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Lämpimiä kevään viimeisiä päiviä, 
Pinsetin lukijat!
SIELTÄ SE KESÄ taas tulee kohisten. Ostimme alkuvuodesta omakotitalon ja olen 
saanut nauttia omasta pihasta ja sen kevätpuuhista, mikä on ollut uusi ja piristävä 
juttu pitkän ja pimeän talven jälkeen. 

FORNAn juhlavuoden toisessa Pinsetissä pääsemme vihdoin tutustumaan Helsingin 
Messukeskuksessa lokakuussa järjestettävien, loistavien opintopäiviemme ohjel-
maan. Tulkaahan runsain joukoin paikalle kuulemaan ja oppimaan uutta sekä ker-
taamaan jo opittua ja tottakai vaihtamaan kuulumisia kollegoiden kanssa ympäri 
Suomen. 

OLEN neljättä vuotta Pinsetin päätoimittajana ja yksi pyrkimyksistäni on ollut luoda 
yhdessä lukijoiden kanssa jatkumoa erilaisten artikkelisarjojen muodossa. Yksi näis-
tä artikkelisarjoista on `Leikkaussalikierroksella´, joka on näiden vuosien aikana esi-
tellyt leikkausosastoja siellä työskentelevän sairaanhoitajan silmin. Tässä numerossa 
juttua ei valitettavasti ole, monen sattumuksen jälkeen. Jos juuri sinun työpaikastasi 
ei ole vielä julkaistu artikkelia, ota yhteyttä pinsetti@forna.fi, niin suunnitellaan lisää. 
Sen tiedän, että monen monta upeaa leikkausosastoa on vielä esittelemättä.

SEN SIJAAN vastikään aloitettu juttusarja ´Kuinka minusta tuli leikkaussairaanhoi-
taja´ saa jatkoa tässä numerossa. Jos tunnet kirjoittamishaluja tästä aiheesta, ilmi-
anna itsesi .

MUIDEN PINSETTIEN tapaan tästäkään numerosta ei puutu mielenkiintoisia artik-
keleita. Pääsemme muun muassa pureutumaan FORNAn historiaan sekä lukemaan 
perioperatiivisen hoitotyön johtamisesta sekä leikkaustoiminnan vertaisarvioinnista.

Toivottavasti saatte lukea Pinsettinne vaikkapa aurinkoisella parvekkeella tai 
takapihalla, kesälomakin ehkä jo mielessä.

Hyvää kesää!

NOORA
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Hoitotyön johtamisen 
mittareita perioperatiivisessa 
toimintaympäristössä

Perioperatiivisen hoitotyön johta-
mista voidaan tarkastella neljästä eri 
näkökulmasta: potilas, henkilöstö, 
prosessit ja talous. Tässä artikkelissa 
pääpaino on prosessien johtamises-
sa ja mittaamisessa, koska leikkaus-
toiminnan vertaisarviointi tukee eri-
tyisesti tätä johtamisen osa-aluetta.

Henkilöstöjohtaminen on erityisen 
tärkeä johtamisen osa-alue. Työyh-

Perioperatiivisen hoitotyön 
johtaminen ja leikkaustoiminnan 
vertaisarviointi

teisöjen toimivuutta tarkasteltaessa 
on todettu, että luottamus ja sosi-
aalinen pääoma ovat tekijöitä, joi-
den avulla työyhteisö voi menestyä. 
Henkilöstön kyvykkyyden ja työ-
yhteisöjen toimivuuden mittareina 
käytetään yleisesti sairauspoissa-
olojen määrää / henkilö, työoloba-
rometria, jolla mitataan esimiestyön 
laatua, työilmapiiriä ja työn kuor-
mittavuutta. Hyvän kuvan antaa 
myös henkilöstön pysyvyys / vaih-
tuvuus. Osaamiskartoitukset anta-
vat syvempää tietoa koko osaston 
osaamistasosta ja osaamisvajeista, 

pelkkä koulutuspäivien määrä ei sitä 
kerro. Hoitoisuusluokitusten avulla 
voidaan seurata henkilöstövoima-
varojen optimaalista käyttöä ja työn 
kuormittavuutta. 

Jokaisen terveydenhuollon yksikön 
yksi tärkeimmistä tavoitteista on 
tyytyväiset potilaat.  Potilastyyty-
väisyyskyselyt ovat tässä hyvä mit-
tari. Nopea ja oikea-aikainen hoi-
toon pääsy myös päivystysaikana 
takaa osaltaan potilastyytyväisyy-
den. Hoitotakuun toteumista leikka-
ushoidossa tulee seurata jatkuvasti. 
Pelkkä hoitoon pääsy ei yksin takaa 
korkeaa potilastyytyväisyyttä, vaan 
myös potilaiden koettua tyytyväi-
syyttä saatuun hoitoon tulee mitata.

Perioperatiivisessa hoitotyössä pro-
sessinäkökulma tarkoittaa leikkaus-
toiminnan ohjausta, joka on tärkeää, 
koska leikkausosaston toiminta on 
kirurgisen potilaan hoitoprosessin 
kallein ja eniten resursseja vaativa 
osa. Leikkaustoiminnan tuottavuut-
ta voidaan parhaiten kuvata tuotos-
panossuhteella (tehokkuusindeksi), 
jolloin tuotokseksi määritellään toi-
menpiteen mukaan kestovakioitu 

Perioperatiivisen hoitotyön johtamiseen kohdistuu suuria odotuksia eri 
tahoilta – organisaation, potilaiden, henkilökunnan ja yhteistyökump-
panien. Johtaminen tarvitsee tuekseen tietoa eri lähteistä. Anestesia- 
ja leikkaustoiminnan vertaisarviointipalvelu tuottaa tietoa myös pe-
rioperatiivisen hoitotyön johtamiseen leikkaustoiminnan prosesseista 
ja resurssien käytöstä.

Tarja-Leena Neffling
johtava ylihoitaja, esh, TtM
HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon 
tulosyksikkö
BM-OR Laatukonsortion johtoryhmän jäsen

Mervi Ihantola
Lead Solution Consultant, sh, TtM
Tieto Finland Oy

Kuvio 1. Leikkausyksikön tuottavuuden mittaaminen: pää- ja apumittareiden suhde.
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leikkausaika ja panokseksi tuotok-
sen tuottamiseen käytetyt henki-
lötyötunnit. Muut mittarit perustu-
vat leikkausprosessin tapahtumien 
ajankohtiin eli ns. aikaleimoihin. Näi-
tä ovat mm. käyttöasteet, läpime-
noajat, vaihtoajat, aamun aloitukset, 
illan tyhjä, alikäytetty saliaika ja yli-
ajalle jatkuneet leikkaukset. Proses-
sin toimivuudesta kertovat myös pe-
ruutusten syyt. 

Perioperatiivisen hoitotyön luontee-
seen kuuluvat kalliit hoitotarvikkeet 
ja lääkkeet. Käytännön tasolla talou-
den hallintaan ja kustannusten hil-
lintään voidaan vaikuttaa lisäämällä 
kustannustietoisuutta selvittämällä 
hoitotarvikkeiden, lääkkeiden ja ku-
lutustavaroiden hinnat sekä standar-
doimalla toimintatapoja. Saatua tie-
toa käytetään toimintaa ohjaavana 
tekijänä. Myös resurssien järkevä ja 
oikea kohdentaminen säästää kus-
tannuksia. Taloudellisuutta on tehdä 
kerralla ja kunnolla ja mittareina voi-
vat olla esimerkiksi infektiot, suun-
nittelemattomat uusintaleikkaukset, 

komplikaatiot, muistutukset ja vali-
tukset.

Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnin periaatteena on 
toisilta oppiminen. Vertaisarvioin-
nin avulla saadaan myös hyviä käy-
täntöjä näkyviksi ja levitettyä tai 
vastaavasti voidaan saada omaan 
käyttöön toisten tunnistamia hyviä 
toimintatapoja. Vertaisarvioinnin 
etuna on myös uusien verkostojen 
luominen. Vertaisarviointi on posi-
tiivisessa mielessä kilpailua ja keski-
näistä ”kirittämistä.”

Anestesia- ja leikkaustoiminnan ver-
taisarviointia (BM-OR) koordinoiva 
Suomen Anestesia- ja leikkaustoi-
minnan konsortio aloitti toimintan-
sa vuonna 2001. Aluksi siihen kuului 
viisi sairaalaa (Keski-Suomen kes-
kussairaala, Pohjois-Karjalan kes-
kussairaala, Etelä-Karjalan keskus-
sairaala, Jorvin sairaala ja Kuopion 
Yliopistollinen sairaala). Nyttemmin 
palvelu on laajentunut kattamaan 

kaikki yliopistosairaalat ja lähes 
kaikki keskussairaalat ja se kattaa 
n. 96 % sairaanhoitopiirien väestö-
pohjasta. Mukana on myös Tarton 
yliopistollinen sairaala, Tartu Ülikoo-
li Kliinikum. Aluksi konsortion tieto-
kannan ja raportointipalvelun tuotti 
Intensium Oy, nykyisin palvelun 
tuottaa Tieto Finland Oy.  

Jotta vertaisarviointia voidaan tehdä, 
tarvitaan yhteisesti sovitut mittarit. 
Vertaisarviointia voidaan käyttää 
perioperatiivisen hoitotyön ja leik-
kaustoiminnan johtamisen yhtenä 
työkaluna. Vertaisarviointi on tiedol-
la johtamista ja sen ohjaava vaikutus 
tulee parhaiten käyttöön silloin, kun 
sekä lääkäri- ja hoitotyön johtajat 
yhdessä ovat sitoutuneet tähän toi-
mintaan.
 
Leikkaustoiminta on osa potilaan 
kokonaishoidon ketjua – ja kaiken 
lisäksi tämän ketjun kallein osa. Sik-
si leikkaustoiminnan tehokkuuden 
mittaamisella on merkitystä.  Tehok-
kuus voidaan jakaa tekniseen tehok-

Kuva Mikko Hinkkanen.
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kuuteen eli tehdään asiat oikein ja 
allokatiiviseen tehokkuuteen eli teh-
dään oikeita asioita. Kun tehdään 
oikeita asioita oikein, on kyse tuot-
tavuudesta. On hyvä muistaa, että 
tehokkuus ja eettisyys eivät ole risti-
riidassa keskenään. Päinvastoin – te-
hottomuuden vuoksi ihmiset voivat 
jäädä turhaan vaille hoitoa tai saavat 
huonompaa hoitoa kuin olisi mah-
dollista. Leikkaustoiminnan mittaa-
mista tulee tehdä ainakin kahdella 
tasolla: oman toiminnan kehitys 
ajanjaksona ja oman toiminnan ke-
hitys suhteessa muihin vastaaviin 
yksiköihin. On mielenkiintoista ha-
vaita, että jatkuvassa seurannassa 
näkyy myös lääketieteellisten hoito-
muotojen muutos, esim. skopioiden 
lisääntyminen ja avoleikkausten vä-
hentyminen.

Vertaisarviointipalvelun tiedot ke-
rätään sähköisesti sairaaloiden leik-
kaustoiminnan toiminnanohjaus- ja 
anestesiatietojärjestelmistä tai asi-
akkaiden tietovarastoista. Palvelu 
tuottaa ajantasaista vertailutietoa 
paitsi leikkaustoiminnan sujuvuu-
desta ja tehokkuudesta myös hoidon 
laadusta ja resurssien käytöstä. Tätä 
tietoa käytetään pääasiassa leik-
kaustoiminnan johtamisessa, mut-
ta aineistoa voidaan käyttää myös 

toiminnan kehittämisessä. Tällä ta-
voin tuotetun tiedon avulla voimme 
oppia toisiltamme hyviä käytäntöjä 
tai keksiä ihan itse, miten toimintaa 
voidaan kehittää. Joka tapauksessa 
asenteen tulee olla jatkuvan kehit-
tämisen asenne ja se vaatii kaikilta 
ammattiryhmiltä toisten työn kun-
nioittamista ja luottamusta. Luotta-
muksella on todettu olevan yhteys 
kehitysmyönteisyyteen ja tuotta-
vuuteen ja siksi sitä pitää vaalia.

Lopuksi

Tarja-Leena: Tutustuin leikkaus-
toiminnan vertaisarviointiin ensim-
mäisen kerran aloittaessani Jorvin 
ja Peijaksen sairaaloiden leikkaus-
toiminnan ylihoitajana vuonna 
2007. Jorvi oli ollut mukana alusta 
asti ja sen vuoksi minulle tarjoutui 
mahtava tilaisuus päästä mukaan. 
Erinomainen yhteistyö silloisen 
anestesiaylilääkäri Markku Hynysen 
kanssa sai minut innostumaan ver-
taisarvioinnista leikkaustoiminnan 
johtamisessa. Aikaa on vierähtänyt 
yli 10 vuotta ja edelleen olen asiasta 
yhtä innostunut. Yhdessä linjajoh-
taja, ylilääkäri Irma Jouselan kanssa 
olemme konsortion johtoryhmän 
jäseniä ja näin olemme päässeet vai-
kuttamaan vertaisarviointipalvelun 

kehittämiseen ja luomaan uutta. Täl-
lä kaikella on kuitenkin merkitystä 
vain, jos seuraamme toimintaamme 
säännöllisesti ja reagoimme poik-
keamiin. Johtajien tehtävä on käydä 
keskustelua ja määrittää suuntaa, 
mutta käytäntöön asiat integroitu-
vat silloin, kun käymme tuloksista 
ja tavoitteista keskustelua henkilö-
kunnan kanssa ja sovimme yhdessä 
toimintatavoista.  Perioperatiivisen 
hoitotyön ja leikkaustoiminnan joh-
taminen on yhteispeliä, jonka ta-
voitteena potilaiden oikea-aikaisen 
ja laadukkaan hoidon turvaaminen.

Mervi: Olen ollut mukana vertaisar-
vioinnissa konsortion käynnistymi-
sen ensihetkistä vuodesta 2001 alka-
en, jolloin toimin anestesiahoitajana 
Kuopion yliopistollisessa sairaalas-
sa. Alkuvaiheessa tiedot kirjattiin 
leikkaussalissa erillisille tiedonke-
räyslomakkeille. Ennen sähköisen 
tietojensiirron käyttöönottoa vih-
reitä ”Intensium- kaavakkeita” kulki 
minunkin käsien kautta tukuittain. 
Sain jo silloin kipinän tietojen hyö-
dyntämiseen ja muutamaa vuotta 
myöhemmin aloitin Aarno Karin pe-
rustaman Intensiumin palveluksessa. 
Olen saanut olla mukana toiminnas-
sa jo yli 12 vuotta, mutta aihealue on 
aina yhtä kiinnostava! n 

Kuvio 2. Konsortion kehityspolku.
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Päivitetty eettinen ohje 
kirkastaa hyvän yhteistyön tavat

Yhdistyksen jäsenet noudattavat 
1.1.2018 lukien sosiaali- ja tervey-
denhuollon kanssa tehtävän yhteis-
työn osalta eettistä ohjetta velvoit-
tavana. 

”Päivitetty eettinen ohje on otettu 
vastaan yritysten piirissä lämpimästi 
ja myös yhteistyökumppanit pitävät 
tärkeänä sen edistämistä”, kertoo 
toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab 

-MedTech Finland ry:sta. ”Terveys-
teknologian kehittyessä huikealla 
vauhdilla painottuvat turvallisuus, 
koulutus ja osaaminen entisestään. 
Eettinen ohje antaa siihen selkeät toi-
mintamallit.”

Mikäli yhteistyökumppani tai yritys 
haluaa tulkinnan eettisen ohjeen so-
veltamisesta tai esittää kysymyksen, 
voi tulkintapyynnön tehdä sähköi-
sesti Sailab -MedTech Finland ry:n 
nettisivuilla. Vuoden 2018 aikana 
nämä käsitellään yhdistyksen hal-
lituksessa ja 1.1.2019 lähtien eet-
tisessä valvontakunnassa, joka on 
itsenäinen toimielin. Yhdistyksen 
nettisivuilta löytyy päivittyvää ma-
teriaalia eettisen ohjeen osalta.

Terveysteknologian sekä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon yhteistyön 
eettinen ohje on päivitetty. Sai-
lab -MedTech Finland ry on yli 110 
Suomessa toimivan terveystek-
nologiayrityksen vaikuttaja- ja 
edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen 
jäsenyritykset tarjoavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisil-
le ratkaisuja, edistävät ihmisten 
omaehtoista elämää sekä luovat 
Suomeen työtä ja investointeja. 

LISÄTIEDOT

Toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab –MedTech 
Finland ry, puhelin 040 741 6299 ja sähköposti 
laura.simik@sailab.fi

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon eettinen ohje:  
https://www.sailab.fi/tietoa-ja-tyokaluja/suosi-
tukset/eettiset-ohjeet/ 

Mikä muuttuu? 
• Pääpaino kaikessa terveysteknologiayritysten järjestämissä tai tukemissa tapahtu-

missa on koulutuksessa ja osaamisen sekä turvallisuuden vahvistamisessa. 
• Viihde-, urheilu- tai vapaa-ajan ohjelma ei voi olla koulutuksien tai tapahtumien 

vetonaula eivätkä yritykset voi tukea, korvata tai maksaa tämän kaltaisesta oh-
jelmasta aiheutuvia kuluja.  

• Kaikkien koulutuksien ja tapahtumien sijainnin ja koulutus-/tapahtumapaikkojen 
on oltava tarkoituksenmukaisia ja ne tulee järjestää keskeisellä paikalla hyvien 
kulkuyhteyksien päässä.  

• Koulutuksia, tapahtumia tai tilaisuuksia, jotka järjestetään vapaa-ajanviettokes-
kuksissa, lomakohteissa, ristelyinä, kasinoissa tai vastaavissa, ei voida tukea.  

• Tietyt tapahtumapaikat tai majoitukset voivat olla kausiluontoisesti sallittuja tai 
kiellettyjä ohjeen mukaisesti. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hiihtokau-
della (20.12-31.3) ei tapahtumia voida järjestää laskettelu-ja/tai hiihtokeskuksiksi 
katsottavissa kohteissa. 

• Tapahtumia tuetaan jatkossakin tasapuolisesti ympäri Suomea, kun Terveystek-
nologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen ehdot 
täyttyvät. 

• Yksittäisten henkilöiden sijaan kutsut koulutuksiin ja tapahtumiin osoitetaan jat-
kossa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, jotka nimeävät edustajansa 
koulutuksiin ja tapahtumiin. Myös mahdollinen tuki osoitetaan sosiaali- ja terve-
ydenhuollon organisaatioille tai rekisteröidyille toimijoille.  

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat toimia terveysteknologiayri-
tysten neuvonantaja-, asiantuntija- tai esimerkiksi tutkimustehtävässä, kun eh-
doista, sisällöstä ja palkkiosta sovitaan kirjallisesti. 

• Käyttöön otetaan työnantajailmoitus ja myönnetyt apurahat julkistetaan vuosittain 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ymmärretään laajasti: sillä tarkoi-

tetaan lääkäreiden ja hoitajien lisäksi esimerkiksi terveydenhuollon hankintatoi-
mea, apteekkareita ja sosiaalityöntekijöitä.

”Olemme sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimijoiden vahva kumppani.”,toteaa 
Simik. ” Tämän vuoksi haluamme toi-
mialana varmistaa avoimen, riippu-
mattoman toimintatavan yhteistyöl-
le ja kaikelle toiminnallemme. Sailab 

-MedTech Finland ry:n jäsenyritykset 
ovat edelläkävijöitä.” n
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Päivitetty eettinen ohje 
kirkastaa hyvän yhteistyön tavat

PIIRROS: Lonkkaproteesileikkaus/Pasi Rajala
Lääkintävahtimestari
Keski-Suomen keskussairaala, leikkausosastot 1-3

Salin nurkasta katsottuna

Come together – Building Bridges in Perioperative Nursing
5th NORNA congress November 29 – 30, 2018 in Stockholm, SWEDEN
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Miten minusta tuli 
leikkaussairaanhoitaja?

EN SANO, että sairaanhoitajan am-
matti olisi kutsumusammattini. En 
ole koskaan tuntenut sitä kohtaan 
varsinaista kutsumusta. Mutta ih-
misten kanssa olemiseen ja heidän 
auttamiseensa sekä tiimityöhön olen 
tuntenut aina suurta vetoa. Lopetin 
aikoinaan lupaavan ”uimarinurani-
kin” sen takia, että sitä piti tehdä 
yksin ja näin ollen se oli tylsää. Tässä 
artikkelissa FORNAn hallituksen nuo-
rin ja työkokemukseltaan muihin ver-
rattuna vihrein kertoo, kuinka päätyi 
töihin leikkausosastolle.
 
KUN ALOIN opiskelemaan sairaan-
hoitajaksi syksyllä 2007, ajattelin 
käyväni kaikenkattavan koulutuk-
sen siitä, mitä tarvitsee tietää sai-
raanhoidosta. Olinpa väärässä. Aika 
pian huomasin, että käytännön op-
piminen oli lähestulkoon kokonaan 
työelämän varassa. Alussa en myös-
kään ollut tietoinen siitä kaikesta, 
mitä voisin työelämässä tehdä, ja 
tunsinkin olevani eksyksissä. 

HARJOITTELUPAIKKOJEN ollessa 
kiven alla, pääsin opettajan erityislu-
valla suorittamaan kirurgisen poti-
laan hoitotyön harjoittelua Lohjan 
sairaalan leikkausosastolle syksyllä 
2008. Harjoittelun ensimmäisinä 
päivinä havahduin helpottavaan 
tunteeseen, tätä minun kuuluu teh-
dä! Olen löytänyt oman juttuni! Oh-
jaajani oli aivan loistava, sai minut 
kiinnostumaan pienistäkin asioista, 
oli tarkka, huolellinen ja huolehtiva. 
Tästä eteenpäin opintoni tähtäisivät 
siihen, että jonain päivänä työsken-
telen leikkausosastolla.

Noora Turunen
leikkaussairaanhoitaja, 
Jorvin anestesia- 
ja leikkausosasto K

TULI HARJOITTELUJAKSO Eng-
lannissa, oppilaitoksen vaihto, 
muutto uudelle paikkakunnalle, ko-
kopäiväinen luottamustehtävä ja 
politiikka ja sitten rikkaiden elämän-
vaiheiden jälkeen elämämme mul-
listanut esikoislapsi keväällä 2011. 
Opinnot olivat jäissä opinnäytetyötä 
lukuun ottamatta luottamustehtä-
vän takia, mutta esikoisen loppu-
raskauden ja vauvavuoden aikana 
pusersin opinnot kasaan tehden 100 
opintopistettä ja viisi harjoittelua. 
Eläköön tasavertainen vanhem-
muus! Viimeisen harjoittelun tein 
Lastenklinikan leikkausosastolla. 
Valmistuin sairaanhoitajaksi Laurea-
ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 
2012. Työskentelin kesän 2012 Jorvin 
lastenpäivystyksessä ja päätin, että 
syksyllä haen leikkausosastolle töi-
hin. Sinne pääsin ja siellä edelleen 

työskentelen, terkkuja työkavereil-
le täältä hoitovapaalta . Miehen 
alanvaihdoksen ja uuden alan työti-
lanteen vuoksi olen ollut enemmän 
kotona meidän kuopuksen kanssa, 
mutta pääsin loppuvuodesta teke-
mään töitä viideksi viikoksi miehen 
vanhempainvapaan ajaksi. Se oli 
mukavaa vaihtelua, mutta menevän 
alku-uran vuoksi nautin vielä lasten 
kanssa olemisesta hetken aikaa. 

LEIKKAUSOSASTOLLA työsken-
telemisessä parasta on ehdottomas-
ti tiimityöskentely ja sen kantamat 
hedelmät ja se tunne, kuinka tekee 
työtä, jolla on suurta merkitystä. 
Kiitos kaikille, jotka ovat myötävai-
kuttaneet urallani kohti leikkaus-
sairaanhoitajan työtä sekä kaikille, 
joiden kanssa olen saanut tehdä tätä 
työtä.n

Historianurkka
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”Yhdistyksen tarkoituksena on kehit-
tää leikkausosaston hoitotyötä, val-
voa aatteellisia ja ammatillisia etuja 
sekä kehittää kansainvälistä yhteis-
työtä.” Näin kuului vasta perustetun 
Suomen leikkausosaston sairaan-
hoitajat ry:n sääntöjen § 2. Huomio 
kelpaa kiinnittää esimerkiksi nyt jo 
täysin omaksuttuun käsitteeseen 

’hoitotyö’. Se oli keksitty vasta 70-lu-
vun lopussa ja lyönyt 80-luvun mit-
taan niin alan ihmisten puheissa kuin 
julkisessa sanassakin. Samassa pykä-
lässä todettiin erikseen, että yhdis-
tyksen päämääriin ei kuulu ”hankkia 
ansiota tai aineellista etua jäsenille”.

Perustamiskokouksen pöytäkirjaan 
merkittiin näkyvälle paikalle sisar-
seuran tervehdys. Jo 1966 luodun 
Suomen anestesiasairaanhoitajat 
ry:n edustaja ”onnitteli” ja ”toivoi yh-
teistyötä potilaan kokonaisvaltaisen 
hoidon turvaamiseksi”. Sanavalinta 
oli aikanaan melko rohkea: termi 

”kokonaisvaltainen” yhdistyi sitkeästi 
erilaisiin vaihtoehtoisen tai luontais-
lääkinnän suuntauksiin usein enem-
män tai vähemmän kärjekkäässä 
vastahangassa lääketiedepohjaisen 
hoidon väitetylle kapeakatseisuudel-

Jarkko S. Tuusvuori
Filosofi, ntamon (2007-) kustantaja ja FORNA:n kunniajäsen

Aatteellista ja ammatillista

le. Ilmeisesti leikkaussaleissa työs-
kentelevät sairaanhoitajat halusivat 
saattaa kokonaisvaltaisuuskäsitteen 
jaloilleen ja antaa sille uuden mie-
lekkäämmän tulkinnan potilaan pre-, 
intra- ja postoperatiivisen hoitami-
sen merkityksessä.

Vuosittaiseksi jäsenmaksuksi sovit-
tiin 70 markkaa. Ensimmäisen koko-
naisen toimintavuoden 1989 budje-
tin loppusumma oli 21 000 markkaa. 
Tämä määrä rahaa oli tarkoitus 
kerätä jäseniltä, joita toisin sanoen 
arvioitiin liittyvän mukaan 300 sie-
rainparia. Hyvin uuden yhdistyksen 
perustamisesta oltiinkin saatu vi-
hiä. FORNA pääsi nopeasti kunnon 
vauhtiin. Sääntöjen § 17 on jäänyt 
pelkäksi pykäläksi. Sen määrittämiä 
yhdistyksen lakkauttamismenette-
lyjä ei ole tarvittu: Sarka-kabinetin 
kokouksesta on kulunut tasan 30 
vuotta eikä porskuttamiselle näy 
loppua.

Homma meni viralliseksi 23. huhtikuuta 1988. Pilviä nykyään piirte-
levän Tampereen maamerkkeihin yhä kuuluvan Hotelli Ilveksen ava-
jaisista oli tuolloin kulunut vasta puolisentoista vuotta. Kevätpäivä-
nä majoituslaitoksessa kokoontui 34 leikkaussalihoitajaa eri puolilta 
Suomea. Oli pakkasta ja lunta vielä alaraajainvatsoihin – gastrocne-
miusten pulleisiin osiin – saakka. Uudet ajatukset versoivat kuitenkin 
jo täyttä päätä vanhan verkatehtaan kunniaksi ”Sarka”-nimen saa-
neessa kabinetissa.

1921. Lastenlinnan sairaanhoitajia ja ylilääkäri Arvo Ylppö kelkkamäessä. 
Taustalla Lastenlinnan rakennus ja Kallion kirkko.
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Mutta mitä oikein tarkoittavat aat-
teelliset pyyteet ja ammattimaiset 
edut?

Näistä kahdesta professionaaliset 
intressit on helpompi ymmärtää 
käytännöllisesti. Leikkausosaston 
sairaanhoitajien yhdistyksen perus-
tamisessa vaikutti kaksi taustateki-
jää ylitse muiden. Yksi oli jo mainittu 
anestesiahoitajien varhainen järjes-
täytyminen omaan seuraansa. Sen 
rinnalla voi viitata kansainvälisen 
edelläkävijän eli yhdysvaltalaisen 
AORN:in (1949–) malliin 1980 perus-
tettuun maanosamme kattojärjes-
töön EORNA:an. 

Toinen tekijä oli tarve laajentaa kau-
sittainen opintopäivätoiminta ikään 
kuin jatkuvalämmitteiseksi. Sairaan-
hoitajaliiton järjestämä kurssitus 
marraskuussa 1981 Tampereen Ho-
telli Rosendahlissa – nimenomaan 
leikkausosaston sairaanhoitajien 
opintopäivien nimellä – laittoi al-
kuun tämän polun.

Aatteelliset edut taas saattavat kuu-
lostaa joltakin huomattavasti abst-
raktimmalta. Ne tuntuvat kenties 
ilmaisevan jotakin epämääräistä ja 
häilyvää pyrintöä, joka konkreet-
tisimmillaankin typistyisi yhteis-
hengen luomiseen. Väheksymättä 
lainkaan kokemuksia jostakin yhden 
köyden tai hiilen tapaisesta, on sa-
nottava suoraan, että tämä mieliku-
va ei vastaa kovin hyvin todellisuut-
ta. Aatteellisuus merkitsee hyvinkin 
kouriintuntuvaa vapautta ajatella ja 
toimia jäsentenvälisesti, kenenkään 
pakottamatta. 

Yhdistymisvapauden tärkeimpiin 
nykytutkijoihin kuuluu ranskalai-
nen sosiologi Jean-Pierre Laville (s. 
1954). Hän vierastaa puhetta ’julki-
sesta tilasta’ ylettömän ihanteellise-
na käsitteellisenä rakennelmana ja 
painottaa mieluummin kansalaisten 
erilaisten yhteenliittymien arkista 
toimintaa. Seuroissa ja yhdistyksis-
sä toimitaan aivan jokapäiväisesti 
koko ajan tehden todeksi demokra-
tiaa tasavertaisuuden pohjalta. La-
ville ei suinkaan väitä, että kaikki su-

juisi aina ja joka assosiaatiossa kuin 
ruusuilla tanssien. Hän päinvastoin 
korostaa, että sisäiset kiistat ovat ai-
nakin kansanvaltaisen elämänmuo-
don näkökulmasta yhtä tärkeitä kuin 
keskinäinen ymmärrys. Rikkuma-
tonta rauhanomaisuutta enemmän 
painaa riippumaton mahdollisuus 
etsiä riittävää yksituumaisuutta ja 
rakentaa yhteisyyttä eripuraisuuk-
sista huolimatta.

Yksiaineksisen ’julkisen sfäärin’ si-
jaan Laville puhuu monista erilaisis-
ta julkisista tiloista. Ja näistä juuri 
vapaat kansalaisyhdistykset ovat 
erityisen tärkeitä demokratialle laa-
jemminkin, koska niissä viihtyvät 

”vakaumus ja antaumus”. Halu teh-
dä, oppia ja toimia yhdessä ei niiden 
piirissä alistu ”järjestelmäpakoille” 
tai ”hallintovallalle”. Vapaaehtoinen 
yhteen lyöttäytyminen pysyy kyllä 
jossain suhteessa mahtiin isoissa ja 
pienissä muodoissaan, mutta kaiken 
ytimessä on ”vapaa mielipiteen- ja 
tahdonmuodostus”. Lavillen sanoin 
yhdistykset tuottavat omalakisia 
julkisia paikkoja kokeilla ja koetella 

uu

1929 Hej, glada livet. 
Sairaanhoitajaopiskelijoita 
kahvitauolla Marian sairaa-
lan edustalla.
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yhteistä tekemistä: merkittävänä 
mallina kelle tahansa päättäjälle 
tai kansalaiselle yhdistysläiset itse 

”määrittelevät keskenään oman toi-
mintansa muodot”.

Näitä ajatuksia sietää jatkaa. Täh-
dennetään ensiksikin sitä, että nykyi-
sessä läpiviihteellistyneessä kulttuu-
rissamme ammattitaidon ylläpitoon 
ja kohentamiseen satsaavat yhdis-
tykset ovat ratkaisevan tärkeitä luo-
van ja kriittisen ajattelun keskuksia. 
Vaikka yhdessä kokemisen silkka ilo 
ja hauskuus ovatkin merkittävä osa 
toiminnan mielekkyyttä, se kiinnit-
tyy näissä yhteyksissä olennaisella 
ja luontevalla tavalla pyrkimykseen 
kuunnella, keskustella, perustella ja 
korjata näkemyksiään jatkuvan op-
pimisen hengessä. Puolivillaisen itse- 
ja yhteisökehittämisen aikakaudella 
yhdistykset tarjoavat mahdollisuu-
den kunnolla ravitsevaan kokemus-
ten- ja ajatustenvaihtoon.

Toiseksi on alleviivattava aatteelli-
sen ja ammatillisen välistä sidosta. 
Se tarkoittaa yksinkertaisimmin sa-
nottuna harrastusta käskyttämät-
tömään ja komentelemattomaan 
perehtymiseen ja paneutumiseen. 
FORNA on loppujen lopuksi olemas-
sa siksi, että fornalaiset voisivat tulla 
ammatissaan paremmiksi vahvista-
malla tietojaan ja taitojaan itse va-
litsemillaan keinoilla, omaa kallista 

– hiellä ja vaivalla hankittua – vapaut-
taan vaalien. Tämä jos mikä on ko-
konaisvaltaisuutta sanan parhaim-
massa merkityksessä. Ja kokemus 
sellaisesta lankeaa taatusti lopulta 
potilaidenkin hyväksi. Äkkiä aatteel-
lisuus ei olekaan osa mitään utuista 
henkimaailmaa. Se on mukana itse 
teossa. n

Valokuvat: Helsingin kaupunginmuseo.

KIRJALLISUUS

Associations et action publique. Toim. Jean-Louis 
Laville & Anne Salmon. Desclée de Brouwer, 
Paris 2015.
Jean-Louis Laville, Demokratia ja talous. 
Sosiologisen lähestymistavan pohjaksi 
(Démocratie et économie. Éléments pour une 
approche sociologique, 2003). Suom. Jarkko S. 
Tuusvuori. niin & näin 2/2012.

Sairaanhoitajia työssään Marian sairaalassa vuonna 1963.

Kivelän sairaalan silmätautien osastolla  vuonna 1982. Leikkausta aloitetaan.
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Pientoimenpiteiden 
siirto leikkaussalista 
kirurgian poliklinikalle

Yhteistyöpalaverit leikkausosaston 
ja kirurgian poliklinikan edustajien 
kanssa aloitettiin ylihoitajavetoises-
ti keväällä 2017. Toiminnan suunnit-
teluun liitettiin hoidonvaraajat ja 
välinehuolto. Suunnittelu aloitettiin 
käymällä läpi nykytila, niin leikkaus- 
ja anestesiaosaston kuin kirurgian 

Elina Keränen 
aoh 
leikkaus- ja anestesiaosasto 
Kainuun sote

Elki Rutherford 
ylihoitaja 
operatiivinen vastuualue 
Kainuun sote

Kainuun sotessa on käynnissä Uusi Sairaala - rakentaminen ja toimin-
nan kehittäminen. Uuden sairaalan rakentamisen lisäksi huomio kiin-
nitetään toimintatapoihin. Hoitoprosesseja kehitetään kohti uuden 
sairaalan toimintamalleja. Hoitoprosessien kehittämisellä pyritään 
muun muassa asiakkaan optimaaliseen hoitoon pääsyyn, hyvään 
hoitoon ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Pientoimenpiteiden 
siirto leikkaussalista kirurgian poliklinikalle, niin sanottu office kirurgia 
oli osa leikkaustoiminnan kokonaissuunnittelua osana Uusi Sairaala 
-toimintamalleja. Jatkumo Kainuun keskussairaalan päiväkirurgian 
tehostamisen, leiko - ja herko toiminnan suunnittelulle ja aloitukselle.

poliklinikan osalta. Suunnittelua 
jatkettiin kartoittamalla uuden toi-
mintamallin tarvitsemat resurssit, 
kuten hoitohenkilöstö, osaaminen, 
toimenpidehuoneen varustelu, tar-
vittavat materiaalit ja apuvälineet 
sekä instrumentaatiot. Monialaista 
yhteistyötä toiminnan suunnittelus-
sa ja toteutuksessa tehtiin myös hoi-
tologistikon, materiaali- ja sihteeri- 
sekä teknistenpalvelujen kanssa.

Olemassa olevaa tietotaitoa hyö-
dynnettiin toiminnan suunnittelun 

tueksi tutustumalla toimiviin käy-
tänteisiin ja erilaisiin malleihin sekä 
konsultoimalla kollegoja muista 
sairaaloista. Yhteistyöpalavereis-
sa reflektoimalla hankittua tietoa 
ja omia näkemyksiä prosessi ke-
hittyi ja jalostui. Vuodenvaihteen 
2018 molemmin puolin hankittiin 
hoitotyössä tarvittavia materiaale-
ja, instrumentaatiot ja apuvälineet. 
Toimenpidehuone varusteltiin tuke-
maan potilasturvallista hoitotyötä ja 
prosessin sujuvuutta. Asiakasohjeet 
päivitettiin ja työohjeet kuvattiin 
uuden prosessin mukaisesti. 

Pilotointi aloitettiin keväällä 2018  
canalis carpi ja suonikohjujen la-
serhoito -toimenpiteistä. Pilotointi 
suunniteltiin huolellisesti yhdessä 
toimintaan osallistuvien kanssa. 
Vastuukirurgina toimii kirurgian yli-
lääkäri, verisuoni- ja thoraxkirurgi 
Kalle Rissanen. Kuvattuja pientoi-
menpiteitä tehdään kirurgian polikli-

Kati Pöyry, leikkaus-anestesiasairaanhoitaja.Kalle Rissanen, kirurgian ylilääkäri. Minna Kemppainen, leikkaus-anestesiahoitaja.
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nikalla kahtena päivänä viikossa. Po-
liklinikka vastaa asiakasohjauksesta 
poliklinikkakäynnillä, ajanvarauk-
sesta ja materiaaleista. Asiakas saa 
halutessaan toimenpideajan ensi-
käynnillään. Leikkausosasto vastaa 
henkilökunnasta, kaksi leikkaus- tai 
anestesiahoitajaa työskentelee po-
liklinikalla toimenpidepäivänä. Hoi-
tohenkilöstöltä tiedusteltiin haluk-
kuutta toimintamallin kehittämiseen. 
Kaksi innostunutta leikkaus-anes-
tesiasairaanhoitajaa käynnistivät 
toiminnan ja he perehdyttävät leik-
kausosaston muut hoitotyönteki-
jät työkierron avulla polikliiniseen 
toimintaan. Osaamista kehitetään 
yhteistyöllä, kuten kouluttamalla 
yhteisesti aamupalavereissa sekä 
leikkausosaston että kirurgian 
poliklinikan edustajien toimesta. 
Leikkaus- ja anestesiasairaanhoi-
tajien osaamisvaateet laajenevat 
koskemaan asiakkaan polikliinistä 
prosessia. Hoidossa pre- ja postope-
ratiivisen ohjauksen merkitys koros-
tuu.

Kainuun keskussairaala on valmistu-
nut vuonna 1969. Kiinteistön haas-
teena on heikko teknillinen kunto, 
soveltumattomuus nykyaikaisen 
sairaanhoidon prosesseihin ja osa 
toiminnoista on toteutettava vä-
liaikaisissa tiloissa sairaala-alueen 
ulkopuolella. Kainua, Kainuun uusi 
sairaala -allianssi sisältää tilojen 
ja toimintojen uudistamisen. Esi-
valmistelu aloitettiin vuonna 2011, 
prosessien suunnittelu ja rakennus-
hankkeen valmistelu vuonna 2012. 
Vuosina 2015 – 2021 toteutetaan 
suunnittelu ja rakentaminen allians-
sihankkeena. Kainua on Suomen 

Kohti uutta sairaalaa
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä

Elina Keränen 
aoh 
leikkaus- ja anestesiaosasto 
Kainuun Sote

Merja Näsänen 
suunnittelukoordinaattori
Kainuun Uusi Sairaala

ensimmäinen sairaalarakentamisen 
allianssihanke. Allianssiurakassa 
suunnittelijat ja urakoitsija muodos-
tavat yhteisen organisaation tilaajan 
kanssa. 

Kainua -hankkeen vaiheet

Kainua -hankkeen kehitysvaihees-
sa (3/2015 – 1/2017) allianssissa laa-
dittiin uuden sairaalan masterplan-, 
ehdotus- ja yleissuunnitelmat sekä 
toteutussuunnitelma ja tavoite-
kustannus lukittiin euroina. Tilaaja 
on tehnyt rakentamispäätöksen 
1/2017. Toteutusvaihe käynnistyi 

helmikuussa 2017. Toteutusvaihe 
jakautuu kolmeen osaan. 1. vaihees-
sa vuosina 2017 – 2019 toteutetaan 
uusi logistiikkaterminaali ja pääosa 
uudesta sairaalarakennuksesta, ku-
ten päivystävän hoidon toiminnot ja 
pääosa vuodeosastoista. 2. vaihees-
sa vuosina 2019 – 2021 toteutetaan 
kiireettömän hoidon toiminnot ja 
loput vuodeosastot sekä nykyinen 
päivystysrakennus peruskorjataan. 
3. vaiheessa vuonna 2021 puretaan 
käytöstä poistuvat vanhan sairaalan 
osat sekä tehdään piha- ja aluetyöt.

Toiminnan ja prosessien kehittämi-
sessä on järkevää hyödyntää ole-
massa olevaa tietotaitoa. Tärkeää 
on huomioida kaikki toimijat, joita 
muutos koskettaa. Sujuvuutta lisää 
kaikkien prosessiin liittyvien rajapin-
tojen yhteistyö. Kirurgian poliklini-
kalla kerätään jatkuvaa ja välitöntä 

asiakaspalautetta. Palautteiden 
mukaan asiakkaat ovat olleet tyy-
tyväisiä poliklinikalla tapahtuvan 
toimenpiteen jälkeen. Myös toi-
mintaan osallistuneet hoitotyönte-
kijät ja vastuukirurgi ovat ilmentä-
neet tyytyväisyytensä pilotoinnin 
edetessä.n

Havainnekuva Kainuun Uudesta Sairaalasta. 
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Konseptisuunnitelma ja 
toiminnallisen suunnitelman 
eteneminen

Ennen Kainua -hankkeen kehitys-
vaiheita tehtiin Kainuun Uuden Sai-
raalan prosessisuunnittelua Lean 

-menetelmillä. Lean koulutuksiin 
osallistui 150 henkilöstön edustajaa. 
Prosessisuunnittelu käynnistyi hoi-
toketjutason suunnittelulla, jonka 
jälkeen suunniteltiin yksikkötason 
tavoitetilaprosessit työryhmissä. 
Kolmannessa vaiheessa mietittiin a) 
potilasryhmien ja hoitoketjujen vaa-
timukset eri tiloille sekä b) tehtävien 
vakiointi, työn tasaaminen ja niihin 
liittyvät vaatimukset tiloille. Näiden 
vaiheiden jälkeen toteutettiin yksik-
kötason tilasuunnittelu. Toiminnalli-
nen tilakartta, joka kuvastaa tilojen 
väliset riippuvuudet, toteutettiin 
yhteistyössä Kainua -allianssin arkki-
tehtien kanssa. Kehittämistoimenpi-
teiden toteutumisen aktiivinen seu-
ranta oli tärkeää.

Tavoitetilaprosesseista edettiin mää-
rittelemään yksiköiden keskinäisiä 
suhteita ja yksikkötasolla tarvittavia 
tiloja sekä näiden tilojen keskinäisiä 
suhteita. Toivotut tilat luetteloitiin 
neliömetreittäin ja kuvattiin tekniset 
tarpeet, laatimalla vaatimusmalli ex-
cel -taulukkoon. Tämän jälkeen aloi-
tettiin huonekorttien laadinta, joihin 
tuli kirjata yksiköiden tiloihin liittyvät 

tarpeet ja toiveet. Rinnalla työstettiin 
pallokaaviovaihetta, joka oli pohjana 
arkkitehtisuunnittelulle. Pohjia on 
käyty läpi ja muokattu yhteistyössä 
työyksiköiden, arkkitehtien ja sai-
raalasuunnittelijoiden kanssa. Pohjia 
annettiin henkilökunnalle katsot-
tavaksi ja kommentoitavaksi. Tiloja 
mallinnettiin Caven eli virtuaalisen 
3D -mallinnuksen avulla. Tietomal-
lien avulla havainnollistettiin henki-
lökunnalle muun muassa heräämön 
ja leikkaussalien tiloja. Näin henkilö-
kunnan oli mahdollista pohtia potilai-
den sijoittumista ja hoitohenkilöstön 
liikkumista tiloissa. Henkilökuntaa 
on osallistettu suunnitteluun cave 

-vierailuilla, informaatioilla aamupala-
vereissa ja pohja -sekä kalustekuvien 
avulla. He ovat saaneet miettiä ja il-
mentää, millaiset ratkaisut ovat hyviä 
turvallisen ja sujuvan työskentelyn ja 
toiminnan kannalta.   

Sisustusarkkitehtien työhön kuului 
kiinteiden kalusteiden suunnittelu. 
Näitä suunnitelmia on käyty huone 
huoneelta ja tila tilalta läpi yhdessä 
pohtien, mikä on potilasturvallisuu-
den ja toiminnan sujuvuuden kan-
nalta merkittävää. Allianssin kaut-
ta hankitaan kiinteät kalusteet ja 

- sairaalalaitteet. Muut laitehankinnat, 
kuten leikkaustasot tai anestesiako-
neet, tehdään omina hankintoina. 
Hankintoja suunnitellaan jo enna-
koivasti uuteen sairaalaan.

Uusisairaalasuunnittelussa on ollut 
lisäksi muita lukuisia palavereja, ku-
ten talotekniikan käyttäjäpalaveri, 
kiintokaluste-, ovi-, AV -suunnittelu-
palaverit sekä varustesuunnittelu -, 
turvakamera - ja logistiikkasuunnit-
telupalaverit. Logistiikkaratkaisuihin 
kuuluvat putkiposti-, jäte- ja pyykki-
järjestelmä, henkilö- ja tavarahissit 
sekä varastoautomaatit. Leikkaus- ja 
anestesiaosastolla ajankohtaista on 
varastoautomaatin täyttösuunnitte-
lu tehtyjä kapasiteettilaskelmia hyö-
dyntäen. Tämän hetken agendalla 
on myös syksyllä 2019 tapahtuvan 
muuton suunnittelu. Suunnittelussa 
huomioidaan moniammatillisesti toi-
minnan turvaaminen muuton aikana, 
kuinka resurssit mitoitetaan leikkaus-
toiminnan ylläpitämiseen kahdessa 
yksikössä sekä muuttoon.

Uusisairaalasuunnittelu on sekä mie-
lenkiintoista, että haastavaa. Suun-
nittelussa ja päätöksissä on otettava 
huomioon oman alan osaamisen 
lisäksi paljon sellaisia tekijöitä, jois-
ta ei ole aikaisempaa kokemusta. 
Suunnittelupalavereissa mukana ole-
minen kehittää moniammatillista yh-
teistyötä, avartaa tietoisuutta ja lisää 
päätöksentekovalmiutta. Yhteistyös-
sä lukuisten ammattilaisten kanssa 
löytyy konsensus. n

Kuntoutuskadun cave-malli.
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Caven käyttö Kainuun Uusi Sairaala 
-suunnittelussa
Caven käytön KAS-vaiheen tunnistettuja hyötyjä

• on ollut muun muassa tyyppitilojen mallintaminen ja standardointi. Eli niistä tiloista, joita on määrälli-
sesti paljon luotiin niin sanottu tyyppitilamalli johon kaikki eri suunnittelualojen ratkaisuehdotukset tuo-
tiin. Tyyppitila on samanlaisena useasti toistuva tila, kuten potilashuone, perusvastaanottohuone jne. 

• mallien avulla eri suunnittelualat ovat yhteen sovittaneet omia suunnitelmiaan, kuten kaasu- ja sähkö-
suunnittelija leikkaussalin tekniikkakehän mallintaessaan. 

• cave -mallit toimivat myös toimintamallien muutoksen ohjaamisen tukena. Esimerkiksi päiväsairaalan 
henkilöstö on pohtinut potilaiden sijoittumista eri vyöhykkeille ja kulkua kuvantamisen tiloihin.

• potilasjärjestöjen kanssa kehitettiin suunnitelmia tietyistä tiloista ja vertailtiin vaihtoehtoja. Cave -mallit 
toimivat myös ratkaisuvaihtoehtojen vertailun tukena; malliin oli kuvattu 7 erilaista ja erikokoista ovi-
ikkunaa käytävän varrelle, joista löydettiin ratkaisu potilashuoneen ovi-ikkunan optimikoolle.

• suurten kokonaisuuksien esittely isolla näytöllä on mahdollistanut kerralla ison ihmisryhmän yhteisen 
pohdinnan. Uuden sairaalan pintavärisuunnitelmaa on työstetty eri cave-mallien avulla.

• ulkopuolisen toimittajan informoiminen ja erilaisten tilavaatimusten esittely on tapahtunut konkreetti-
sesti cave -mallin avulla. Esimerkiksi Oraksen ja Idon edustajille esiteltiin potilas-WC:n laatuvaatimuksia 
ja selviteltiin suoraan onko heillä mahdollisuutta tarjota kyseisiä tuotteita hankkeelle

• haasteena on palautteen kerääminen mallista silloin, kun ihmisiä tulee non-stoppina jotain mallia arvi-
oimaan. Palautteen keräämiseen kokeiltiin sähköisiä palautteita ja fläppitauluja yms. Opittiin, että on 
hyvä olla selkeät kysymyksenasettelut siitä, mihin kysymyksiin mallin avulla halutaan vastauksia. 

Esimerkiksi vuonna 2016 käyttäjien cave-käyntejä kirjattiin noin 450 ja vuonna 2017 lähemmäs kolmesataa. 
Lisäksi lukuisten palaverien yhteydessä cavea on hyödyntänyt tilojen ja mallien havainnollistamiseen suuri 
joukko sairaalan henkilöstöä. n

Merja Näsänen 
suunnittelukoordinaattori
Kainuun Uusi Sairaala

 Potilashuone. Henkilöstö tutustumassa caveen.
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Kehittämistyön tausta

Perehdyttämisellä tarkoitetaan 
työntekijän opastamista työhön, 
työtehtäviin ja työympäristöön. Pe-
rehdytyksessä työntekijää autetaan 
pääsemään työyhteisön jäseneksi 
ja oppimaan työpaikan työtapoja. 
(Miettinen ym. 2009.) Mentoroinnilla 
puolestaan tarkoitetaan varsinaisen 
perehdytysajan jälkeen tapahtuvaa 
ohjaamista ja ammatillisen kehitty-
misen tukemista (Pasila ym. 2017). Pe-
rehdytys on lakiin perustuvaa toimin-
taa, jonka määrittelee muun muassa 
Työturvallisuuslaki 2002/738 ja Työsopi-
muslaki 2001/55. 

Erilaisissa leikkaus- ja anestesiayksi-
köissä työskentely vaatii sairaanhoita-
jalta erityisosaamista, yhteistyökykyä 
eri ammattiryhmien välillä sekä laa-
jaa teknistä ja tietoteknistä osaamis-
ta. Perioperatiivisen sairaanhoitajan 
pätevyyden mahdollistaa osaltaan 
intensiivinen perehdytys. (Tengvall 
2010.) Erityisesti vastavalmistuneen 
sairaanhoitajan riittävään ja syste-
maattiseen perehdyttämiseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota (Rush 
ym. 2013, Meretoja ym. 2015, Pasila ym. 
2017). Uusien työntekijöiden laadukas 
perehdytysprosessi pitää sisällään 
tavoitteellisuuden, vakioidun sisällön, 

Uuden työntekijän 
perehdyttäminen 
perioperatiiviseen hoitotyöhön 
– perehdytysmateriaalien keskeiset sisällöt

Maija-Stiina Vitikainen
sh (AMK), Taitava hoitaja, HUS, HYKS 
Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Jorvin 
sairaala, anestesia- ja leikkausosasto K

Toni Haapa
sh (AMK), TtM, TtT-opiskelija, Tutkija 
(ma.), HUS, HYKS Leikkaussalit, 
teho- ja kivunhoito

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata kehittämistyötä, jossa tun-
nistettiin yliopistosairaalan anestesia- ja leikkausyksiköiden kirjal-
listen perehdytysmateriaalien sisällöt. Tavoitteena oli tuottaa yhte-
näinen sisältörunko uuden työntekijän perehdytykselle, jonka avulla 
voidaan kehittää perioperatiivisen sairaanhoitajan perehdytyksen 
laatua. 

käytännön toteutuksen sekä jatkuvan 
arvioinnin. Lisäksi laadukas perehdy-
tysprosessi rakennetaan yksilöllisesti 
perehtyjän osaamistarpeiden pohjal-
ta. (Peltokoski 2016.) 

Henkilöstörakenteiden ja toimintaym-
päristöjen muuttuessa on tarpeellista 
saada leikkausosastolle työhön tuleva 
sairaanhoitaja mahdollisimman nope-
asti työyhteisön osaavaksi jäseneksi 
(Tengvall 2010), tässä perehdytyksel-
lä on iso merkitys. Lisäksi perehdy-
tyksellä on merkitystä organisaation 
vetovoimaisuuden näkökulmasta. 
Kokonaisvaltainen perehdytysproses-
si tuottaa työssä pysyvyyttä ja viihty-
vyyttä. (Peltokoski 2016.) Perehdytys-
prosessi on kuitenkin haavoittuvainen. 
Erinäisistä syistä keskeytyvä perehdy-
tysprosessi heikentää perehdytyksen 
onnistumista. Organisaatioiden tulisi 
huolehtia siitä, että perehdytykseen 
on käytettävissä riittävästi resursseja. 
(Lindfors ym. 2017.)

Perehdytyksen kehittämisen lähtöti-
lanteessa jokaisella yliopistosairaalan 
anestesia- ja leikkausyksiköllä oli omat 
perehdytysmateriaalinsa uudelle 
työntekijälle. Jotkut materiaalit olivat 
vanhentuneita ja kaipasivat päivittä-
mistä. Kehittämistyön lähtökohtana 
oli anestesia- ja leikkausyksiköiden 

perehdytysmateriaalien yhtenäistä-
minen ja tarve tuottaa perehdytysma-
teriaalin sisältörunko, jota on helppo 
päivittää toiminnan muuttuessa. 

Kehittämistyön toteuttaminen

Kehittämistyön aineistona olivat 
kahdeksan (n=8) anestesia- ja leik-
kausosaston kirjalliset perehdytys-
materiaalit (n=11) sekä anestesia- ja 
heräämöhoitajille että leikkaushoita-
jille. Aineisto kerättiin osastojen pe-
rehdytysvastaavilta sähköpostitse. 
Aineistoa oli yhteensä 469 sivua ja 
se analysoitiin sisällönanalyysillä ai-
neistolähtöisesti. Sisällönanalyysissä 
muodostettiin 11 yläluokkaa ja 22 ala-
luokkaa, jotka kuvasivat anestesia- ja 
leikkausyksiköiden kirjallisten pereh-
dytysmateriaalien sisältöjä. Näiden 
pohjalta tuotettiin yhtenäinen sisältö-
runko uuden työntekijän perehdytyk-
selle. 

Kehittämistyön tulokset 
– perehdytyksen keskeisimmät 
sisällöt 

Anestesia- ja leikkausyksiköiden pereh-
dytysmateriaalien keskeisimpiä sisäl-
töjä olivat aseptiikka, potilaan periope-
ratiiviseen hoitoon valmistautuminen, 
potilaan voinnin tarkkaileminen, laite- ja 
välineosaaminen sekä lääke- ja nestehoi-
to, jotka toistuivat useimpien yksiköi-
den kohdalla (Kuvio 1, Taulukko 1).

Aseptiikka. Analyysin perusteella 
alaluokiksi muodostuivat osaston hy-
gieniaohjeistus ja aseptinen toiminta 
(Taulukko 1). Osaston hygieniaohjeis-
tuksesta kerrottiin kahdeksassa (n=8, 
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Laite- ja välineosaaminen

Hoitohenkilökunnan 
ammatillinen kehittyminen

Työympäristö 
ja työyhteisö

Perioperatiivisen 
hoitotyön dokumentointi 

ja raportointi

Potilaan voinnin 
tarkkaileminen

Perehdytys-
materiaalien 

sisällöt

Lääke- ja nestehoito

Leikkausasennot ja
 potilaan siirtäminen

Aseptiikka

Potilaan perioperatiiviseen 
hoitoon valmistautuminen

Opetus- ja ohjaustehtävät

Muuttuvien 
tilanteiden hallinta

73%) perehdytyssuunnitelmista. Vain 
osassa (n=4, 36%) materiaaleista mai-
nittiin aseptisesta toiminnasta, ku-
ten eristysleikkauksista, leikkausten 
puhtausluokituksesta tai aseptisesta 
työjärjestyksestä. Leikkausalueen de-
sinfektiosta, steriilin alueen luomises-
ta ja/ tai sen valvomisesta kerrottiin 
kuudessa (n=6, 55%) materiaalissa 
ja kahdessa (n=2, 18%) aseptisesta 
omastatunnosta. Näissä perehdytys-
suunnitelmissa ei kuitenkaan ollut kir-
jallisia ohjeistuksia, ainoastaan mai-
ninta edellä mainituista käsitteistä. 

Potilaan perioperatiiviseen hoitoon 
valmistautuminen. Alaluokiksi muo-
dostuivat hoidon valmisteluun ja hoi-
don organisointiin liittyvät tehtävät 
(Taulukko 1). Sekä anestesia- että 
leikkaushoitajien valmistautuminen 
potilaan saapumiseen osastolle oli kir-
jattu perehdytyssuunnitelmiin (n=11, 
100%). Tehtäväkohtaisesti kerrottiin 
potilaan esitietoihin ja anestesia- tai 
leikkaussuunnitelmiin tutustumises-
ta. Lisäksi hoitoympäristön sekä vä-
lineiden tarkistaminen ja valmistelu 

oli kuvattuna lähes kaikissa materi-
aaleissa. Hoidon organisointiin liitty-
vät tehtävät kuvailivat eri yksiköiden 
hoitajarooleja. Osassa anestesia- ja 
leikkausyksiköissä (n=3, 27%) oli ym-
pärivuorokautista päivystyksellistä 
toimintaa virka-ajan ulkopuolella, 
jolloin näissä perehdytyssuunnitel-
missa oli kuvattuna vuorovastaavan 
tai koordinoivan hoitajan työnkuvaa. 
Muutoin päivittäisestä toiminnan joh-
tamisesta saatettiin mainita yksittäi-
sesti, esimerkiksi ”kanslian” tai ”listan-
vedon” toiminta. Päivystyspotilaan 
hoitopolusta ja hoidosta kerrottiin 
näissä kolmessa edellä mainitussa yk-
sikössä. Muissa yksiköissä perehdytys-
suunnitelmassa saattoi olla maininta 
päivystyspotilaasta (virka-aikaan) tai 
menettelytapoja siihen, kuinka toimia, 
jos potilaan kiireellisyys muuttuu ja 
hänet täytyy siirtää korkeamman hoi-
totason yksikköön.

Potilaan voinnin tarkkaileminen. 
Analyysin perusteella tähän yläluok-
kaan muodostui yksi alaluokka, tark-
kailutehtävät (Taulukko 1). Tarkkailu-

tehtäviin kuuluu potilaan fyysisen ja 
psyykkisen tilan tarkkailu ja toimen-
piteen vaiheiden seuraaminen. Nämä 
esiintyivät kaikissa perehdytysmate-
riaaleissa (n=11, 100%). Potilaan läm-
pötalouden ylläpito ja seuraaminen 
oli (n=8, 73%) ja nimettynä yhteis-
työnä toteutettavaksi. Toimenpiteen 
seuraamisesta ja ennakointitaidosta 
kerrottiin viidessä (n=5, 45%) materi-
aalissa. Laboratorionäytteisiin, niiden 
ottamiseen ja mahdollisiin analyysi-
laitteisiin perehdytettiin useimmissa 
materiaaleissa (n=9, 82%), leikkaus-
hoitajilla nämä mainittiin lähinnä yh-
dessä patologian näytteiden ohessa. 
Potilaan voinnin seurantaan liittyi 
myös leikkausvuodon seuranta yh-
dessä anestesia- tai leikkaushoitajan 
kanssa (n=9, 82%). 

Laite- ja välineosaaminen. Laite- ja 
välineosaamisen alaluokiksi muodos-
tuivat laitteiden hallinta, välineiden ja 
instrumenttien hallinta sekä laitteiden 
ja välineiden huoltoprosessi (Tauluk-
ko 1). Nämä esiintyivät lähes kaikissa 
(n=10, 91%) perehdytyssuunnitel-

Kuvio 1. Perehdytysmateriaalien sisällöt (keskeisimmät sisällöt korostettu vihreällä). 
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Taulukko 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tulokset (taulukko jatkuu seuraavalla sivulla).

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka

Osaston hygieniaohjeet
Työvaatetus
Käsihygienia
Eristysohjeistus

Osaston hygieniaohjeistus

ASEPTIIKKA

Kirurginen käsienpesu
Steriilin alueen luominen
Steriilin alueen ylläpito
Steriilin alueen valvonta 
Leikkaussalikäyttäytyminen 

Aseptinen toiminta

Potilaan esitiedot
Leikkaussuunnitelma ja tarvittaessa kirurgin konsultaatio 
Anestesiasuunnitelman mukainen valmistautuminen 
Heräämöhoidon ja heräämössä tehtävien toimenpiteiden valmistelu 
Leikkaussalin tai toimenpidepaikan valmistelu
Patologian erilaiset näytteet 

Hoidon valmisteluun liittyvät tehtävät

POTILAAN 
PERIOPERATIIVISEEN 
HOITOON 
VALMISTAUTUMINENTyön organisoiminen

Päivystysajan toiminta
Päivystyspotilaat
Potilaan kiireellisyysluokan muuttuminen
Vuorovastaava hoitaja
Koordinoiva hoitaja
Listanvetäjä

Hoidon organisointiin liittyvät tehtävät

missa käsitteenä tai perehdytyksen 
aiheena. Perehdytys oli yhteneväistä 
anestesia- ja leikkausyksiköiden välil-
lä laitehallinnan tai laitetuntemuksen 
osalta (n=10, 91%). Lisäksi oli mainin-
toja välineiden ja instrumenttien hal-
linnasta (n=8, 73%) ja laitteiden sekä 
välineiden huoltoprosessista (n=4, 
36%). 

Lääke- ja nestehoito. Lääke- ja nes-
tehoito jakautui kahteen alaluokkaan, 
lääkehoidon toteuttamiseen ja nes-
tehoidon toteuttamiseen (Taulukko 
1). Lääkehoito esiintyi kymmenessä 
(n=10, 91%) perehdytysmateriaalissa. 
Yhdessä (n=1, 9%) perehdytyssuunni-
telmassa ei mainittu lainkaan lääke-
hoidosta tai -koulutuksista. Lääkehoi-
don painotus näkyi anestesiahoitajien 
perehdytysmateriaaleissa. Lääkehoi-
don toteuttamisessa yhteneväistä 
oli keskeisempien lääkeaineiden tun-
temus ja oikeaoppinen käyttö sekä 
pakollisten koulutusten käyminen ja 
lupien ylläpito. Pakollisista iv-luvista 
kerrottiin kahdeksassa (n=8, 73%) 
materiaalissa. Osaston lääke- tai nes-

tevaraston, sen sijaintiin tai käytän-
teisiin tutustuminen ohjattiin usein 
osaston fyysisiin tiloihin tutustumisen 
yhteydessä. Nestehoito esiintyi kym-
menessä (n=10, 91%) materiaalissa, 
lääkehoidon tavoin yhdessä materiaa-
lissa ei mainittu nestehoidosta muu-
toin kuin leikkauksessa käytettävistä 
huuhdenesteistä.

Johtopäätökset 

Kehittämistyön avulla saatiin arvokas-
ta tietoa perehdyttämisen sisällöistä 
ja perehdytysmateriaalien nykyti-
lasta. Anestesia- ja leikkaushoitajien 
perehdytysmateriaaleissa oli hyvin 
eri tavoin ja eri laajuisesti käsitelty 
perioperatiivisen hoitotyön keskeisiä 
sisältöalueita, vaikka on todettu, että 
perioperatiivisen sairaanhoitajan am-
matillinen osaaminen on laaja-alaista.

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyö-
dyntää perioperatiivisen hoitotyön 
perehdytyksen laadun kehittämises-
sä. Kehittämistyössä tuotettua yhte-
näistä perehdytyksen sisältörunkoa 

on mahdollista käyttää pohjana, kun 
anestesia- ja leikkausyksikkö laatii 
omaa uuden työntekijän perehdy-
tysmateriaalia tai päivittää olemassa 
olevaa materiaalia. Yhtenäistämällä 
anestesia- ja leikkausosastojen pe-
rehdytysmateriaaleja on mahdollista 
helpottaa työkiertoa ja työntekijöi-
den siirtymistä yksiköiden välillä toi-
minnan muuttuessa. Ennen kaikkea 
yhtenäinen perehdytysmateriaali ta-
sapuolistaa perehdytystä, jolloin sekä 
leikkaus- että anestesiahoitajat saavat 
samat perustiedot perehdytysproses-
sin aikana. Viime kädessä tämä puo-
lestaan lisää potilasturvallisuutta ja 
tuottaa tasalaatuista hoitoa potilaalle.  

Jatkossa on tärkeää arvioida yhtenäi-
sen perehdytysrungon toimivuutta 
käyttöönoton jälkeen. Lisäksi on kes-
keistä kuvata perehtyvien sairaanhoi-
tajien arvioita perehdytysmateriaalin 
käyttökelpoisuudesta, jotta perehdy-
tystä voidaan aidosti kehittää pereh-
tyjälähtöisesti. n 

Lähteet saatavissa artikkelin kirjoittajilta.

uu
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Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka

Hoitajaroolit
Ammatilliset vastuut
Moniammatillisuus
Tiimityö

Leikkausosaston henkilökunta ja 
tehtävät

TYÖYMPÄRISTÖ JA 
TYÖYHTEISÖ

Henkilökunnan kommunikointi
Tiedottamistavat osastolla

Tiedonkulku ja tiedottaminen 
osastolla

Osaston jätehuoltokäytäntö
Taloudellisuus hoitotyössä
Leikkaussalin ja osaston siisteys

Siisteys ja ekologisuus

Osastolla käytössä olevat leikkaustasot 
Toimenpidekohtaiset 
leikkausasennot
Leikkausasennon tuet 
Pehmusteet

Toimenpideasennon laittaminen 
ja varmistaminen

LEIKKAUSASENNOT JA 
POTILAAN SIIRTÄMINEN

Potilassiirrot
Ergonomia

Turvallinen potilassiirto

Potilaan tarkkailu
Potilaan lämpötalous
Toimenpiteen seuraaminen 
Ennakointitaito
Laboratorionäytteet

Tarkkailutehtävät
POTILAAN VOINNIN 
TARKKAILEMINEN

Leikkausosastolla käytössä olevat tekniset laitteet 
Laitehallinta

Laitteiden hallinta

LAITE- JA 
VÄLINEOSAAMINENVälineet ja instrumentit 

Välinehallinta
Välineiden ja instrumenttien hallinta

Laitehuolto
Välinehuolto

Laitteiden ja välineiden 
huoltoprosessi

Lääketuntemus 
Lääkehoito 

Lääkehoidon toteuttaminen

LÄÄKE- JA NESTEHOITO
Nestehoito 
Nesteytys 
Erilaiset liuokset ja aineet

Nestehoidon toteuttaminen

Kirjaaminen
ATK -ohjelmat

Kirjaaminen 
potilastietojärjestelmiin

PERIOPERATIIVISEN 
HOITOTYÖN 
DOKUMENTOINTI JA 
RAPORTOINTIRaportointi

Raportoinnin check-list
Vuorovaikutustaidot

Raportointiosaaminen

Erilaiset potilaan hätätilanteet
Elvytystilanne
Exitus
Palo - ja pelastusohjeet
Yleiset turvallisuusohjeet
Katastrofihälytykset
Säteilyturvallisuus
Ongelmatilanteet työpaikalla
Debriefing tapahtuneen jälkeen

Erityistilanteet osastolla tai sairaalassa

MUUTTUVIEN 
TILANTEIDEN 
HALLINTA

Potilaan ohjaaminen
Omaisten ohjaaminen

Potilasohjaus
OPETUS- JA 
OHJAUSTEHTÄVÄT

Kollegan ohjaaminen
Opiskelijan ohjaaminen

Ammattiin ohjaaminen

Kouluttautuminen
Ammatillinen osaamisen 
kehittäminen

Täydennyskouluttautuminen

HOITOHENKILÖKUNNAN 
AMMATILLINEN 
KEHITTYMINENPerehdytyssuunnitelma

Perehtymisen arviointi 
Perehtymisen oma-arviointi
Kolmikantakeskustelut

Työntekijän henkilökohtaisen perehdytys-
suunnitelman luominen ja perehtymisen 
etenemisen arviointi
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NORNA 
15.-16.3.2018

NORNA vårmöten 15.-16.3 hölls  i  år  i Stockholm. Plat-
sen var Waterfront hotell- och kongresscenter. Som van-
ligt behandlades aktuella händelser i respektive länder. 
Samarbetet mellan respektive länder fungerar väldigt 
bra, och det är mycket viktigt att så även sker i fortsätt-
ningen. Det är en rikedom att kunna hålla dessa möten 
två gånger per år, turvis i de olika länderna. 

Deltagarna i år var:
Sverige: Anne-Marie Nilsson och Catarina Augustson
Danmark: Janni Ulrich
Island: Anna Valsdottir  och Torbjörg Åsa Kristinsdotter
Norge: Aina Hauge och Gunilla Fridheim
Finland: Marja Sirkeinen och Marianne Lundsten

Höstens 5te NORNA kongress hålls 29.11-30.11 2018 
även den i Stockholm på Waterfronthotell och kongress-
center. Det är ett mycket välfungerande kongresscenter 
med hotellet invid. Dessutom är läget perfekt, precis 
bredvid centralstation, dit det är väldigt lätt att ta sig 
till oberoende om man kommer med tåg, buss, båt, flyg 
eller bil. Vi hoppas på en stort antal deltagare. Föreläs-
ningarna går på svenska och engelska. n 

Marianne Lundsten
Sjukskötare
Plastik kirurgiska operationsavdelningen 
Tölö Sjukhus

Marja Sirkeinen
Sairaanhoitaja
Plastiikkakirurginen leikkausosasto
HUS, Töölön sairaala

Isäntämaan NORNA -edustajat Ann-Marie Nilsson ja Catarina Augustson.Lounastauolla.

NORNAn kevätkokous 15.-16.3. pidettiin tänä vuonna 
Tukholmassa. paikkana oli Waterfront hotelli- ja kongres-
sikeskus. Kuten aikaisemmissa tapaamisissa käsittelim-
me kunkin Pohjoismaan ajankohtaiset tapahtumat. Yh-
teistyö osanottajamaiden edustajien välillä sujuu oikein 
hyvin ja on hyvin tärkeää että näin tapahtuu myös jat-
kossa. On rikkaus että saamme pitää NORNAn kokouksia 
kaksi kertaa vuodessa vuorotellen eri Pohjoismaissa.

Kokouksen osanottajat tänä vuonna olivat:
Ruotsi: Ann-Marie Nilsson ja Catarina Augustson
Tanska: Janni Ulrich
Islanti: Anna Valsdottir ja Torbjörg Åsa Kristinsdottir
Norja: Aina Hauge ja Gunilla Fridheim
Suomi: Marja Sirkeinen ja Marianne Lundsten

Viides NORNA -kongressi pidetään 29. - 30.11.2018 
myös Tukholman Waterfront hotelli- ja kongressikes-
kuksessa. Se on hyvin toimiva kongressikeskus, jossa 
on hotelli samassa rakennuksessa. Kongressikeskuksen 
sijainti on myös loistava, aivan keskusaseman vieressä. 
Keskusasemalle on hyvät yhteydet, tulet Tukholmaan sit-
ten joko junalla, metrolla, lentäen tai autolla. Toivomme 
ja odotamme saavamme paljon osallistujia kongressiin. 
Kongressiluennot ovat sekä ruotsiksi että englanniksi. n

STOCKHOLM 
WATERFRONT
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30-vuotisjuhlaopintopäivät
11.-12.10.2018 
Messukeskuksessa

Osallistumismaksut

Jäsenet* ja lääkintävahtimestarit
*vuoden 2018 jäsenmaksu tulee olla maksettuna 31.7.2018 mennessä, 
jotta voi osallistua jäsenhintaan

180 € / 1pv
360 € / 2pv

Ei-jäsenet
245 € / 1pv
490 € / 2pv

Eläkeläiset ja opiskelijat   50 € / 1pv
100 € / 2pv

Iltajuhla hinta ilmoitetaan myöhemmin

Iltajuhla

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on Sailab-MedTech Finland ry:tä ja sen 
jäsenyrityksiä sitova. Ohje pohjautuu MedTech Europen eettiseen ohjeeseen, joka on voimassa koko Euroo pan alueella. Tulkinnassa 
tukeudutaan MedTech Europen ohjeeseen.

Tämän johdosta iltajuhlaan tulee erillinen maksu, jonka hallitus päättää ennen ilmoittautumisen aukeamista.

Torstain iltajuhla ja samalla FORNAn 30-vuotissyntymäpäivät pidetään tapahtumatalo Bankissa klo 19:30 alkaen.

Muista kertoa iItatilaisuuteen osallistumisesi (osallistun/en osallistu) ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksu maksetaan

Tili FI31 5731 8220 023889

Eräpäivä 20.9.2018

Saaja FORNA ry. (Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat)

LY-tunnus 0823538-1

Majoitus ja hinnat

Original Sokos Hotel Helsinki
140 € / 1 hh (standard)
160 € / 2 hh (standard)

Scandic Simonkenttä 154 € / 1 hh (standard)
174 € / 2 hh (standard)

174 € / 1 hh (superior)
194 € / 2 hh (superior)

Tarkemmat tiedot kotisivuilta https://forna.fi/opintopaivat/  (tai https://forna.fi/)
Ilmoittautumiset opintopäivien sivuilta.
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2018 Opintopäivien ohjelma
Torstai 11.10.2018

8:00-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00-9:30 Avaus: Avaussanat ja tervetuloa, Jaana Perttunen 

9:30-10:00 Yhteinen avausluento: FORNAn historiikki, Jarkko S. Tuusvuori

Sessio A: International perioperative nursing Sessio B: Leikkaustoiminnan järjestäminen - jotain uutta, jotain 
vanhaa, jotain…

10:15-10:45 A1 Light ergonomy in OR, 
Hillevi Hemphälä 10:15-10:45 B1

SOTE- uudistuksen mahdollisuudet ja 
haasteet leikkaustoiminnalle, 
Timo Kestinen

10:45-11:15 A2 Patient safety, Gerrit Drissen 10:45-11:15 B2 Kirurgia eilen tänään huomenna, 
Antti Tamminen

11:15-11:45 A3 War in OR, Henk Folkertsma 11:15-11:45 B3 Magneettisairaala, 
Marita Ritmala-Castrén

11:45-13:45 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

12.00-12.30 FORNA vuosikokous

Sessio C: International perioperative nursing Sessio D: Polvesta paremmaksi

13:00-13:30 C1 Infection control, Ann Folin 13:00-13:30 D1 Polvikirurgia, Ari Itälä

13:30-14:00 C2 Surgical smoke, Fredrik Persson 13:30-14:00 D2 Polven postoperatiivinen kuntoutus, 
Pia Kalpamaa

14:00-15:00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio E: Verkkoja ja vetovoimaa Sessio F: Ohjaa ja tulkitse

15:00-15.30 E1 3D mallinnos ja 
virtuaalileikkaukset, Jani Horelli 15:00-15.30 F1 Opiskelijaohjaus, Toni Haapa

15:30-16:00 E2 Hyvinvointi työssä mobiilisti, 
Jaana Mäkelä 15:30-16:00 F2 RTG-kuvien tulkinta, Ritja Savolainen

16:00-17:00  Forna 30v cocktail

19:30-23:30 Juhlaluento ja illallinen, Tapahtumatalo Bank

Ohjelma on alustava, muutokset mahdollisia.
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Perjantai 12.10.2018

8:30-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Sessio G: Kehittyvä perioperatiivinen hoitotyö Sessio H: Monialainen leikkaustoiminta

9:00-9:30 G1

Laatujärjestelmä leikkauspo-
tilaan prosessin johtamisessa, 
Elina Keränen ja 
Elki Rutherford

9:00-9:30 H1 Rintasyöpäkirurgia, Hanna Ihalainen

9:30-10:00 G2 Uusi perioperatiivisen hoitotyön 
toimintamalli, Maria Pulkkinen 9:30-10:00 H2 Kraniofaciaalikirurgia, Junnu Leikola

10:00-10:30 G3 Bed side kirurgia, Minna Ikonen 10:00-10:30 H3 Laparoskooppiset leikkaukset, 
Jari Ovaska

10:30-12:30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio I: Menikö niinkuin Strömsössä? Sessio J: Turvallinen leikkausasento

12:30-13:00 I1 Komplikaatioita tulee…, 
Ari Leppäniemi 12:30-13:00 J1 Leikkausasennot anestesiologin 

näkökulmasta, Anna Lundén

13:00-13:30 I2 Haavakomplikaatiot, 
Lea Pulliainen 13:00-13:30 J2

13:30-14:00 I3 Potilasasiamies asiaa, 
Carola Arjatsalo 13:30-14:00 J3

Leikkausasennoista johtuvien komp-
likaatioiden välttäminen (varmistuu 
myöhemmin)

Opintopäivien päätös 

14:15-15:15 Pata Degerman

15:15-16:00 Tervetuloa ensi vuonna ja päätössanat
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Terveiset EORNA-kokouksesta Belgiasta! 
Kokouskaupunkina oli jo melkeinpä kesäinen, upea Ghent.

EORNA piti vuosikokouksensa. Esityslistalla isoimpina asioina oli-
vat EORNAn presidentin ja varapresidentin valinta. Presidenttinä 
jatkaa toisen kauden May Karam Ranskasta. Varapresidentinvaali 
olikin sitten tiukempi, vain yhden äänen enemmistöllä tehtävään 
valittiin jo pitkään EORNAssa toiminut Dimitris Poulis Kreikasta.

Kokouksen aikana kokoontuivat EORNAn komiteat. FORNAn 
edustaja Simo Toivonen työskentelee koulutuskomiteassa, joka 
jatkaa työtään yhteisten eurooppalaisten perioperatiivisten sai-
raanhoitajien kompetenssien rakentamisessa. FORNAn puheen-
johtaja Jaana Perttunen toimii EORNAn kongressin tieteellisen 
toimikunnan puheenjohtaja ja on kovassa työn touhussa järjeste-
lemässä vuoden 2019 kongressin (Haag, Hollanti) luentosisältöä.

EORNAn kokouksessa valittiin vuoden 2023 kongressimaa, joka 
on Espanja. Sitä edellinen kongressi pidetään Norjan Stavangeris-
sa vuonna 2021. Alun perin kyseinen kongressi piti järjestää Glas-
gowssa, mutta kun Iso-Britannian yhdistys erosi EORNAsta, myös 
kongressi peruuntui ja siirtyi siis Norjaan.

EORNA 

Kokousterveisin Simo ja Jaana

Kokoukseen osallistujat iloisessa ryhmäkuvassa.
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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/

● Sairaanhoitaja ● Leikkaussalihoitaja
● Tehohoitaja ● Anestesiahoitaja
 
Esperi Terveyspalvelut Oy 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

Kirurgian koulutuskeskus

MURTUMAHOIDON JA 
NIVELTÄHYSTYSTEN PERUSKURSSI 
PERIOPERATIIVISILLE SAIRAANHOITAJILLE
 
Operatiivisen hoidon indikaatiot |  Avaukset | Eri operaatio-
tekniikat | Käytännön harjoittelu vainajilla

MODULI II: YLÄRAAJAN MURTUMIEN HOITO  
7.9.2018 Rannemurtuma | Ranteen externi fiksaatio | Olecranonmurtuma 
Ulnaarihermon preparointi 

MODULI III: PERUSSKOPIAT 
14.12.2018 Polviskopia | Olkaskopia

Taysin Kirurgian koulutuskeskus tarjoaa ainutlaatuisen ja modernin 
oppimisympäristön. Käytämme opetuksessa vainajia ainoana  
koulutuskeskuksena Pohjoismaissa.

Osallistujat saavat teoreettiset ja käytännön valmiudet
avustaa toimenpiteissä ja hallita välineistö. 

Ohjelma tays.fi/kirurgiankoulutuskeskus  
Osallistumismaksu perioperatiivisille sairaan-
hoitajille 200 euroa +alv 24%
Lisätietoja kirurgiankoulutuskeskus@pshp.fi

  

Ilmoittautuminen  käynnissä nyt  molempiin moduleihin!

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri | Tays | O-rakennus | Biokatu 16, 33520 Tampere
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Jaana 
Perttunen
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Puoli kuuta peipposesta... 
Kesää kohti ollaan menossa 
ja kun tämä Pinsetti ilmestyy, ollaan jo siinä. 

HALLITUS on alkuvuoden aikana panostanut 30-vuotisen yhdistystaipaleen juhlista-
miseen. Pinsetissä muistellaan vanhoja tapahtumia, mutta toki uusiakin tuodaan esille. 
FORNAn juhlavuosi huipentuu Helsigissä Messukeskuksessa järjestettäviin opintopäi-
viin lokakuussa. Tästä asiaa myös muualla lehdessä. 

JO PERINTEEKSI muodostunut jäsenristeily toteutuu kesäkuun alussa suuntana Tarto. 
Risteilyn suosio yllätti koko hallituksen. Paikat varattiin loppuun muutamassa tunnis-
sa ilmoittautumisen avautumisen jälkeen. Seuraavassa Pinsetissä on kuulumisia siltä 
matkalta. 

KIRJOITAN tätä juttua työmatkalla Kiinan Jilinissä. Jyväskylän ammattikorkeakoulul-
la on koulutusvientiä Beihuan yliopistoon, jossa koulutamme sikäläisiä kansainvälisen 
sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijoita. Nuoria kiinalaisia naisia ja muutamia miehiä 
on ryhmässä kaikkiaan noin 150. Tämän kahden viikon aikana on massaluentoja, work-
shoppeja sekä laboraatioita. Vaatii aikamoista organisointia järjestää opiskelijoille mie-
lekkäitä kontakteja pienemmissä ryhmissä. Toki välillä kaikki 150 osallistuvat samalle 
luennolle. 

KOKEMUKSET Kiinasta ovat hyvät. Opiskelijat ovat innokkaita ja ystävällisiä, kuten 
kaikki muutkin täällä. Kiinalainen kulttuuri ja erityisesti ruoka on tullut tutuksi. Hyvää 
ja suomalaisille halpaa ruokaa on saatavilla lukuisista pikkuravintoloista. Hintataso on 
edullinen, erityisesti, kun ollaan kaukana Etelä-Kiinan turistialueilta. Sairaanhoitajan 
rooli on täällä ymmärtääkseni erilainen kuin Suomessa. Täällä sairaaloissa on yhtä pal-
jon lääkäreitä kuin sairaanhoitajia. Tämä tarkoittaa sitä, että sairaanhoitajan toimenku-
va ei ole niin laaja kuin Suomessa. 

Hyvää kesää kaikille. Tapaamisiin syksyllä Helsingissä.

JAANA

Harjoittelemme potilaan 
haastattelua opiskelijoiden 
kanssa.
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Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeriOpinnot ja koulutus

Koulutuksia 2018
l Tehohoitopäivät 30–31.8.2018, 
 Helsinki, Suomen Tehohoitoyhdistys

l Päiväkirurgiset koulutuspäivät 20-21.9.2018, 
 Tampere, Suomen Päiväkirurginen yhdistys ry  
 ja Suomen Päiväkirurgiset Anestesiologit

l Vuoden 2018 GKS Koulutuspäivät  27-28.9.2018 
 Tampere, Gynekologisen kirurgian seura ry

HUHTIKUU on jo lopuillaan ja toukokuu on jo nurkan 
takana. Talvi oli mitä lumisin ja kunnon oikea talvi. 
Suuri ihme itselleni on ollut, miten nopeasti se kaikki 
lumi suli. Kesää kohti mennään, ja toivotaan lämmintä 
kesää . Vuosi sitten kirjoittaessani tätä omaa palstaa 
olivat minun opintoni alkaneet ja kovasti oli kesälle 
tehtävää. Nyt ollaankin jo loppusuoralla, muutama 
tehtävä palautettavana ja sitten on suoritettu pe-
rioperatiivisen asiantuntija-sairaanhoitajan opinnot.  

TÄSSÄ LEHDESSÄ ovat haettavissa Apurahat Kesä 
2018. Kiitos meidän yhteistyökumppaneillemme, että 
olette mukana. Hakuaikaa on 3.8. asti ja haku ta-
pahtuu Fornan kotisivujen kautta. Muistakaa täyttää 
hakemus huolella, lukekaa apurahasäännöt ennen 
hakulomakkeen täyttämistä. Vastatkaa hakemuksen 
kaikkiin kysymyksiin ja minulle voi laittaa s-postia, jos 
on jotain epäselvää. Helsingin 30v juhla-opintopäivät 
on hyvä kohde hakea apurahaa.

SUOMESSA vuonna 1977 perustettu Sailab-MedTech 
Finland ry on terveysteknologian alan edunvalvonta- 
ja vaikuttajajärjestö. Järjestö on Suomessa toimivien 
terveysteknologian yritysten vahva yhteisö ja vaikut-
taja. Järjestö on mukana kehittämässä suomalaista so-
siaali- ja terveydenhuoltoa, edistämässä innovaatioita, 
kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä sekä vaikutta-
massa lainsäädäntöön ja toimialan kehittymiseen. Jär-
jestössä on mukana yli sata terveysteknologian yritys-
tä. Tämä tarkoittaa meidän yhdistyksemme kannalta 
muutoksia apurahojen jakamiseen ja opintopäivien 
järjestämiseen. Toivon, että tutustutte tässä lehdessä 
olevaan artikkeliin, jossa kerrotaan järjestön eettisistä 

ohjeista, niin saatte kuvan siitä, mitä kaikkea muutos mer-
kitsee. Lisäinfoa löytyy myös Sailab-MedTechin sivuilta 
https://www.sailab.fi/.

Toivon teille kaikille lukijoille ja jäsenille rentouttavaa 
kesää ja nähdään lokakuussa Helsingissä :)
MINNA
tiedotussihteeri@forna.fi

l Suomen Anestesiahoitajien syyskoulutuspäivät   
 27-28.9. Tampere, Sokos Hotel Torni, 
 Suomen Anestesiahoitajat ry

l Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien   
 30v juhlaopintopäivät 11–12.10.2018, Forna ry 
 Helsinki, Messukeskus
                    
l 5th NORNA-congress 29-30.11.2018, 
 Tukholma
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Apurahat kesä 2018

Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, 
jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.

Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella, joka löytyy yhdistyksen 
kotisivuilta www.forna.fi.

Mölnlycke Health Care
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  3.8.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

5000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  3.8.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

Johnson & Johnson Ethicon
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  3.8.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

B. Braun Medical Oy
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

1000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  3.8.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

OneMed Oy ja Semperit 
julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  3.8.2018.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.



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
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Kaikki, mitä tiimisi tarvitsee

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Autamme räätälöimään täydelliset toimenpidepakkaukset laparoskooppisiin 
toimenpiteisiin. Valikoimamme sisältää korkealaatuisia laparoskooppisia tuotteita 
mm. troakaaret, instrumentit, imu- ja huuhtelusetit sekä muita tarvittavia tuotteita 
kuten BARRIER® laparoskooppiset leikkauspeitteet.

Säästä vielä enemmän aikaa ja kustannuksia varmistamalla, että Mölnlycken asia-
kasräätälöity pakkaus on täydellinen ja aidosti räätälöity osastosi tarpeita vastaavaksi.

Hyvin suunnitellun ja täydellisen toimenpidepakkauksen avulla valmisteluaikaa 
säästyy jopa 40%1 ja tiimi voi keskittyä pelkästään potilaan hoitoon. 
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