaanhoitajana 12 

vuotta; Linnan Sairaala Oy/ Linnan Klinikka Oy, vastaava hoitaja, sairaala, laatuvastaava 3,5 v.
4. Harrastuksenani aktiivinen monipuolinen liikunta

Elina Keränen Kajaanista

1. Ensimmäisen kauden hallituslainen, nyt käynnistyi kolmas vuosi. Olen toiminut ensin yhdysjä-
sensihteerinä, nyt viimemmäksi jäsensihteerinä.

2. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja yamk Kajaanin ammattikorkeakoulusta.
3. Tärkein työnantaja on ollut Kainuun Sote, toiseksi kiilaa HUS. Leikkausosastolla olen kokenut 

työurani huippuhetket.
4. Elämän huippuhetkiä perioperatiivisen työn lisäksi ovat uunin lämmitys, pakkasilman kirpaisu, 

sateenropina peltikattoon, luonnon kauneus ja leivonta-ainesten sekaisin pyöräyttely.

Jaana Perttunen Jyväskylästä

1. Olen ollut yhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2013. Sitä ennen olin hallituksen jäsen vuo-
sina 2000-2006. Puheenjohtajana vastaan kansainvälisestä toiminnasta ja olenkin yhdessä 
Simon kanssa EORNA-edustaja. EORNA:n toiminnassa olen ollut Dublinin 2006 ja Rooman 
2012 kongressien Scientific Committeen jäsen sekä Rhodoksen 2017 ja tulevan Haagin 2019 
kongressien vastaavan komitean puheenjohtaja.

2. Valmistuin sairaanhoitajaksi Kemin sairaanhoito-oppilaitoksesta 1986 ja leikkaus-anestesia 
erikoissairaanhoitajaksi Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksesta 1988. Terveystieteiden mais-
teriksi valmistuin Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000. 

Marianne Lundstén Helsingistä

1. Olen ollut hallituksen jäsen vuodesta 2014. Olen toinen Suomen NORNA-edustajista.
2. Valmistuin sairaanhoitajaksi 1981 Svenska Sjukvårdsinstitutet Helsingissä.
3. Olen työskennellyt Kirurgisessa Sairaalassa vajaat 4 vuotta, ensin anestesiahoitajana ja sitten 

instrumenttihoitajana. Sieltä siirryin Töölön sairaalaan plastiikkakirurgiselle leikkausosastolle, 
jossa toimin edelleen.

3. Työskentelin Keski-Suomen keskussairaalan leikkausosastolla vajaat 20 vuotta. Sinä aikana olin myös välillä hy-
gieniahoitajan sijaisena. Reilut kymmenen vuotta sitten siirryin hoitotyön lehtoriksi Jyväskylän ammattikorkea-
kouluun, jossa opetan muun muassa perioperatiivisen hoitotyön syventäviä opintoja. Välissä olen piipahtanut 
puoli vuotta sosiaali- ja terveysministeriössä va. ylitarkastajana.

4. Yhdistystoiminta on harrastuksistani se, joka vie eniten aikaa. Pidän myös ulkoilusta, joten hiihdän ja lenkkeilen 
epäsäännöllisen säännöllisesti. Matkustelu, erityisesti Italiassa, on sydäntä lähellä.
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Simo Toivonen Helsingistä

1. Toinen kausi hallituksessa eli 4. vuosi menossa. 
2. Olen FORNAn EORNA-edustaja puheenjohtajan kanssa. Lisäksi kutsumanimeni on Some-

Simo eli toimin yhtenä ylläpitäjänä Facebook-ryhmässämme.
3. Valmistuin leikkaus-anestesiasairaanhoitajaksi Jyväskylästä vuonna 1997. Työura on kulkenut 

Helsingissä, ensin kymmenisen vuotta Kirurgisessa sairaalassa, sitten jokunen vuosi Meilah-
den sairaalassa ja nyt ”jäähdyttelen” Töölön sairaalan plastiikkakirurgisella leikkausosastolla.

Minna Ikonen Jyväskylästä

1. Olen ollut FORNAn hallituksessa vuodesta 2012. Toimin koulutus- ja tiedotussihteerinä sekä 
varapuheenjohtajana. Tehtävä pitää sisällä Pinsetti lehden ilmoitusmyynnin, yhteistyön 
sairaalatarvikeyritysten kanssa (apurahat, opintopäivät) ja oman palstan ja koulutusten 
ylläpidon Pinsetissä.

2. Olen valmistunut Turun Terveydenhuolto-oppilaitoksesta v.1988 leikkaus- anestesiasairaan-
hoitajaksi.

Marja Sirkeinen Helsingistä

1. FORNAN hallituksessa olen nyt toista kautta. Vuodesta 2014 lähtien olen ollut toinen 
Suomen NORNA-edustajista. NORNAn tapaamisissa olen tutustunut leikkausosaston 
sairaanhoitajiin muista Skandinavian maista. Olen myös yksi kolmesta FORNAn toimis-
tovastaavista täällä Helsingissä.

2. Pohjoisen tyttö kun olen ja lähtöisin Kuusamosta, valmistuin sairaanhoitajaksi 1985 
jouluna Rovaniemen sairaanhoito-oppilaitoksesta. Myöhemmin erikoistuin leikkaus-ja 
anestesiasairaanhoitoon Oulussa. 

3. Toimin leikkausosastonsairaanhoitajana Plastiikkakirurgisella leikkausosastolla Helsingissä, Töölön sairaalassa. 
Työni on hyvin vaihtelevaa ja antoisaa. Olen toiminut leikkausosaston sairaanhoitajana jo huimat 32 vuotta. 
18 vuotta Oulussa lasten leikkausosastolla ( sinne lämpimät terveiseni ! ) Saudi-Arabiassa, Riadissa 3 vuotta ja 
nykyisessä työpaikassanikin tulee 10 vuotta täyteen toukokuussa. 

4. Vaihtelua ja sisältöä elämääni ja työhöni tuo kovasti tällä hetkellä vapaaehtoistyöni OperationSmile-järjestössä. 
Käyn 1-3 kertaa vuodessa parin viikon työkeikoilla eri maissa ympäri maailmaa ja leikkaamme pääasiassa lasten 
huuli- ja suulakihalkioita. Seuraava, järjestyksessä 12. matkani suuntaa Ruandaan huhtikuun loppupuolella.

Markku Ylisiurua Jyväskylästä

1. FORNAn hallituksessa 2011 -. Yhdistyksen sihteeri ja kotisivuvastaava vuodesta 2012 -. Usei-
den opintopäivätyöryhmien jäsen.

2. 1977 lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja Oulun sairaanhoito-oppilaitos, 1986 sairaanhoi-
taja Kotkan sairaanhoito-oppilaitos ja 1990 erikoissairaanhoitaja Jyväskylän sairaanhoito-
oppilaitos.

3. 8.1.1978 alkoi kutsumusura (lvm) OYKS:ssa kirurgian leikkausosastolla. 1986, sairaanhoitajana 

4. Harrastukset ovat hyvä ruoka (myös sellaisen tekemisen yrittäminen), kuntoliikunnan eri lajit (viimeisin hurah-
dus on uintiin) sekä valokuvailu.

3. Keski-Suomen keskussairaala leikkausosasto, Sairaala KL, Terveystalo Jyväskylä.
4. Vapaa-aika kuluu lasten harrastusten parissa jääkiekkokaukalon (Veeti 10v) tai jalkapallokentän reunalla (Iina 

25v ja Atte 12v). Ulkoilen kahden koiran kanssa (Aada  2 ½ v melkein mäyräkoira ja Elvis 1v pitkäkarvainen kää-
piömäyräkoira), pelaan pesäpalloa sairaalan joukkueessa ja opiskelen tällä hetkellä Jamkissa perioperatiiviseksi 
asiantuntijaksi.  Lisäksi olen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Kunto ry:n puheenjohtaja. 

uu

KOKS:ssa leikkausosastolla. 1986 alkaen, sairaanhoitajana/erikoissairaanhoitajana K-SKS:ssa leikkausosastolla. 
40-vuotis ”taitelijajuhlaa” on  juuri vietetty. Pitkän aikaa olen toiminut leikkausosaston käsinevastaavana ja 
lisäksi viime vuosina laitevastuuhoitajana.

4. Vapaa-aikaa olen viettänyt vuosikymmeniä  pääsääntöisesti lentopallokentillä tuomaritehtävissä, niin mesta-
ruusarjasta/liigasta harrastesarjoihin kuin istumalentopallon kansainvälisillä kentillä sekä nuoria, uusia  ja van-
hoja tuomareita kouluttaen. Lentopallokentilläkin olen törmännyt lukuisiin alan ihmisiin, jopa leikkausosaston 
kollegoihin. Yhtään varoitus korttia ei ole tarvinnut heille antaa, niin tuttavuudet, kaveruudet ja ystävyydetkin 
ovat säilyneet. Terveiset kaikille heillekin.  ;-)
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Anneli Santaniemi Turusta

1. Minut valittiin Fornan hallitukseen 2013, nyt on menossa toisen kauden viimeinen vuosi. Olen 
toiminut jäsensihteerinä ja tällä hetkellä olen taloudenhoitaja. Taloudenhoitajan tehtävät on 
jaettu kahdelle ihmiselle.

2. Valmistuin sairaanhoitajaksi v.1979 ja erikoissairaanhoitajaksi v.1982. 
3. Olen työskennellyt leikkausosastolla melkein koko työurani, ensin TYKS:n kirurgisella päivys-

tävällä osastolla ja v.2006 lähtien yksityispuolella. Tulin töihin Sairaala Pulssiin, joka myytiin Suomen Terveysta-
lolle ja olen siellä edelleen. Pienen katkon leikkausosaston työhön teki äitiysloman sijaisuus v.1992 ulkosaaris-
tossa Utön linnakkeella.

4. Työvuosia on vielä muutama jäljellä, eikä leikkausosastolla työskentely ole vieläkään ruvennut maistumaan 
puulle, joten uravalinta on ollut oikea.

Minna Korpela Järvenpäästä

1. Hallituksessa olen ollut mukana vuodesta 2015 ja tykännyt kovasti. Meillä on tosi toimiva, in-
nokas ja aktiivinen ryhmä hoitamassa FORNAn asioita. Tämän vuoden alusta olen aloittanut 
uutena taloudenhoitajana. Viime vuodesta alkaen on vastuualueenani ollut myös Jäsenpäivän 
suunnittelu ja järjestäminen. 

2. Valmistuin perioperatiiviseksi sairaanhoitajaksi Laurean ammattikorkeakoulusta.

  Sanna Jaakkola Alavudelta

1. Fornan hallitukseen pääsin 2016, ja olen ensimmäistä kertaa yhdistystoiminnassa mukana. 
Aluksi toimin yhdistyksen taloudenhoitajana, ja nyt olen oikolukijana Pinsetti-lehdelle. Kaute-
ni hallituksessa päättyy 2018 vuoden lopussa. 

2. Valmistuin 1999 sairaanhoitajaksi (leikkaus-anestesia) Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitok-
sesta. Ennen tätä olin monta vuotta apteekissa töissä ja opiskelin työn ohessa lääketyönteki-
jäksi 1994.

Katriina Seilo Seinäjoelta

1. Aloitin yhdistystyöni Fornan hallituksessa vuonna 2016, jäsensihteerin tehtävissä. Viime vuo-
den syksyllä jouduin väistymään jäsensihteerin työstä oman elämän työkiireiden vuoksi. Hal-
litustyö kuitenkin jatkuu.

2. Valmistuin sairaanhoitajaksi entisestä Helsingin Sairaanhoito-opistosta vuonna 1999. 
3. Työurani alkoi heti valmistumisen jälkeen HUS/Töölön Sairaalan Plastiikkakirurgisella leik-

kausosastolla ensin anestesiasairaanhoitajan tehtävissä ja myöhemmin myös leikkaussairaan-
hoitajan tehtävissä. Koska olen syntyjäni Pohojammaalta, veti veri minut takaisin synnyin-

3. Työnantajani on ollut HUS/HYKS jo 30 vuoden ajan. Työskentelen yhdessä Töölön sairaalan kolmesta leikkaus-
osastosta. Samassa leikkausyksikössä on tullut oltua kesästä 1994. Nykyisin toimin leikkauspuolen apulaisosas-
tonhoitajana.

4. Mökkeily on lähellä sydäntäni ja suurin osa viikonlopuista ja lomista tuleekin vietettyä Mäntyharjulla Pyhäveden 
rannalla.

3. Käyn töissä Seinäjoen keskussairaalan leikkausosastolla, jossa työuraani tulee täyteen 15 vuotta. 
4. Työmatkaa kertyy päivittäin 120 km, jonka käytän äänikirjojen kuunteluun. Vapaa-aikani kuluukin suurimmalta 

osin perheen kanssa, 3 lapsen harrastusten parissa. Kesäisin harrastan moottoripyöräilyä, kuljen aika usein työ-
matkat pyörällä.

seudulleni tammikuussa 2003 ja pääsin Seinäjoen keskussairaalan Leikkaus ja anestesia -toimintayksikköön 
leikkaussairaanhoitajaksi. Seinäjoella vietin urani pisimmän ajan, 14 vuotta, josta kolme viimeistä olin mukana 
Hoitologistiikan kehittämisprojektissa. Helmikuussa 2017 tein uranvaihdon IT-alalle, CGI:lle, jossa hoitologistii-
kan kehitystyö osaltani jatkuu vielä tänäkin päivänä.

4. Tällä hetkellä pitkät työpäivät Tampereella vievät suurimman osan ajastani, joten vapaalla nautin erityisesti, kun 
voin tehdä mitä mieleen tulee, aikatauluttomasti. Siksi aikataulutetut harrastukset ovat jääneet valitettavan vä-
häisiksi. Nautin kuitenkin lukemisesta, satunnaisista käsitöiden tekemisestä, tanssimisesta ja hyvistä elokuvista.

uu
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Marja Sirkeinen
sairaanhoitaja 
Töölön sairaala,
plastiikkakirurginen leikkausosasto

Minulla oli kunnia olla Suomen 
edustaja Ruotsin jokavuotisessa 
Höstkongressissa upeassa Wa-
terfront-kongressikeskuksessa 
Tukholmassa 31.11.-1.12.2017.

Tämä oli järjestyksessä 53. Höst-
kongress. Päivien puheenjohtajana 
ja avaajana toimi Ruotsin leikkaus-
sairaanhoitajayhdistyksen, Svensk 
Sjuksköterskeförenings Rikssektion 
för operationssköterskor (rfop.se), 
puheenjohtaja Kristina Lockner.  
Päivillä oli yli 300 osallistujaa, mm 
kolme ruotsalaista eläkkeellä ole-
vaa leikkausosaston sairaanhoitajaa 
jotka ovat myös rfop.se:n kunniajä-
seniä. He ovat kaikki tehneet pitkän 
uran leikkausosaston sairaanhoitaji-

na ja heidän tarinoitaan oli mielen-
kiintoista kuunnella. Luentokielenä 
oli pääasiassa ruotsi, parilla luennol-
la englanti.  Kaikki luennot olivat to-
della mielenkiintoisia ja ne löytyvät 
power point -esityksenä osoitteesta 
http://www.rfop.se/hoestkongress/
hoestkongressen-2017.

Erityisesti mieleen jäivät Hillevi 
Hemphälän  sekä  Shahrzad Kia-
vashin luennot. Luennollaan ”Sy-
nergonomi i operationsalar” Hillevi 
kertoi tutkimuksestaan missä hän 
oli tutkinut mm. millainen on hyvä 
valo leikkaussalissa.  Ruotsalainen, 
iranilaislähtöinen Shahrzad kertoi 
oman huikean selviytymistarinansa. 
Luennolla kuultiin kuinka hän selvi-
si meningokokki-sepsiksen jälkeen 
tehdystä molempien jalkojen am-
putaatiosta ja itsemurha-ajatuksista. 
Nyt hän on menestynyt triathlonisti 
ja kiertää kertomassa tarinaansa 
ympäri maailmaa. http://shahrzad.
nu/om-shahrzad/

Luennoilla kuultiin myös Karolii-
nisen sairaalan Traumakeskuksen  
johtajan, Lennart Adamssonin 
kertomus tapahtumista Tukhol-
man terrori-iskun jälkeen,  Belgian 
Erasme-sairaalan leikkausosaston 
osastonhoitajan, Francoise Delsan 
kertomus tapahtumista Brysselin 
terrori-iskujen jälkeen. Östersundin 
sairaalan teho-osaston lääkäri Oli 
Timmel kertoi toiminnasta vuonna 
2017 Ruotsissa tapahtuneen vaka-
van bussiturman jälkeen. Bussitur-
massa loukkaantui 30 lasta. n

Höstkongress,
Stockholm Waterfront

Kunniajäsenet: Lisbet Rydin, Siv Stenerås ja Gun-Britt Wård. Vasemmalta: Marja Sirkeinen, Kristina Lockner sekä Ruotsin NORNA-
edustajat Ann-Marie Nilsson ja Catarina Augustsson.

Waterfront-kongressikeskus.
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Nyt sinulla on tilaisuus kirjoittaa Pinsettiin! 
Onko sinulla sellainen aihe takataskussa, joka koskettaa ja kiinnostaa? Olisitko halukas kertomaan siitä 
Pinsetin lukijoille ympäri Suomen? Tai oletko kenties tehnyt mielenkiintoisen opinnäytetyön? Tartu tilai-
suuteen ja kerro siitä myös meille muille! Lähetä sähköpostia Pinsetin päätoimittajalle, ideoidaan yhdessä 
aikataulut ja muut yksityiskohdat kuntoon. 
päätoimittaja Noora Turunen, sähköposti pinsetti@forna.fi, puh. 040 7644 289

WANTED! Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin. 

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

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

Jäsenpäivä Tartto, Viro  9. – 10.6.2018 
Tänä keväänä suuntaamme jäsenpäivän viettoon historialliseen Tarttoon. 

TALLINK STAR lähtee Helsingin Länsisatamasta lauan-
taina 9.6. klo 7.30 (satamassa kokoontuminen klo 6.50) 
ja on takaisin Helsingissä sunnuntaina 10.6. klo 18.30. 
Laivamatkoilla meille on varattu buffet-ruokailu ja ti-
lat matkatavaroiden säilytystä varten. Tallinnasta mat-
kaamme Tarttoon ja takaisin tilausbussilla.

Tartossa majoitumme London-hotelliin. Aikaa on varat-
tu ostoksien tekoon, kaupunkiin tutustumiseen ja ver-
kostoitumiseen sekä museokäyntiin sunnuntaina. Illalli-
selle kokoonnumme yhdessä erääseen Tarton tunnelmallisista ravintoloista.

Ilmoittautuminen on sitova ja tapahtuu kotisivujen kautta 10.3. - 15.4. välisenä aikana. Mukaan 
mahtuu 21 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan omavastuu on 50 €. Lasku matkasta lä-
hetetään sähköpostin liitteenä mukaan päässeille. Tarkemmat yksityiskohdat matkasta lähetetään 
osallistujille toukokuun aikana.

Yhdistys korvaa kohtuulliset matkakulut kotipaikkakunnalta Helsinkiin ja takaisin. Tarvittaessa  
järjestämme pitkämatkalaisille majoituksen perjantain ja lauantain 8.-9.6. väliseksi yöksi.

Tervetuloa mukaan!

 toivottaa FORNAn hallitus
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Jaana 
Perttunen
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FORNAn tärkeä päivä: 19.10.1988

MITÄ tapahtui vuonna 1988? Helsingissä perustettiin Muistiliitto ja Lontoossa syntyi laulaja 
Adele. Hyrynsalmelle perustettiin Ukkohallan laskettelukeskus ja Matti Nykänen voitti kolme 
kultamitalia Calgaryn olympialaisissa. Tampereella syntyi taitoluistelija Kiira Korpi ja samassa 
kaupungissa perustettiin Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry (FORNA) 19.10.1988.

KOLMESSAKYMMENESSÄ vuodessa ehtii tapahtua paljon asioita. FORNA on kasvanut vuo-
den 1989 alun 170 jäsenestä reiluun 1600 jäseneen. Pinsetti on vakiintunut perioperatiivisen 
hoitotyön ammattilehtenä. Yhdistyksemme jäsenet ovat niittäneet mainetta kansainvälisillä 
perioperatiivisen hoitotyön areenoilla. Yhdistys on jakanut jäsenille apurahoja ammatillista 
kehittymistä varten kymmeniä tuhansia euroja. Valtakunnalliset opintopäivät on järjestetty 
29 kertaa ja 30. opintopäivät pidetään lokakuussa Helsingissä. Muita yhdistyksen toimintaan 
liittyviä asioita saamme lukea tekeillä olevasta historiikista, joka valmistuu ensi syksynä.

MUUTAMAN viimeisen kuukauden aikana ovat jäseniä puhututtaneet työaikaan ja leikkaus-
järjestelyihin liittyvät asiat. Meilahden leikkaus- ja anestesiaosaston sairaanhoitajat uupuvat 
raskaan työtaakan alla. Heille voi päivystysvelvollisuuksien vuoksi muodostua kahden tai jopa 
kolmen viikon työputkia. Kokeneimmat hoitajat joutuvat päivystämään niin paljon varsinais-
ten työvuorojensa päälle, että vapaa-aikaa on todella vähän. HUS:n toimitusjohtaja on luvan-
nut, että asiaan puututaan. Jäämme siis seuraamaan tilanteen kehittymistä ja toivomme, että 
asiaan saadaan nopeasti ratkaisu.

TOINEN keskustelua aiheuttanut asia on kätilöavusteiset sektiot Jorvin sairaalassa ja Naisten-
klinikalla. Suunnitelman mukaan kätilö voi jatkossa korvata instrumentoivan sairaanhoitajan, 
kun hän on saanut HUSin tarjoaman koulutuksen tehtävään. Anestesiasairaanhoitaja ja val-
vova sairaanhoitaja ovat edelleen leikkausosastolla toimivia sairaanhoitajia. Tuleva toiminta 
on herättänyt huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta sekä kätilöiden että perioperatii-
visten sairaanhoitajien keskuudessa. Kätilöille suunniteltua täydennyskoulutusta on pidetty 
riittämättömänä. Yhdistyksestämme on oltu yhteydessä Kätilöliittoon ja tarkoitus oli, että 
osallistumme yhteiseen kannanottoon asiasta Kätilöliiton, Tehyn ja Sairaanhoitajaliiton kans-
sa. Tietokatkoksen ja asian nopean käsittelyn vuoksi emme päässet mukaan kannanottoon. 
Kätilöavusteisia sektioita on tehty Kuopiossa noin kolme vuotta. Muuallakin kätilöt ovat il-
meisesti toimineet sektioissa. Olisi kiinnostavaa kuulla kokemuksia asiasta; miten sektiot ovat 
sujuneet ja millaista koulutusta kätilöt ovat saaneet. 
Kokemuksia voisi jakaa, vaikka FORNAn Facebook 
sivuilla. Yhdistyksenä seuraamme, miten toiminta ja 
koulutus toteutuu.

MITÄ minä tein vuonna 1988? Toukokuussa valmistuin 
leikkaus-anestesia erikoissairaanhoitajaksi Oulusta. 
Lukuvuoden mittaiset opinnot antoivat paljon; niin 
tieto-taitoa perioperatiiviseen hoitotyöhön kuin elin-
ikäisiä ystäviä.

Hyvää juhlavuotta toivottaen

JAANA

Kansainvälisen sairaanhoitajapäivän 12.5.1988 juhlinnan keskellä 
ehdittiin myös osoittamaan mieltä opintorahaleikkauksien vuoksi.
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Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeriOpinnot ja koulutus

Koulutuksia 2018
l Sairaanhoitajapäivät 22–23.3.2018, 
 Helsinki, Messukeskus, 
 Suomen sairaanhoitajaliitto

l XXVI  Traumapäivät  29.3.2018, 
 Vantaa, Heureka 
 Suomen traumahoitajayhdistys ry

l Anestesiakurssi 5-6.4.2018, 
 Helsinki, Hilton Kalastajatorppa, 
 Suomen anestesiahoitajat ry

l Tehohoitopäivät 10–11.4.2018, 
 Jyväskylä, 
 Suomen Tehohoitoyhdistys

l AO Trauma Course 25.4.2018, 
 Porvoo

l Medtronic Finland Oy Gastrokirurgia, 
 17-18.5.2018, 
 Lahti, 
 Päijät-Hämeen keskussairaala

l Tehohoitopäivät 30–31.8.2018 
 Helsinki, 
 Suomen Tehohoitoyhdistys

l Päiväkirurgiset koulutuspäivät 20-  
 21.9.2018, Tampere, Suomen Päivä- 
 kirurginen yhdistys ry ja Suomen   
 Päiväkirurgiset Anestesiologit    
 SUOPA

l Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien  
 30v juhlaopintopäivät 11–12.10.2018,  
 Helsinki, Messukeskus
 Forna ry 
                       
l 2nd IAAS European Congress for 
 Ambulatory Surgery 10-12.5.2018 ,
 Budapest, Hungary

l 5th NORNA-congress 29-30.11.2018, 
 Tukholma

TAAS on se aika helmikuuta kun vuoden ensimmäinen Pinsetti 
on teon alla. Aika tuntuu menevän kyllä vauhdilla.  Tänä talve-
na onkin saatu nauttia oikein kunnon talvesta. Täällä Keski-Suo-
messakin on lunta niin paljon, että enempää en kaipaa. Mutta on 
kyllä ihanaa kun on oikea talvi. Tässä muutama viikko takaperin 
huomasin kun töistä ajelin polkupyörällä kotiin, että ei olekaan 
enää pimeää klo 16, ilman valoja näki polkea kotiin. Siispä kevät-
tä kohti mennään ja valonmäärä lisääntyy päivä päivältä.  Toivot-
tavasti se tuo meille kaikille piristystä arkeen ja jaksamista sinne 
leikkausosastoille. 

FORNAN uusi hallitus kokoontui tammikuun lopussa. Tämä vuo-
si olikin erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna, sillä hallituk-
sen kokoonpano säilyi entisellään. Hallituksen jäsenten tehtävät 
käytiin läpi myös samassa kokouksessa ja minä jatkan edelleen 
tätä koulutus- ja tiedotussihteerin tehtävää.
 
TÄMÄ VUOSI on Fornan juhlavuosi ja sen vuoksi hallitus järjes-
tää vuoden 2018 opintopäivät. Kovasti ollaan jo valmisteluita 
ja suunnitelmia tehty ja työ opintopäivien eteen jatkuu kovalla 
sykkeellä. Kannattaa olla paikalla 11–12.10. Messukeskukses-
sa ja tietenkin 30-vuotisjuhlissa.  Muistakaa hakea ”Kesä 2018” 
apurahoja opintopäiville, nehän tulevat hakuun Pinsetissä, joka 
ilmestyy toukokuussa.

Muistathan käydä Fornan kotisivuilla www.forna.fi
Meidät löydät myös Facebookista
Minulle voi laittaa s-postia tiedotussihteeri@forna.fi

Mukavaa kevään odotusta!

MINNA



MUKAVAT JA ISTUVAT  
SUPREME DUO
-KAKSOISKÄSINEET

Samassa pakkauksessa käsineet yhteen pukemiseen: Sempermed® 
Supreme -päällyskäsineet ja Sempermed® Supreme green -aluskäsineet. 
Yhdistelmä lisää turvallisuutta ja päällyskäsineen rikkoutuminen havaitaan 
nopeasti toimenpiteen aikana.

www.sempermed.com

   Ainutlaatuinen Sempermed®-sisä-
pinnoite – helppo pukea ja vaihtaa 
toimenpiteen aikana

   Optimoitu tuntoherkkyys – ohuempi 
aluskäsine

   Rikkoutuminen havaitaan välittömästi
   Tuttu Sempermed-muotoilu vähentää 

käden väsymistä pitkissäkin toimenpi-
teissä

supreme duo

HYVIÄ UUTISIA 

LEIKKAUSTIIMILLE:

 2 PARIA  

KÄSINEITÄ

YHTEISPAKKA-

UKSESSA

OneMed Oy 
PL 10 (Metsäläntie 20) 

00321 Helsinki 
www.onemed.fi

asiakaspalvelu@onemed.com
puh. 020 786 6810

Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin
Olemme enemmän kuin vain toimittaja – kumppaninamme terveydenhoidon  
toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluin. 
Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.

OneMed Oy 
PL 10 (Metsäläntie 20) 

00321 Helsinki 
www.onemed.fi

asiakaspalvelu@onemed.com
puh. 020 786 6810

Panostamme hoitotuloksia parantaviin ratkaisuihin
Olemme enemmän kuin vain toimittaja – kumppaninamme terveydenhoidon  
toimijat voivat tuottaa laadukkaampaa hoitoa potilaille alhaisemmin hoitokuluin. 
Ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.



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

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

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

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

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

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

Nro Ilmoitusten jättöpäivä Ilmestyy

1 9.2.2018 viikko 10

2 20.4.2018 viikko 21

3 17.8.2018 viikko 37

4 23.11.2018 viikko 51

30. vuosikerta

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

Vuosialennus 15 %.

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

Aineistovaatimukset
Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

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

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

Ilmestymisaikataulu

 insetti



Kätesi auttavat parantamaan ja pelastamaan ihmishenkiä joka päivä. 
Eivätkö nekin ansaitse suojausta? Me Mölnlyckellä uskomme niin. Voit 
olla huoletta tietäen, että Biogel® Indicator -käsineiden reiänilmaisu 
on selkeä1, nopea1 ja suuri1. Rikkoutumisen välitön havaitseminen 
merkitsee turvallisuutta sekä sinulle että potilaalle. Yhtä tärkeää on 
myös, että käsineet ovat miellyttävät kädessä ja ne on helppo pukea ja 
riisua.

Lähteet: 
1. MHC on file Report no. 887. 2. Wigmore SJ & Rainey JB, BJS 1994: 81: 1480.

David Revez, Neurokirurgi

Näillä käsillä tehtiin  
221 aivoleikkausta viime vuonna

Annat kaikkesi joka päivä. Ansaitset 
parhaan mahdollisen suojauksen.

97%Biogel Indicator  
-järjestelmä havaitsee jopa  

97% rikkoutumisista2

Lue lisää: www.molnlycke.fi 

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. 
Mölnlycke® ja Biogel® -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. 
© 2017. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0301704


