
Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n ammattijulkaisu  | 30. vuosikerta

Historiaa 
sanoin ja kuvin20  Leikkaussalikierroksella:

Oulun yliopistollinen sairaala14 |

3 | 2018 insetti

30-VUOTISJUHLANUMERO



EORNA 
EUROPEAN OPERATING ROOM 
NURSES ASSOCIATION

        “ON THE MOVE” 
9th EORNA Congress
The Hague, The Netherlands

16 - 19 May 2019

www.eorna-congress.eu



MEDIATIEDOT

Päätoimittajalta ........................................................4

Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen varmistamisen 
kehittäminen eurooppalaisena yhteistyönä ..............5

Metallimöykystä mayonpöydälle ............................10

Leikkaussalikierroksella 12: OYS  ............................14

Kontaminaatio näkyväksi steriilien käsineiden 
pukemisen harjoittelussa ........................................18

FORNAn 30-vuotisjuhlasivut ..................................20

Puheenjohtajalta ....................................................21

Vapaaehtoisuuden veto- ja vipuvoima ....................22

Perioperatiivisen hoitajan polku .............................28

Kirurginen savu on puhuttanut jo kymmeniä vuosia 
– joko osataan suojautua? .......................................30

Yhdistyksen ja alan juhlaa ja arkea .......................... 33

Presidentillistä näkökulmaa ....................................39

Puheenjohtajilta kautta vuosien .............................41

Onnenpäiviä ja opintopäiviä ...................................43

EORNAn matkassa .................................................45

Koulutus- ja tiedotussihteerin palsta ....................... 47

Koulutuksia 2018 .................................................... 47

Opintopäivät 2018 info ja ohjelma ..........................49

Jäsenpäivä Tartossa 9.-10.6.2018 ...........................52

Pinsetti mediakortti 2018 .......................................55

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

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

Toimitusneuvosto
Päätoimittaja Noora Turunen
pinsetti@forna.fi, gsm 040 7644 289
Sanna Jaakkola 
Päivi Nurmela
Simo Toivonen

Tilaukset ja osoitteenmuutokset 
www.forna.fi 
jasensihteeri@forna.fi

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

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

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

Painotiedot 
ISSN 1236-8237
Painosmäärä 2000 kpl
Forssa Print

WANTED! 
ARTIKKELEITA JA OPINNÄYTETÖIDEN         
TIIVISTELMIÄ HAETAAN JULKAISTAVAKSI 
PINSETTIIN! LISÄTIETOA SIVULLA 54.

Sisältö 3 | 2018

 insetti



4      Pinsetti 3/2018

Noora 
Turunen

K
uv

a 
©

 Ir
a 

V
iik

ar
i

P
ä

ä
to

im
it

ta
ja

lt
a

Mahtavaa syksynalkua, 
Pinsetin lukijat!
ENNÄTYKSELLISEN helteisen ja ihanan kesän jälkeen on syksy taas täällä tuoden 
uusia kuvioita. Harrastukset, koulut ja työt ovat alkaneet, myös täällä entisen koti-
äidin elämässä. Omassa elämässäni sitten kesän niin kotona kuin työelämässäkin 
on tapahtunut isoja muutoksia, joita ilolla otan vastaan.

TÄSSÄ PINSETISSÄ keskitytään kuitenkin ehkä eniten menneeseen ja siihen, 
mitä 30-vuotiaan FORNAn matkan varrella on tapahtunut. Kiitos yhdistyshisto-
riasta teemanumeroa ja verkkonäyttelyä päävastuullisena koonneelle Jarkko S. 
Tuusvuorelle panoksestasi!

MUKANA on tietenkin myös Leikkaussalikierroksella-juttusarja, joka tällä kertaa 
esittelee Oulun yliopistollisen keskussairaalan leikkausosaston. Juttusarjaan kaiva-
taan vielä puuttuvia leikkausosastoja, ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun osoittee-
seen pinsetti@forna.fi, ja kerron lisää.

MUIDEN KIINNOSTAVIEN artikkelien lisäksi lehti sisältää myös opintopäivien 
ohjelman. Käykäähän kaikki ilmoittautumassa nettisivujen kautta, taas on loista-
vat opintopäivät tulossa.

Syysterveisin

NOORA
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Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen 
varmistamisen kehittäminen 
eurooppalaisena yhteistyönä

Marja Silén-Lipponen 
yliopettaja, FT
Savonia-ammattikorkeakoulu

Satu Kajander-Unkuri 
lehtori, TtT
Savonia-ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä

Leikkauspotilaan hoidossa tavoit-
teena on korkeatasoisten operatii-
visten palvelujen tuottaminen te-
hokkaasti. Hoitohenkilöstöltä tämä 
edellyttää laajaa ammatillista perus- 
ja erikoisosaamista. Perioperatiivi-
sen henkilöstön hyvä koulutus antaa 
perustan potilasturvallisuudelle. Se 
ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan 
osaamista täytyy arvioida ja tarvit-
taessa uudistaa. Savonia ammatti-
korkeakoulu on mukana Euroopan 
Unionin perioperatiivisen hoitotyön 
kehittämishankkeessa, jonka tarkoi-
tuksena on tuottaa leikkaussairaan-
hoitajien osaamisen arviointiin ja 
varmistamiseen yhtenäinen arvioin-
tilomakkeisto. Tavoitteena on edis-
tää leikkaussalissa työskentelevien 
hoitajien osaamisen itsearviointia 
ja lisätä tietoa siitä, miten alan kou-
lutusta ja osaamisen varmistamista 
tulee jatkossa kehittää, jotta leikka-
uspotilaiden hoito on muuttuvissa 
toimintaympäristöissä turvallista.

Potilasturvallisuus 
keskeinen osaamisalue 
perioperatiivisessa hoitotyössä

Potilasturvallisuus on yksi keskei-
siä tavoitteita ja laadun perusta 
leikkaustoiminnassa. Leikkaussalin 
potilasturvallisuuteen kuuluvat sys-
temaattinen riskien arviointi sekä 
ehkäisevien ja korjaavien toimenpi-
teiden kehittäminen. Tärkeitä ovat 
myös arvot ja asenteet, jotka edistä-
vät potilaan turvallista hoitoa (Sev-
dalis, Hull, & Birnbach 2012; Steel-
man, Graling & Perkhounkova 2013.) 

Esimiehet ja heidän harjoittamansa 
johtamistapa vaikuttavat turvalli-
suuden luomiseen. Kun esimiehet 
sitoutuvat ja mahdollistavat hen-
kilöstölleen tarvittavat voimavarat 
turvallisuuden edistämiseksi, myös 
henkilöstön tietoisuus ja siten koko 
organisaation potilasturvallisuus pa-
rantuu. (McFadden, Stock & Gowen 
2014, 27-28.) 

Moniammatillisessa perioperatii-
visessa hoidossa vaaratapahtumat 
ovat mahdollisia, vaikka toimin-
ta on pitkälti ennalta määriteltyä. 
Leikkausosastot suunnittelevat tur-
valliset prosessit ja seuraavat toi-
mintatapoja, jotta odotetut ja odot-
tamattomat riskit voidaan tunnistaa. 
Organisaatiot varmistavat jollakin 
tavalla sen, että leikkaussalissa 
toimiva henkilökunta on riittävän 
pätevää sekä potilasturvallisuuden 
että perioperatiivisen hoidon osaa-
misvaatimuksien mukaisesti. Hyvän, 
sujuvan ja turvallisen hoidon tarjoa-
minen potilaille edellyttää sitä, että 
henkilöstö on osaavaa ja että se on 
koulutettu ja sitoutunut yhteisiin 
turvallisuutta ylläpitäviin toiminta-
tapoihin. 

Leikkaussalissa henkilökunnan apu-
na on erilaisia tarkistuslistoja, joilla 
pyritään minimoimaan unohta-
miset tai muut riskejä aiheuttavat 
tilanteet. Tarkistuslistat ja työoh-
jeet helpottavat myös uusien työn-
tekijöiden perehtymistä. (Kim ym. 
2015.)  Lisäksi tarvitaan henkilöstön 
osaamisen arviointia ja osaamisen 
varmistamista. Osaamisen arvioin-
nilla on mahdollista saada selville 

jokaisen henkilökohtaiset vahvuu-
det ja kehittämisen kohteet. Johdon 
ja esimiesten vastuulla on arvioida 
henkilökunnan osaamistarpeet eri 
tehtävissä ja huolehtia osaamisen 
varmistamisesta. Työntekijöillä on 
myös henkilökohtainen vastuu arvi-
oida ja kehittää osaamistaan siten, 
että leikkauspotilaan turvallisuus on 
riittävän hyvää. (Wang, Xiong, Xing 
& Gao 2016; Suomalainen Potilas- ja 
asiakasturvallisuusstrategia 2017-
2021.)
 
Perioperatiivisen 
sairaanhoitajan laaja vai
erikoistunut osaaminen

Leikkauspotilaan hoidossa tavoit-
teena on korkeatasoisten operatii-
visten palvelujen tuottaminen te-
hokkaasti. Hoitohenkilöstöltä tämä 
edellyttää laajaa ammatillista perus- 
ja erikoisosaamista, muun muassa 
hoitoprosessin hyvää tuntemusta ja 
monenlaisten yksityiskohtien hal-
lintaa. Vahvaa tietoperustaa tarvi-
taan perioperatiivisesta hoidosta ja 
hoitoteknologian hallintaa potilaan 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
sekä fysiologisten ja tiedollisten 
tarpeiden turvaamisessa. (Tengvall 
2010).  Teknologian käytön potilaan 
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hoidossa tulee aina perustua vah-
vaan osaamiseen. Kaikilla hoitoon 
osallistuvilla tulee olla myös kriittis-
tä ajattelua, jotta hyvien toimintata-
pojen ja innovaatioiden rinnakkais-
elo on tehokasta ja turvallista. Tällä 
tavoin voidaan varmistaa potilaiden 
laadukas hoito sekä terveyspalvelut, 
jotka ovat joustavasti toteutettavis-
sa. Lisäksi perioperatiivisessa hoi-
totyössä korostuvat ammattitaidon 
kollektiiviset tekijät, erityisesti hyvät 
vuorovaikutustaidot, moniamma-
tillinen yhteistyö ja kyky selviytyä 
psyykkisesti kuormittavista tilanteis-
ta. (Silén-Lipponen 2008.) 

Perioperatiivisen henkilöstön hyvä 
koulutus antaa perustan potilas-
turvallisuudelle. Se ei kuitenkaan 
yksistään riitä, vaan osaamista täy-
tyy arvioida ja tarvittaessa uudistaa. 
Henkilöstön osaamisen varmista-
minen on leikkaussaleissa erityisen 
ajankohtaista uudistuvien toiminto-
jen takia, sillä kasvavat tehokkuus-
vaatimukset edellyttävät osaamisen 
lisäämistä tulevaisuuden työelämän 
tarpeiden mukaisesti. Perioperatiivi-
sessa hoidossa motivoitunut henki-
löstö on kiinnostunut oman osaami-
sensa laajentamisesta monipuolisen 
ammattitaidon saavuttamiseksi. 

Työn vaatimukset edellyttävät mo-
niosaamisen ohella myös yksityis-
kohtaista erikoisosaamista, muun 
muassa uusien hoitomenetelmien ja 

-teknologian hallintaan. Myös yhteis-
kunnan tarve tehostaa operatiivista 
toimintaa ja sujuvoittaa leikkauspo-
tilaiden palveluketjuja patistaa osaa-
misen tarkasteluun leikkaussaleissa. 

Kansainvälinen kehittäminen 
antaa lisäpotkua perioperatii-
visten työmenetelmien 
kehittämiseen

Eurooppalainen perioperatiivisen 
hoitotyön kehittäminen on ajan-
kohtaista lisääntyneen Euroopan 
Unionin (EU) -yhteistyön ja Euroop-
paa käsittävän hoidon turvallisuus-
vaatimusten kasvamisen takia. EU 
yhteistyönä kehittäminen on myös 
taloudellisesti järkevää, koska pe-
rioperatiivinen hoitotyö ja sen riskit 
ovat perusolemukseltaan samanlai-
sia riippumatta maasta tai kulttuu-
rista. 

Vaikka EU:n jäsenvaltioiden terveys-
järjestelmät vaihtelevat erilaisten 
yhteiskunnallisten organisaatio- ja  
rahoituserojen osalta, ne rakentuvat 

yhteiselle arvoperustalle muun mu-
assa tehokkuuden, turvallisuuden ja 
potilaan myönteisten kokemuksien 
osalta. Euroopan komission (2014) 
mukaan terveydenhuoltojärjestel-
mien on oltava joustavia ja tehok-
kaasti ratkaistava haasteita rajalli-
silla resursseilla. Osaava henkilöstö 
on välttämättömyys innovatiivisten 
organisatoristen ja teknologisten 
ratkaisujen löytämiseksi sekä suori-
tuskyvyn lisäämiseksi. (Barry, Battel-
Kirk & Dempsey 2012.)

Savonia ammattikorkeakoulu on 
mukana EU:n perioperatiivisen 
hoitotyön kehittämishankkeessa 
Key Skills Management in Opera-
ting Room nursing (KSMOR), jonka 
tarkoituksena on kehittää periope-
ratiivisen hoitotyön osaamisen var-
mistamista. Hanke on jatkoa KSM 

-hankkeelle, jossa tuotettiin tietoa 
perioperatiivisen hoitotyön avain-
taidoista, joiden hallinta vähentää 
läheltä piti - tai haittatapahtumia. 
Avaintaitojen hallinta (Key Skill Ma-
nagement = KSM) on menetelmä, 
jonka avulla voidaan kehittää tur-
vallisuuskriittisten alojen laadukas-
ta työskentelyä. Vaikka taustalla on 
pitkälti tekninen työprosessin te-
hostaminen, lähestymistavan avulla 
organisaatio voi kehittyä oppivaksi 
yhteisöksi, jossa toimintaa ohjataan 
yhteisten arvojen ja päämäärien nä-
kökulmasta. 

Perioperatiivinen hoitotyö on tur-
vallisuuskriittinen ala toimintaym-
päristön monimutkaisuuden ja 
aikarajoitteisuuden takia, koska 
työssä ei ole mahdollista toimia 
turvallisesti ilman vakioituja me-
netelmiä ja sujuvaa tiimityötä. Työ 
koostuu siten useista avaintaidois-
ta, joiden henkilöstä ja tilanteesta 
riippumaton osaaminen on välttä-
mätöntä laadukkaan hoidon toteu-
tumiseksi. Mallin mukaan usein epä-
onnistuneen tapahtuman taustalla 
on toiminto, jota ei ole tehty oikein 
tai riittävällä tarkkuudella. Pulmia ja 
haasteita voivat aiheuttaa esimer-Ilmeikästä ja äänekästäkin neuvottelua KSMOR kansainvälisessä työryhmässä.

uu
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kiksi laitteiden virheellinen käyttö, 
välineistön puutteellisuus sekä toi-
mintatavat, joihin uusia työntekijöi-
tä ei ole riittävästi perehdytetty. 

KSMOR on 3-vuotinen EU:n Eras-
mus-hanke, jota johtaa ranskalainen 
potilasturvallisuuden sekä laadun- ja 
riskienhallinnan tutkimus- ja kehit-
tämisorganisaatio CEPPRAL. Kump-
paneita projektissa ovat tsekkiläinen, 
belgialainen, ranskalainen ja suoma-
lainen (SAVONIA AMK) terveysalan 
oppilaitos sekä kreikkalainen kon-
sultointiin, korkeaan teknologiaan ja 
koulutukseen keskittynyt yritys sekä 
ranskalainen leikkaushoitajien yh-
distys. EORNAn puheenjohtaja May 
Karam oli mukana hankkeen aloitus-
kokouksessa Lyonissa ja EORNAn 
varapuheenjohtaja Jana Wichsová 
on toinen Tsekin edustajista, joten 
hankkeessa on vahvasti mukana 
myös eurooppalainen leikkaushoita-
jien yhdistys.

KSMOR -hankkeen tavoitteena on 
edistää leikkaussalissa työskente-
levien hoitajien osaamisen itsearvi-
ointia ja lisätä tietoa siitä, miten alan 

koulutusta ja osaamisen varmista-
mista tulee jatkossa kehittää, jotta 
leikkauspotilaiden hoito on muuttu-
vissa teknologisissa ja inhimillisissä 
toimintaympäristöissä turvallista. 
Hankkeessa koekäytetään tuotettua 
leikkaushoitajan osaamisen arvioin-
nin lomakkeistoa 10 ranskalaisessa 
yliopistollisessa sairaalassa. Euroop-
palaiset partnerit koekäyttävät arvi-
ointilomakkeistoa leikkaushoitajilla 
maakohtaisten sopimusten mukai-
sesti ja kehittävät sitä edelleen kan-
sallisten leikkaushoitajien yhdistys-
ten kanssa. 

Perioperatiivisen hoitotyön 
osaamisen arviointi 

Hankkeessa on tarkoitus kehittää 
leikkaussairaanhoitajien osaamisen 
varmistamista. Perioperatiivisen 
hoitotyön avaintaitojen hallinnan 
tarkastelun avulla voidaan nostaa 
esiin keskeiset taidot, joiden suju-
va osaaminen on perioperatiivisen 
hoitotyön kannalta välttämätöntä. 
Hankkeessa koekäytettävää lomak-
keistoa voidaan tulevaisuudessa 
käyttää leikkaushoitajan ja lähiesi-

miehen perehdytys- ja kehityskes-
kusteluissa siten, että molemmat 
arvioivat leikkaushoitajan osaamista 
ja sen jälkeen tarkastellaan yhdessä 
arviointia ja sovitaan kehittymis-
tavoitteista. Lomakkeita on kaksi, 
joista toinen on tarkoitettu perustai-
tojen osaamisen (basics skills) ja toi-
nen erikoisalakohtaisten taitojen ja 
edistyneemmän osaamisen (special 
skills) arviointiin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
lomakkeisto käännettiin ranskasta 
englanniksi ja edelleen kunkin part-
nerimaan kielelle. Tämän jälkeen 
joka maassa lomakkeiston oikea 
sisältö varmistettiin hoitotyön joh-
tajien arvioimana. Suomessa lo-
makkeiden kääntäminen ja sisällön 
varmistamisprosessi tehtiin syksyllä 
2017. Lisäksi perustaitojen arviointi-
lomake koekäytettiin valmistuvilla 
sairaanhoitajilla syksyllä 2017.

Varsinaisessa koekäyttövaiheessa 
perustaitojen osaamisen arvioin-
ti -lomakkeistoa koekäyttävät joka 
partnerimaassa 15 leikkaushoita-
jaa, joilla on työkokemusta leikka-
ushoidosta 0-2 vuotta. Suomessa 
lomakkeisto koekäytetään ns. leik-
kaussaliin tulovaiheessa (arrival 
phase), jossa valmistuvat sairaan-
hoitajaopiskelijat viimeisessä leikka-
ushoidon harjoittelussaan täyttävät 
lomakkeen ohjaajiensa kanssa. Eri-
koisalakohtaisia lomakkeita on yh-
teensä 8 (ortopedia, gastrokirurgia/ 
urologia/gynekologia ja synnytys, 
robottiavusteinen kirurgia, sydän/
verisuoni- ja thoraxkirurgia, korva-, 
nenä- ja kurkkukirurgia, silmäkirur-
gia, neurokirurgia ja endoskooppi-
nen kirurgia) ja niitä koekäytetään 
kaikissa partnerimaissa 2 leikkaus-
hoitajalla/ erikoisala. Näillä leikkaus-
hoitajilla tulee olla työkokemusta yli 
2 vuotta. Heidän lisäkseen erikois-
alakohtaisen lomakkeiston täyttävät 
myös ko. leikkaushoitajien lähiesi-
miehet arvioiden leikkaushoitajien 
erikoisalakohtaisten taitojen osaa-

Aurinkoa ja seesteisiä hetkiä yhteistyön tiimellyksessä. Edessä oikealla EORNAn varapuheenjohtaja 
Jana.
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mista. Lomakkeiston täyttämisten 
jälkeen koekäyttäjille järjestetään 
ryhmähaastattelu, jonka tarkoituk-
sena on selvittää lomakkeiston käyt-
tämiseen liittyviä haasteita ja etuja.

Koekäytön jälkeen kunkin part-
nerimaan tulokset analysoidaan 
ja lähetetään hanketta koordinoi-
valle ranskalaiselle potilasturval-
lisuuden kehittämisorganisaatio 
CEPPRAL:lle. Tulosten avulla CEPP-
RAL työstää yhdessä ranskalaisten 
kumppaniensa kanssa lomakkeis-
ton sähköisen version ja tuottaa 
käyttöoppaan ranskaksi. Hankkeen 
päätyttyä elektroninen versio on 
ladattavissa hankkeen nettisivuilta 
ilmaiseksi. EU-rahotteisissa hank-
keissa tuotetut tulokset ovat julkisia 
ja ne tarjotaan vapaasti kaikkien asi-
asta kiinnostuneiden käyttöön.

Projektin hyöty suomalaiselle 
perioperatiiviselle hoitotyölle

Perioperatiivisen hoitotyön osaa-
misen perusta hankitaan Suomessa 
yleissairaanhoitajan koulutuksella, 

jota säätelevät EU:n ammattipäte-
vyysdirektiivit 2005/36/EC (Euroo-
pan Komissio 2005) ja 2013/55/EU 
(Euroopan Komissio 2013). Periopera-
tiivisen hoitotyön syvällinen osaami-
nen edellyttää lisäksi melko pitkän 
perehtymisajan ja siksi henkilöstön 
osaamisen arviointi ja varmistami-
nen ovat tärkeitä kaikkialla. Työpaik-
ka on perioperatiivisten sairaanhoi-
tajien keskeinen oppimisen paikka 
ja ammatillisen osaamisen sekä ke-
hittymisen mahdollistaja. Työssä 
oppimista tapahtuu parhaimmillaan 
silloin, kun työntekijän aikaisempi 
osaaminen, työhön liittyvät tavoit-
teet ja ohjaustarpeet otetaan huo-
mioon tilannekohtaisesti. Tämän 
vuoksi työtehtäviä ja -prosesseja tu-
lisi arvioida toistuvasti ja esimiesten 
olisi tärkeää tukea tätä toimintaa. 
Luomalla työkaluja leikkaushoitajan 
avaintaitojen hallinnan arviointiin ja 
perehdyttämiseen voidaan periope-
ratiivista hoitotyötä kehittää aiem-
paa laadukkaammaksi. 

KSMOR -hanke on nyt puolivälissä 
ja tässä vaiheessa on tullut esiin se, 

että Suomessa ollaan erittäin pit-
källä leikkaushoitajan osaamisen 
varmistamisessa ja potilasturvalli-
suuden kehittämisessä. Myös leik-
kaustoiminnan käytännöllinen orga-
nisointi, varustetaso ja henkilöstön 
koulutustausta vaihtelevat maiden 
välillä ja muun muassa turvallisuus-
kulttuurin juurruttamisessa osaksi 
arkea on eroja. Verrattuna Suomeen 
esimerkiksi Ranskassa ollaan syste-
maattisen perioperatiivisen potilas-
turvallisuuden kehittämisessä jonkin 
verran jäljessä ja siksi siellä halutaan 
kehittää henkilöstön osaamisen arvi-
ointi- ja varmistamismallia yhdessä 
toisten Euroopan perioperatiivisten 
tahojen kanssa, joissa on osaamisen 
näyttöön perustuvaa osaamista.

Näyttää siltä, että hankkeessa koe-
käytettävää lomakkeistoa voidaan 
käyttää myös Suomessa periope-
ratiivisen henkilöstön osaamisen 
arviointiin ja varmistamiseen, kou-
lutustarpeiden selvittämiseen, hen-
kilöstön rekrytointiin ja uusien 
työntekijöiden perehdyttämisen 
seurantaan. Osaamisen tarkastelun 

Kuppi kuumaa, jotta tarettiin ottaa kuvat helmikuisessa pakkassäässä Savonia Amk:n pihalla. 
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perimmäinen päämäärähän on saa-
da selville työntekijöiden osaaminen 
ja kehittämishaasteet, jotta osaa-
mista voidaan tarpeiden mukaisesti 
kehittää. Strategialähtöisessä osaa-
misen kuvaamisessa tunnistetaan 
organisaation tulevaisuuden me-
nestystekijät ja määritetään niiden 
vaatima osaaminen. Osaamisku-
vauksen avulla voidaan suunnitella 
ja toteuttaa työyhteisön yksilö- ja 
työryhmäkohtaisia kehityssuunni-
telmia sekä myös paljastaa, millaista 
osaamista organisaatiossa ei ole riit-
tävästi. (Koskela 2012.) Avaintaitojen 
menetelmää voidaan käyttää koko 
työyhteisön osaamisen tarkaste-
luun, jotta osataan ennalta varautua 
henkilöstön vaihtuvuuden ja uusien 
toimintojen käyttöönoton aiheutta-
miin osaamisvajeisiin. 

Leikkausosastot voivat käyttää 
sekä perus- että erikoisalakohtais-
ten avaintaitojen arviointia pereh-
dytyksen onnistumisen arviointiin. 
Perehtymisaika on kallista, koska 
työhön perehtyminen vie paljon ai-
kaa ja edellyttää monenlaisia taus-
tatuellisia järjestelyitä. Yksilöllinen 
osaamisen arviointi mahdollistaa 
perehtymisajan nopeuttamisen tai 
tarvittaessa sen kohdennetun jat-
kamisen, jotta jokaisen työyhtei-
sön jäsenen osaaminen on riittävää. 
Hyvä perehdytys lisää uusien sai-
raanhoitajien työtyytyväisyyttä ja 
voi vähentää työpaikan vaihtoaikei-
ta (Laschinger 2012; Scott ym. 2008). 
Avaintaitojen arviointi ja sen kehit-
täminen voi myös toimia osaltaan 
työyhteisöjen avoimen ja syyllistä-
mättömän toimintakulttuurin kehit-
tämisen tukena. 

KSMOR -hankkeessa luodun arvioin-
timallin avulla hoitotyön opiskelijat 
voivat oppia hyviä perioperatiivisen 
hoitotyön toimintatapoja haittata-
pahtumien ennaltaehkäisyyn ja val-
vontaan, rohkaistua kriittisesti poh-
timaan nykyisiä toimintamalleja ja 
auttaa kehittämään uusia innova-
tiivisia ratkaisuja. Kansainvälisen 

innovaatiotoiminnan näkökulmasta 
KSMOR -hankkeessa luotu arvioin-
timalli kehitetään yleisenä mallina, 
joka ei ole riippuvainen paikalli-
sesta hoitokulttuurista, vaan sen 
avulla voidaan mahdollisesti antaa 
käytännön suosituksia ja muokata 
hoitotyön koulutuksen opetussuun-
nitelmia ottaen huomioon euroop-
palaisia opetus- ja oppimisjärjestel-
miä. Mahdollisesti perioperatiivisen 
hoitotyön opettajat voivat mallin tu-
ella luoda uusia ratkaisuja opintojak-
soihin. KSMOR -lomakkeiston toi-
votaan myös tukevan aikaisempaa 
aktiivisemman moniammatillisen 
perioperatiivisen hoitokulttuurin ke-
hittämistä, jossa turvallisuus ja riski-
en vähentäminen ovat keskiössä.

Valmistumassa olevien sairaanhoi-
tajaopiskelijoiden perustaitojen 
osaamisen arvioinnin tuloksista on 
tekeillä opinnäytetyö, josta mah-
dollisesti julkaistaan artikkeli myö-
hemmin Pinsetissä. Hankkeen edis-
tymistä voi seurata facebookissa 
sivulla ”Key Skills Management in 
Operating Room”, hankkeen netti-
sivuilla www.ksmorproject.eu sekä 
suomeksi käännetystä uutiskirjees-
tä, joka löytyy Savonian nettisivuilta 
www.portal.savonia.fi/amk/fi/tut-
kimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-
hankkeet?id=693. Uutiskirje julkais-
taan kahdesti vuodessa. Projektin 
tuloksista kerrotaan myös Fornan 
koulutuspäivillä 2019 Kuopiossa. n

LÄHTEITÄ

Barry, M, Battel-Kirk, B, & Dempsey, C. 2012. The CompHP core competencies frame-
work for health promotion in Europe. Health Educ Behav 39, 648-662.

European Commission 2005. Directive 2005/36/EC. Official Journal of the European 
Union, 30.9.2005. viitattu (13.3.2018) from: http://www.nepes.eu/files/Directive%20
2036%20Recognition%20of% 20 professional %20 qualification%20EN.pdf

European Commission 2013. Directive 2013/55/EU. Official Journal of the European 
Union, 28.12.2013. Viitattu (13.3.2018) from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:en:PDF

Kim, F, Donalisio da Silva, R,  Gustafson, D, Nogueira, L, Harlin, T & Paul, D. 2015. Cur-
rent issues in patient safety in surgery: a review. Patient Safety Surgery 9 (26), 1-9. 

Koskela, K. 2012. Miksi osaamista pitää kehittää? Kuntatyönantaja -lehti 5.

Laschinger, H. 2012. Job and career satisfaction and turnover intentions of newly gradu-
ated nurses. Journal of Nursing Management 20 (4), 472–484.

McFadden, K, Stock, G & Gowen, C. 2014. Leadership, safetyclimate, and continuous 
quality improvement: Impact on process quality and patient safety. The Journal of Nurs-
ing Administration 44 (10), 27-28.

Scott, E, Engelke, M & Swanson, M. 2008. New graduate nurse transitioning: Necessary 
or nice? Applied Nursing Research 21 (2), 75–83.

Sevdalis, N, Hull, L & Birnbach, D. 2012. Improving patient safety in the operating 
theatre and perioperative care: obstacles, interventions, and priorities for accelerating 
progress. BJA 109 (1), 3–16.

Silén-Lipponen, M. 2008. Virheet leikkaustiimityössä - suomalaisten, amerikkalaisten ja 
englantilaisten hoitajien kokemuksia. Hoitotiede 3, 138-151.

Steelman, V, Graling, P & Perkhounkova, Y. 2013. Priority patient safety issues identified 
by perioperative nurses. AORN 97 (4), 402-18.N. Sevdalis

Suomalainen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2017, 9, 14-15.
 
Tengvall, E. 2010. Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillinen pätevyys. Kyselytutkimus 
leikkaus- ja anestesiahoitajille, anestesiologeille ja kirurgeille. Akateeminen väitöskirja. 
Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta nro 32.

Yu-Mei Wang, Li-Juan Xiong, YiMa Xing & Lian Gao. 2016. Construction of competency 
evaluation measures for operating room nurses. Chinese Nursing Research 3 (4), 181-184.



10      Pinsetti 3/2018

Metallimöykystä 
mayonpöydälle Simo Toivonen

leikkaussairaanhoitaja
Töölön sairaala,
Plastiikkakirurginen 
leikkausosasto 

Reilu vuosi sitten keväisellä Töölön 
sairaalan Plastiikkakirurgisen leik-
kaus-anestesiaosaston koulutuspäi-
vällä käsittelimme asioita kirurgis-
ten instrumenttien valmistuksesta, 
huollosta ja oikeanlaisesta käytöstä. 
Luennoija kertoi, miten instrument-
tien valmistus on vaativa ja moni-
vaiheinen prosessi. Tuolloin kuulija-
kunnan joukosta herkesi ajatus, että 
olisipa huikeaa nähdä se valmistus-
prosessi ihan paikan päällä. Tähän 
ideaan Heidi Jansson Berneriltä tart-
tui ja siitä tämän reissun suunnittelu 
sitten alkoi.

Nykyinen KLS Martin Group on van-
ha yritys, ensimmäinen tehdas on 
perustettu jo vuonna 1696, jolloin 
yritys valmisti teräksestä veitsiä ja 
nauloja. Kirurgisten välineiden val-
mistamisen yritys aloitti vuonna 
1866. Vuonna 1896 perustettiin KLM 
(Karl Leibinger Mühlheim). 1920-lu-
vun lamavuosina seitsemän kirur-
gisia instrumentteja valmistavaa 
yritystä yhdistyivät yhdeksi vientiin 
erikoistuneeksi yritykseksi, jonka 
nimeksi tuli Gebrüder Martin. Varsi-
nainen KLS Martin Group perustet-
tiin vuonna 2004. Tänään yritykseen 
kuuluu 6 erillistä tuotantoyksikköä, 
joista 4 sijaitsee Saksassa, yksi Yh-
dysvalloissa ja yksi Malesiassa. 

Martinin tuotteista tunnetuimmat 
lienevät instrumentit, diatermia-, 
sekä laserlaitteet, instrumentticon-
tainerit, leikkausvalaisimet ja kat-
tokeskukset, implantit ja implantti-
järjestelmät. Yritys valmistaa myös 
kokonaisia useista moduleista koos-
tuvia leikkaussaleja.

Töölön Plastiikkakirurgisen leikkaus-anestesiaosaston koulutusmatka 
KLS Martinin instrumenttitehtaalle Saksan Tuttlingeniin

Matkamme ajankohdaksi valikoitui 
16.-19.5.2018, koska plastiikkakirur-
geilla oli samaan aikaan Madridissa 
Euroopan plastiikkakirurgien vuosi-
kokous EURAPS.

Tuttlingenin kaupungissa ei ole 
omaa lentokenttää, joten matkus-
timme sinne Stuttgartin kautta. Ma-
joituimme keskiviikkoiltana muka-
vaan Charly´s House -hotelliimme 
aivan Tuttlingenin keskustassa.

Varsinainen ohjelmamme alkoi 17.5. 
aamulla vierailulla Martinin instru-

menttitehtaalle Mühlheimissä, joka 
sijaitsee pienen ajomatkan päässä 
Tuttlingenista. Paikallisina isänti-
nämme Martinilta toimivat Jasmin 
Weiler ja Frank Mattes, jotka kier-
rättivät meitä tehtaalla kahdessa 
ryhmässä.

Kirurgisten instrumenttien valmis-
tus vaatii edelleen paljon käsityötä 
ja vuosien kokemusta, vaikka toki 
koneellisestikin voidaan tehdä pal-
jon. Jokainen instrumentti muoka-
taan yksilöllisesti käsin, usean eri 
työvaiheen ja prosessin kautta; niitä 
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valetaan, hiotaan, kovetetaan, peh-
mennetään, taivutetaan, pestään, 
pinnoitetaan, kiillotetaan ja him-
mennetään… 

Pääsimme näkemään kuinka inst-
rumentteja valmistetaan ja miten 
paljon yhden instrumentin tekemi-
seen tarvitaan ihmissilmää ja -kät-
tä. Nyt ymmärtää paremmin, miksi 
instrumenttien hinnat ovat sellaiset 
kuin ovat, ja miksi niitä tulisi käsi-
tellä huolellisemmin! KLS Martinilla 
instrumentintekijän koulutus kestää 
3,5 vuotta. He käyvät teoriaopintoja 
koulussa 2 päivää viikossa, ja harjoit-
televat kädentaitoja ja materiaalien 
käsittelyä tehtaalla 3 päivää viikossa. 
Koulun jälkeen vie vielä vuosia, että 
käden taito karttuu mestarin tasolle. 
Tapasimme tehtaalla työntekijän, 
joka oli aloittanut siellä työt 45 vuot-
ta sitten.

Tutustuimme myös instrumentticon-
tainereiden valmistukseen. Sillä saralla 
käytettiin jo huomattavasti enemmän 
robottiteknologiaa, mutta ihmistyötä 
niidenkin tekemiseen vaaditaan. Con-
tainerien kannet kootaan käsin kym-
menistä pienistä osista. 

Asiakaskohtaiset, niin sanotut custom 
made -implantit, ovat tätä päivää. Osa 
implanteista valmistetaan pohjautuen 
asiakkaan CT-kuviin, jolloin niistä saa-
daan juuri oikean muotoiset ja kokoi-
set. Näimme miten 3D-tulostuksella 
nämä artikkelit valmistuvat. 3D-teknii-
kan lisäksi laserleikkurit ja -kirjoittimet 
ovat tärkeitä ja työtä nopeuttavia lait-
teita. Perinteisistä osteosynteesima-
teriaaleista standardiruuvit, levyt ja 
implantit valmistetaan ja pakataan pit-
kälti käsityönä; muun muassa levyihin 
kairataan kierteet käsin! 

Pääsimme kurkistamaan myös leik-
kausvalaisinverstaan puolelle. Siellä 
suurin osa valmistuksesta tapahtuu 
puhdasilmahuoneissa. Nykyaikai-
sissa leikkausvalaisimissa on useita 
teknisiä hienouksia, esimerkiksi va-
lon lämpötilan säätelymahdollisuus 
ja varjottomuus. Leikkausvalaisi-
men muoto on muuttunut vanhasta 
pyöreästä ja paksusta ohuemmaksi, 
optimaalisempaan kaaren muotoon. 

Iloinen ryhmämme KSL Martinin edessä, vasemmalla Frank Mattes Martinilta ja Berner Oy:n Heidi Jansson.
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Kierroksemme tehtaalla kesti kol-
misen tuntia. Valitettavasti siellä 
ei saanut valokuvata. Ilmapiiri teh-
taalla oli miellyttävä, melkeinpä lep-
poisa. Välittyi sellainen tunne kuin 
jokainen olisi nauttinut työstään. 
Minkäänlaista kiireen tuntua ei ollut 
havaittavissa, jokainen teki työtä 
omassa tahdissaan. Paikoitellen työ 
näytti jopa yksitoikkoiselta, mutta 
työntekijät kiertävät toimipisteestä 
toiseen tasaisin väliajoin, jolloin työ 
pysyy mielekkäänä. 

Iltapäivä alkoi esityksellä yrityksen 
historiasta ja nykypäivästä, sekä 
kiertokäynnillä Martin World -kou-
lutuskeskuksessa, jossa oli upeat 
luentotilat, hands on -työtilat sekä 
yrityksen näyttävä Showroom. Tämä 
Tuttlingenissa oleva koulutuskeskus 
on valmistunut 2016. 

Jasmin Weiler luennoi instrumentti-
en huollosta ja oikeasta käsittelystä 
ja siitä, miten tunnistaa instrument-
tien erilaisia huoltotarpeita. Saimme 
myös mahdollisuuden ”hipelöidä” 
nimenomaan plastiikkakirurgiaan 
suunnattuja instrumentteja, toki 
myös muitakin. Instrumentteja oli 
valtava määrä, olimme instrument-
titaivaassa!

Tiiviin opintopäivän jälkeen nau-
timme illallisen hauskassa maa-
laistalossa, Lochmühle -nimisessä 
ravintolassa. Talon pihalla vieraita 
vastaanottivat irrallaan viipottavat 
pässit, ankat ja hanhet! Aitauksissa 
oli myös minipossuja, hevosia, ko-
vasti puhelias papukaija, kanoja…

Perjantain koulutuspaikkana oli jäl-
leen Martin World -koulutuskeskus. 
Päivän sisältö koostui lähinnä kah-
desta aiheesta, instrumentticon-
tainereista sekä sähkökirurgisista 
laitteista ja välineistä. Emäntämme 
Jasmin kertoi yleisesti containereista 
ja mihin Martinilla on keskitytty nii-
den suunnittelussa ja tuotannossa. 
Jälleen kerran oli kiva kun saimme 
itse ”räplätä” ja kokeilla eri asioita 

containereihin liittyen. Containerei-
den sisäkorin muokkaaminen monin 
erikseen liitettävin ”väliseinin” ja 

”nippelein” oli hyödyllistä ja hauskaa. 

Päivän pääaiheeksi voisi melkein 
kuitenkin sanoa iltapäivän hands 
on -koulutuksen diatermialaitteista. 
Patrick Shill kertoi laitteiden lukui-
sista ominaisuuksista erittäin seik-
kaperäisesti ja helposti, saimme pal-

uu

jon mukaan kotiin tuotavaa, etenkin 
omassa leikkaustoiminnassamme 
paljon päänvaivaa aiheuttavista 
diatermia-asioista. Saimme itse ko-
keilla miten eri säädöt vaikuttavat 
diatermian käyttöominaisuuksiin; 
pihvilihat saivat käsittelyssämme 
erilaisia kypsyysasteita. Myös MarC-
lamp Cut -laitteen kanssa pääsimme 
koeajolle, tällaista tilaisuuttahan ei 
potilastyössä tarjoudu!

Hands-on, parasta on kun saa itse näpeltää!

Bipolaarisaksien testausta diatermian eri asetuksilla.
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Viimeisen illan illallisen söimme 
Vinzenz Weinkeller-ravintolassa 
herkutellen saksalaisia ruokia. Jas-
min Weiler ja Malvin De Bono olivat 
erittäin maukkaan illallisen isäntinä. 
Pöytäkeskusteluissa vaihdoimme 
kokemuksiamme vierailusta ja 
tunnelma oli hyvin hilpeä ja iloinen.

Lauantaiaamuna lähdimme koti-
matkalle hyvissä ajoin. Lensimme 
kotiin Zürichistä. Bussireittimme oli 
valittu huolellisesti niin, että myös 
tälle päivälle saatiin paljon nähtävää. 
Maisemareittimme johdatti meidät 
ensin Meersburgiin, historialliseen ja 
herttaiseen pikkukaupunkiin Boden-
see-järven pohjoisrannalle. Saimme 
hetken aikaa kierrellä tämän suloi-
sen kaupungin vanhoilla kaduilla.

Täältä jatkoimme lautalla järven yli 
Konstanz-nimiseen kaupunkiin, jon-

Rheinfallin putoukset Schaffhausenissa.

Sateinen Tuttlingen. Meersburgin herttainen pikkukau-
punki Bodensee-järven rannalla.

ka erikoisuus on, että kaupungin 
halki kulkee Saksan ja Sveitsin raja. 
Sveitsin puolella kaupungin nimi on 
Kreuzlingen. 

Vielä ennen Zürichin lentokenttää 
kävimme katsomassa Schaffhause-
nissa Rheinfallin putouksia. Mahta-
vat olivat kuohut!

Koti-Suomeen saavuimme lauantai-
iltana klo 22:50, klassisesti väsyneinä 
mutta onnellisina!

Osastomme henkilökunta haluaa 
tässä kohdassa kiittää valtavasta 
vieraanvaraisuudesta Berner Oy:n 
Heidi Janssonia koko rumban läpi-
viemisestä sekä mahdollistamisesta! 
Kiitos myös KLS Martinin isännille 
Saksassa (Jasmin Weiler, Frank Mat-
tes, Patrick Schill, Malvin De Bono).

Suuret kiitoksemme myös 3M:lle, 
Johnson&Johnson Ethiconille sekä 
FORNAlle saamastamme taloudel-
lisesta tuesta, ilman näitä apuraho-
ja reissu tuskin olisi toteutunut!

Kiitos myös osastomme johdolle ja 
ylihoitajallemme Jarmo Nivalaiselle, 
että ennen kaikkea mahdollistitte ja 
näitte vaivaa reissun järjestelyissä! 

Vielä lopuksi haluan kannustaa tei-
tä muita kollegoita myös vastaaviin 
tempauksiin! Uskon että matkamme 
anti ei jäänyt pelkästään lisääntynee-
seen tietämykseemme instrument-
tien valmistuksesta, käsittelystä ja 
huoltamisesta, vaan tällainen matka 
myös lisää työyhteisön yhteisölli-
syyttä ja yhteisyyttä! Järjestelyt tiet-
ty vaativat vähän ponnisteluja, mutta 
maksavat itsensä takaisin monin 
verroin! n
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Eija Similä
Sairaanhoitaja
Oulun yliopistollinen sairaala 
Keskusleikkausosasto

Oulun yliopistollinen sairaala on 
pohjoisin yliopistollinen sairaala. 
OYS huolehtii Pohjois-Pohjanmaan 
erikoissairaanhoidosta ja koko Poh-
jois-Suomen erityistason sairaan-
hoidosta. Erityisvastuualue kattaa 
puolet Suomen pinta-alasta.  Sai-
raala aloitti toimintansa 1973, siis liki 
50 vuotta sitten. Pinta-alaltaan sai-
raalarakennus on laaja ja rakennet-
tiinkin vaiheissa, niin että viimeinen, 
lastenklinikan rakennus, valmistui 
vuonna 1975.  

Leikkausosastot OYS:ssa  ovat ha-
jautettuina eri puolille taloa. Lasten- 
ja naistentautien tulosalueella on 
molemmissa omat leikkausosastot. 
Pään ja kaulan sairauksien tulosalu-
eella on PKS -leikkausosasto, joka 
keskittyy silmätautien, KNK- sekä 
hammas- ja suusairauksien kirurgi-
seen toimintaan.  Operatiivisen tu-
losyksikön sisällä on keskusleikkaus-
osaston ja PKS- leikkausosaston 
lisäksi avohoitotalon leikkausosasto, 
joka keskittyy antamaan päivä- ja 
lyhytjälkikirurgista hoitoa. Lisäksi 
Oulaskankaan ja Raahen sairaalan 
leikkausosastot palvelevat OYS:n 
leikkausosastoina.

Vuosikymmenten aikana OYS:ssa on 
tehty paljon muutoksia. On korjattu 
entistä, rakennettu uutta ja muutet-
tu vanhojen tilojen käyttötarkoitusta. 
Vuodeosastojen määrä on vähenty-
nyt ja osastoja on yhdistetty. 

Toiminta on muuttunut enemmän 
lyhythoitoisemmaksi. Potilaan hoi-

don suunnittelu ohjaa leikkausosas-
tolla tapahtuvaa hoitoa, mm. anes-
tesiahoitoa.  Suurin osa elektiiviseen 
leikkaukseen tulevista potilaista 
hoidetaan päiki- tai leiko-potilaina. 
Elektiiviseen leikkaukseen potilaat 
tulevat sairaalaan leikkausaamuna, 
eikä edellisenä päivänä niin kuin vie-

lä muutama vuosi sitten oli tapana.  
Samoin potilaat pyritään kotiutta-
maan joko kotiin tai jatkohoitopaik-
kaan mahdollisimman pian toimen-
piteen jälkeen. Osa potilaista tulee 
edelleen vanhan kaavan mukaan 
edellisenä päivänä vuodeosastolle. 
Tällöin on usein kyseessä huonokun-

Leikkaussalikierroksella 12 

Oulun Yliopistollisen sairaalan 
keskusleikkausosasto 
eli tuttavallisemmin Kesle

Traumatologiaa uudessa moduuliyksikössä.
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toinen, monisairas potilas, joka ei 
sovellu leiko-potilaaksi. Potilaiden 
preoperatiivinen tilanne tarkiste-
taan viimeistään muutama päivä 
ennen suunniteltua leikkausta joko 
soittamalla potilaalle tai ns. preope-
ratiiviselle käynnillä, jolloin potilas 
tapaa leikkaavan lääkärin, poliklini-
kan sairaanhoitajan sekä anestesia-
lääkärin. Potilaan hoidosta tehdään 
suunnitelma, käydään toimenpide, 
siihen valmistautuminen ja mah-
dollinen jatkohoitosuunnitelma läpi 
sekä täytetään tarvittavat asiakirjat. 
Suurin osa elektiivistä toimintaa 
ajoittuu klo 7.30 -15.30 välille, sen 
jälkeen jatkuu päivystystoiminta. 
Keskusleikkausosastolla on virka-
aikana auki 18 leikkaussalia, lisäksi 
keuhko- ja kilpirauhasleikkauksia 
tehdään muutamana päivänä vii-
kossa PKS- leikkausosaston saleis-
sa. Robottiavusteiseen kirurgiaan 
suunniteltua leikkaussalia käytetään 
myös naistentautien kirurgiaan.

Potilaista noin 60 % on erilaisia päi-
vystyspotilaita, päivystysaikana nor-
maalien tiimien lisäksi ovat kotona 
varallaolijat, jotka tulevat töihin soi-
tettaessa. 

Potilaan tullessa sairaalaan päivys-
tyksellisesti kirurgi tekee potilaan 
kanssa leikkauspäätöksen ja ilmoit-
taa potilaan leikkauslistalle (Lesu). 
Leikkausilmoituksessa ilmenee po-
tilaan henkilötietojen ohella diag-
noosi, tehtävä toimenpide sekä tar-
vittava lisävälineistö. Kirurgi kirjaa 
leikkauksen kiireellisyysluokan, joka 
määrittelee leikkauksen kiireellisyy-
den tarpeen. Yleensä potilaan tulee 
päästä leikkaussaliin aikavälillä  puo-
lesta tunnista vuorokauteen. Osa 
potilaista tulee ns. hätäleikkaukseen, 
joka tarkoittaa sitä että potilas tulee 
suoraan leikkaussaliin, usein vain 
pelkän puhelinsoittoilmoituksen pe-
rusteella. Näissä toimenpiteissä on 
kyseessä jokin potilaan henkeä uh-
kaava vamma tai sairaus. Joissakin 
tilanteissa saliin tulee potilas josta 
tiedetään vain potilaan sukupuoli ja 
diagnoosi.

Erikoisaloina ovat sydän- ja rinta-
elinkirurgia, verisuonikirurgia, neu-
rokirurgia, ortopedia ja traumato-
logia, gastro- ja plastiikkakirurgia, 
käsikirurgia sekä urologia. Eritysvas-
tuualueina on mm. Hipec- kirurgia 
(paikallisesti levinneen colorectaa-
likirurgian sytostaattihoito leikka-
uksen yhteydessä), neurologinen 
stimulaattorikirurgia (parkinsonpo-
tilaat,  vagusstimulaattorihoidot ja 
vaikean spastisuuden hoidot sekä 
syväaivohoidot vaikeassa masen-
nuksessa ja epilepsiassa), sekä na-
vigaatioavusteinen kirurgia (neu-
rokirurgiassa, traumatologiassa ja 
selkäortopediassa).

Leikkauspuolella on 98 vakanssia ja 
anestesialla vakansseja on 96. Luvut 
sisältävät lääkintävahtimestarien 
vakanssit. Työ on vuorotyötä ja sii-
hen sisältyy vapaaehtoinen päivys-
tysvelvollisuus. Osastollamme on 
virka-aikana sairaalafyysikko, osas-
tonfarmaseutti sekä lääketyöntekijä. 
Sairaalahuoltajat ja välinehuoltajat 
tekevät 3-vuorotyötä, henkilökun-
tavahvuus arkisin painottuu iltapäi-
vään ja iltaan. Sairaalahuoltajat an-
tavat siivouspalveluja myös muihin 
työpisteisiin päivystysaikana. Vä-
linehuolto toimii pääasiassa keskite-
tysti. Päivittäisten käyttötavaroiden 
toimittamisesta vastaa hyllytys-
palvelu. Osastolle apuvoimaksi eri-
laisiin järjestelytehtäviin on saatu 
kaksi siviilipalvelumiestä, jotka vaih-
tuvat aina määräajoin.  Luonnolli-
sesti osastolla työskentelee aneste-
sialääkäreitä ja kirurgeja vaihteleva 
määrä, joten kuhinaa riittää..

Osastolla on välitöntä postoperatii-
vista valvontaa varten 3 heräämöä. 
Anestesiavalvonta on toiminnassa 
ympäri vuorokauden, heräämö on 
toiminnassa arkisin klo 8.00–20.00. 
Pääsääntöisesti heräämössä hoide-
taan fast track -potilaita.  Yli kolmen 
tunnin välitöntä postoperatiivista 
hoitoa vaativat potilaat hoidetaan 
anestesiavalvonnassa. Anestesiaval-
vonta on auki ympäri vuorokauden 
ja siellä hoidetaan vaativaa valvon-

taa tarvitsevat potilaat. Tarvittaessa 
siellä hoidetaan myös tehohoitoa 
vaativia potilaita. Urologian herää-
mö on avoinna tiistaisin ja torstaisin 
urologian päiväkirurgisille potilaille. 
Lisäksi on erillisheräämö varotoi-
mipotilaan hoitoa varten käytössä 
arkisin klo 11.00–19.00.   Virka-aika-
na potilaita viedään toimenpiteen 
jälkeen välittömään seurantaan 
myös muihin operatiivisen tulosalu-
een heräämöihin.  Heräämöissä on 
pääsääntöisesti oma henkilökunta, 
mutta osa anestesiasairaanhoitajis-
ta tekee myös heräämöhoitotyötä.

Hoitohenkilökunnan toimenkuvat 
ovat pitkälle eriytyneet, eli leikkaus-
sairaanhoitaja ja anestesiasairaan-
hoitaja tekevät oman erikoisalansa 
työtehtäviä.  Leikkaushenkilökunta 
on jaettu erikoisaloittain tiimeihin. 
Karkeana jakona on osaaminen peh-
mytosakirurgiassa tai tukielin- ja 
neurokirurgiassa. Molemmat alu-
eet on jaettu pienempiin tiimeihin 
erikoisalakohtaisesti. Henkilökunta 
voi ilmaista kiinnostuksensa ja toi-
veensa sijoitteluun. Tiimeissä on 

”Elämänluukku” – Toimiva läpiantokaappi vähen-
tää oven avauksen tarvetta.
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uu

ns. vastuuhoitaja, joka tekee pää-
sääntöisesti päivävuoroa ja vastaa 
erikoisalan kehittämisestä yhdessä 
tiimin muiden jäsenten kanssa. Vas-
tuuhoitaja vaihtuu aina 2-3 vuoden 
välein. Osastolla on myös muita vas-
tuutehtäviä mm. hygieniavastaava, 
luupankkivastaava, työsuojeluyh-
dyshenkilö jne. Myös anestesiasai-
raanhoitajilla on omat erityisvastuu-
alueensa erikoisalakohtaisesti.

Keskusleikkausosaston leikkaus-
sairaanhoitajat osallistuvat myös 
ulkopisteissä tehtäviin toimenpitei-
siin esimerkiksi keskusröntgenissä, 
teho-osastoilla ja kardiologisella 
osastolla. 

Kesle anestesian tehtäviin kuuluvat 
keskusleikkausosastolla sekä muualla 
sairaalassa (mm. radiologia, kardiolo-
gia, syväsäde-osasto, isotooppilabo-
ratorio, keuhkofunktio) hoidettavat 
anestesiat.  Yksikössä hoidetaan 
myös vaativat veritiekanyloinnit.  Po-
tilaina ovat vaativaa perioperatiivista 
hoitoa tarvitsevat potilaat kaikista 
ikäryhmistä. Anestesiahoidon eri-
tyisosaamista ovat mm. bbbd, avo-
sydänleikkaukset ja neurokirurgia. 
Yksikössä on laaja päivystystoiminta, 
kattaen lapset, naistentautien, knk- 
ja silmätautien leikkausosaston sekä 
radiologian anestesiasairaanhoitajan 
tehtävät päivystysaikana. Yksikölle 
kuuluu myös hoito päivystyspoliklini-
kalla traumatiimissä. 

Päivittäistä työtä johdetaan valvo-
mosta käsin käyttöpäällikön johdol-
la. Käyttöpäällikkönä toimii anes-
tesiaerikoislääkäri, jolla on pitkä 
kokemus leikkausosaston toimin-
nasta. Hän johtaa ja vastaa leikkaus-
osaston toiminnan päivittäisestä 
toiminnasta, sekä sijoittelee aneste-
sialääkärit saleihin.  Käyttöpäällikkö 
päättää suunnitellun lisätyön kri-
teerien mukaisesta käyttöönotosta 
akuuteissa päivystys- ja ruuhkati-
lanteissa.  Elektiivisten leikkauspo-
tilaiden ohella päivystysluonteinen 
kirurgia sijoitellaan joustavasti eri 

saleihin. Valvomossa on sekä leik-
kaus-, että anestesiahoitotyön apu-
laisosastonhoitaja joiden tehtävänä 
on päivittäisen leikkaustoiminnan 
sujuvuuden turvaaminen, seuraavan 
päivän suunnitteleminen ja hoito-
henkilökunnan sijoitteleminen sekä 
osaamisen varmistaminen mm. sai-
rastapausten kohdalla. 

Päivän ensimmäinen potilas tulee 
Lesu- leikkausohjelman mukaisena 
ajankohtana leikkausosastolle.  Hoi-
totiimi kutsuu seuraavat potilaat pu-
helimitse joko suoraan leikkaussaliin 
tai heräämöön/ induktioon valmis-
teltavaksi. Pääasiallisesti käytössä 
on hiljainen raportointi. Leikkausvä-
lineistö ja tarvittava erityislaitteisto 
varataan toimenpideohjeistuksen 
mukaisesti ja niiden toimintakunto 
varmistetaan ennen potilaan saliin 
tuloa. Tarkistuslistan läpikäynti on 

yksi oleellinen osa potilaan turvallis-
ta hoitoa. Se käydään läpi kolmivai-
heisesti, potilaan tultua saliin, ennen 
toimenpiteen aloitusta ja lopetusta. 
Läpikäynti merkitään potilasasiakir-
joihin. 

Viime vuosina osastollamme on 
eletty suurta muutosten aikaa. Leik-
kaussaleja on remontoitu ja saleihin 
parannettu ilmastointia, valaistusta 
ja sähköjärjestelmää. Lisäksi on saa-
tu neljä täysin uutta salia käyttöön. 
Uusissa ns. moduulisaleissa hyödyn-
netään alan uusinta tekniikkaa niin 
ilmastoinnin kuin valaistuksenkin 
osalta. Näissä saleissa leikataan pro-
teesikirurgista ortopediaa ja trauma-
tologiaa. Alakertaan saimme uuden, 
riittävän ison ruokailu- ja kahvioti-
lan. Yhteinen tila anestesiahenkilö-
kunnan kanssa on mahdollista jakaa 
kahdeksi erilliseksi tilaksi haitario-

Homma hoidettu ja taas voi pistää vaikka polkaksi.
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vella esim. eriytyvien koulutusten ajaksi. Lisäksi 
vieressä on hoitajille tarkoitettu työskentelytila 
atk-laitteineen ja erillinen opetustila. Opetustila 
on kalustettu kuten leikkaussali ja siellä on mah-
dollista harjoitella nuken avulla hoitoon liittyviä 
asioita.

Nyt suurena puheenaiheena on tulevaisuuden 
sairaala 2030 -hanke. Toiveena on saada koko-
naan uusi tiloiltaan toimivampi sairaala. Hanke 
ei siten aiheuta tavanomaiseen toimintaan häiri-
ötä eikä väistötilojen rakentamista. Väistötilojen 
rakentaminen tulisi kalliiksi vanhaan huonokun-
toiseen sairaalaan.  Lisäksi väistötiloissa työs-
kentely aiheuttaa stressiä henkilökunnalle, kun 
välineitä ja laitteita joudutaan kuljettamaan eri 
paikkoihin. 

Osaston henkilökunnan jaksamisesta huoleh-
ditaan mm. erilaisin koulutuksin ja syksyisin 
järjestettävän virkistyspäivän muodossa. Virkis-
tyspäivästä onkin tullut odotettu tapahtuma, ko. 
päivänä on mahdollisuus rentoon yhdessäoloon 
erilaisten aktiviteettinen lomassa. Sairaala jär-
jestää virkistysiltoja työntekijöilleen, ja niihin voi 
osallistua nimellistä korvausta vastaan. Isosta 
henkilökuntamäärästä ja suuresta joukosta työ-
kavereita on usein iloa, joukosta löytyy eri alojen 
harrastajia ja asiantuntijoita.  Seasta löytyy myös 
näppäriä nörttejä, joilta pöllömpi saa ilmaista 
neuvontaa kapulan tai tietokoneen käyttöön. 
Ison henkilökuntamäärän etuna on se, että kaik-
keen mahdolliseen pörhistelyyn löytyy tarvit-
taessa kaveri, olipa kyse kulttuurin, urheilun tai 
vaikka tieteen tutkimisesta. n 

Mediq Suomi Oy 
PL 115, 02201 Espoo 
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Kontaminaatio näkyväksi 
steriilien käsineiden pukemisen 
harjoittelussa

Tiina Pitkänen
Leikkaussairaanhoitaja
Anestesia- ja leikkausosasto K
Jorvin sairaala, HUS

Steriilillä toimenpidealueella työs-
kentelevillä terveydenhuollon am-
mattilaisilla on velvollisuus luoda ja 
ylläpitää alueen steriliteettiä, jotta 
riski mikrobien kulkeutumisesta 
toimenpidehaavaan pienenisi.  Ki-

”Olen uusia hoitajia ja opiskelijoita ohjatessani huomannut, että ste-
riilien käsineiden pukemisen oppiminen ei ole helppoa ja käsineet toisi-
naan kontaminoituvat jo puettaessa. Sormiväritekniikan avulla kon-
taminaatio saadaan  käsineiden pukijalle näkyväksi. Hän pystyy itse 
arvioimaan käsineiden pukemisen jälkeen niiden steriiliyden ja turval-
lisuuden potilaan hoidossa. Menetelmä on syntynyt käytännöntyön 
vaatimuksesta.  Artikkelin avulla haluan jakaa tämän oppimismeto-
din niin terveydenhuollon opettajille kuin henkilökunnallekin.” 

Kuva 1.   Kuva 2. Kuva 3.

rurgisen toimenpiteen aseptisessa 
työskentelyssä on suuri määrä eri-
laisia kurinalaisuutta ja tarkkuutta 
vaativia työtapoja, joiden avulla 
toimenpidealueen kontaminaatiota 
pyritään välttämään ja ennaltaeh-

käisemään. Aseptinen työskentely 
on toisinaan haastavaa näkymättö-
män kontaminaation vuoksi. 

Parin vuoden aikana noin 50 terve-
ydenhuollon opiskelijaa ja ammatti-
laista on harjoitellut  steriilien käsi-
neiden pukemista sormivärin avulla.  
Tässä opetus- ja havainnointitavassa 
steriilin käsineen ulkopinnalle kul-
keutunut sormiväri osoittaa konta-
minaatiokohdat, ja auttaa näin op-
pimista.  Steriilit käsineet puetaan 
käsiin kuten muulloinkin,  mutta 
käsidesinfektioaine korvataan har-
joittelussa sormivärillä. 

Harjoitus 1: Steriilien käsineiden pukeminen

Steriilien käsineiden suojamuovi aukaistaan, jonka jäl-
keen sormiväriä levitetään sormiin, molemmin puolin 
käsiä sekä ranteisiin noin ruokalusikallisen verran. Värjä-
tyillä käsillä avataan seuraavaksi käsineiden suojapaperi.  
Tässä vaiheessa sormiväri osoittaa käsineiden suojapa-
perissa kaikki ne kohdat, joihin sormet ovat koskeneet 
ja joihin steriilit käsineet eivät saa koskea pysyäkseen 
steriileinä pukemisen aikana (kuva 1). 

Steriilit käsineet puetaan käsiin opitulla tavalla (kuva 2). 

Pukemisen jälkeen havainnoidaan käsineiden ulkopin-
nalle kulkeutunut sormiväri, joka on merkki kontaminaa-
tiokohdista (kuva 3). Kontaminoituminen on tapahtunut 
joko käsineen kosketuksesta käsiin tai suojapaperiin. 
Värin näkeminen auttaa käsineiden pukijaa jatkossa 
kiinnittämään huomiota niin käsineiden suojapaperin 
kosketuskohtiin kuin itse pukemiseenkin. 
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Tiina Pitkänen
Leikkaussairaanhoitaja
Anestesia- ja leikkausosasto K
Jorvin sairaala, HUS

Sormiväritekniikan käyttö opetus-
tilanteessa on saanut positiivista 
palautetta niin opiskelijoilta, kuin 
terveydenhuollon ammattilaisilta-
kin. Ymmärrettyään, että sormiväriä 
ei saa tulla käsineiden ulkopinnalle,  
on käsineiden pukemiseen pystytty 
kiinnittämään erilailla huomiota ja 
oppiminen on helpottunut. Myös 
pukemista valvova terveydenhuol-
lon ammattilainen näkee käsineiden 
kontaminaation laajuuden ja  konta-
minaatiokohdat, josta voi olla apua 
ohjauksessa. 

Käsineiden pukemista kannattaa 
harjoitella muutamaan kertaan en-
nen sormivärillä harjoittelua. Sormi-
väri itsessään on kosteaa ja hanka-
loittaa käsineiden pukemista, minkä 
vuoksi harjoitteluun voi varata hie-
man normaalia suuremmat käsineet. 
Sormiväri saattaa värjätä käsien 
ihoa poispesusta huolimatta. Suu-
rimmalle osalle sormiväritekniikalla 
harjoitelleelle,  olemmekin käyttä-
neet mahdollisimman ihonmyötäi-
siä suojakäsineitä ’toisena ihona’ ja 
levittäneet sormivärin käsineiden 
päälle. 

Steriilien käsineiden pukemisen har-
joittelu, sormiväriä apuna käyttäen, 
on syntynyt käytännön työn vaati-
muksesta. Suosittelen kokeilemaan 
sormiväritekniikkaa niin opiskelijoi-
den kanssa, kuin perehdytyksenkin 
yhteydessä. n

Harjoitus 2: Steriilien käsineiden pukeminen 
leikkaustakin päälle    

Sormiväritekniikkaa voidaan käyttää apuna myös silloin 
kun steriilit käsineet puetaan avotekniikalla steriilin leik-
kaustakin päälle. Tällöin takki puetaan päälle normaaliin 
aseptiseen tapaan ja hihojen resorit jätetään kämmen-
ten tasolle. Sormiväri levitetään käsien näkyviin jäävälle 
alueelle, huomioiden myös kämmenselkä. Käsineiden 
suojapaperi avataan värjätyillä sormilla ja käsineet pue-
taan käsiin aseptisen työtavan mukaisesti (kuvat 4 ja 
5). Käsineiden varret suoristetaan steriilin takin hihojen 
päälle. Tämän jälkeen havainnoidaan sormivärin kulkeu-
tuminen käsineiden ulkopinnalle sekä takkiin. 

Sormiväriä ei pitäisi kulkeutua käsineiden ulkopinnalle 
tai takkiin lainkaan. Steriilin takin ulkopinnalle ilmaan-
tunut väri osoittaa, että käsineet puetaan liian lähellä 
takkia ja käsineiden pukemistekniikkaa tulee muuttaa 
loitommalle.  Väri käsineiden ulkopinnalla puolestaan 
kertoo, että käsineet ovat pukiessa koskettaneet konta-
minoitunutta pintaa, ihoa tai suojapaperia. 

 Kuva 4.

Kuva 5. 

 Kuva 6.

Yksi yleisimmistä kontaminaatiokohdista vaikuttaisi 
olevan steriilin käsineen varren ulkopinta, etenkin käm-
menselän puolelta (kuva 6). Kontaminaatio tapahtuu 
kun käsine alkaa pukiessa rullata itseään ulkoa sisään-
päin, nurinperin, ihoa vasten.  Kun käsineen varsi oikais-
taan, ihoon koskeneen käsineen ulkopintaan tarttuu 
sormiväriä.  Tämä on merkki siitä, että käsine on konta-
minoitunut ja tulee vaihtaa. 
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FORNAn 30-vuotisjuhlasivut
Jaana & Jarkko sekä pinsettiläiset

”Toimistolla ei ollut edes kirjoituskonetta.” Näin 
muistelevat pitkän linjan fornalaiset yhdistyksen 
alkuaikoja. Tekniikan puutetta hyvitti hirtehisesti 
se, ettei ollut oikeastaan toimistoakaan. Ensim-
mäinen puheenjohtaja piti konttoria kotonaan 
Tampereella. Pääpaikan vaihduttua 1990 Helsin-
kiin tehtiin kauaskantoinen päätös ja hankittiin 
yhdistykselle – sähkökirjoituskone. Kaksi vuotta 
myöhemmin alkoi ATK-aika.

Kunnon toimitiloihinkin päästiin vähitellen... Mutta pää-
asiallisin työkenttä ja harrastuspiiri on FORNAlla aina 
ollut leikkaushoitajien käsityksissä ja käytännöissä. Se ei 
ole useinkaan ollut kovin julkista tai varsinkaan laajalle 
yleisölle suuntautuvaa toimintaa. Mutta kuten tästä syn-
tymäpäivänumerosta käy selväksi, yhdistysriennoilla on 
vissi historiallinen merkitys ja yhä suuri yhteiskunnallinen 
tilaus tai tarkoitus. FORNAsta saa olla ylpeä: omasta yh-
distyksestä voi joskus kertoa muillekin kuin alan ammat-
tilaisille tai lähiammattien edustajille.

Valokuvat: FORNAn arkisto (ellei toisin mainita).

Jos 80-luvun radiohittiä uskoo, kolmikymppinen FORNA 
on saanut päätökseen rilluvuosiputkensa ja jättänyt taak-
seen sinisilmäisyyden. Me ajattelimme, että yhdistys ja 
yhdistysläiset ansaitsevat juhlan kunniaksi muutakin kuin 
iskelmäviisautta. (Varsinkin kun Esa Nieminen oli Frede-
rikille laulua nikkaroidessaan vasta 28-vuotias…) Tässä 
numerossa pohditaan vapaata kansalaistoimintaa ja jä-
senyyden syvintä olemusta muun muassa eri aikojen pu-
heenjohtajia kuulemalla. Mutta otetaan myös valokuva-
vetoisesti tarkasteluun alan ja yhdistyksen arkea vuosien 
varrelta.

Seesteisesti tai ei, ainakin FORNAn neljäs vuosikymmen 
alkaa komeasti Helsingissä järjestettävillä juhlaopinto-
päivillä 11.–12. lokakuuta 2018. Samaan aikaan julkais-
taan myös verkkomuotoinen FORNA30-erikoispaketti. 
Toivotamme omalle rakkaalle yhdistyksellemme ja sen 
kaikille jäsenille paljon onnea sekä kaikille muillekin lu-
kijoille iloisia ja antoisia hetkiä juhlatoimitteidemme ää-
rellä! n

Sairaanhoitaja kirjoituspöydän ääressä 1921. 
(Kuva Helsingin kaupunginmuseo)
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”Vielä on kesää jäljellä.”

TAI ainakin oli, kun kirjoitin tätä juttua. Elokuun viimeisiä päiviä viedään ja millainen 
kesä olikaan. Johtuneeko ilmastonmuutoksesta vai normaalista lämpötilojen vaihte-
lusta, tämä suvi jää kyllä mieleen. Jyväskylän korkeudella voi laskea kesän alkaneen 
toukokuun alkupuolella ja kestäneen vähintään elokuun loppuun. Varmaankin lähes 
jokaiseen lomaviikkoon on sisältynyt kauniita, aurinkoisia ja lämpimiä päiviä. Emme 
tietenkään valita, mutta kieltämättä muutama yö kesän aikana meni enemmän tai vä-
hemmän valvoessa, kun pikkutunnitkaan eivät tuoneet viilennystä. Tässä tämä pakolli-
nen tämän päättyvän vuodenajan kestopuheenaihe.

SYKSYN kynnyksellä siis ollaan ja yhdistyksen katse kääntyy kohti 30-vuotisjuhlaopinto-
päiviä Helsingissä. Juhlavuoden suunnittelu on alkanut yli vuosi sitten. Paitsi opinto-
päivien merkeissä, 30-vuotista taivalta juhlistetaan myös yhdistyksen historiikin julkai-
semisella. Se saa kirjan sijasta yhdistetyn teemanumeron ja verkkonäyttelyn muodon. 
Päävastuun kokonaisuuden rakentamisesta kantaa filosofi ja tietokirjailija, yhdistyksen 
kunniajäsen Jarkko S. Tuusvuori, joka kirjoitti myös 2006 ilmestyneen suomalaisen peri-
operatiivisen hoitotyön tarinan Hyviin käsiin. Tässä Pinsetin numerossa on teemana 
FORNAn historia ja loput julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.

YHDISTYKSEMME virallinen nimi on Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry. Sen 
englanninkielisestä vastineesta muodostettua lyhennettä FORNA käytetään aika pal-
jon. Tässä eräänä päivänä kokeilin googlettaa, mitä hakusanalla ”forna” internetistä 
löytää. Tässä tuloksia:

Aminatta Forna, OBE (born 1964) is a Scottish and Sierra Leonean author and profes-
sor of Creative Writing at Bath Spa University, UK.
Forna in the region of Valencia is a town in Spain – some 348 km South-East of Madrid.
forna (ruots.) edeltävä, entinen
Etusivu / Tapahtumat / Forna ry:n juhlavuoden opintopäivät Helsinki 11. 
lokakuuta, 2018

MONENLAISTA fornaa on siis olemassa. Me keskitymme noista viimeiseen, oman yh-
distyksemme pyöreään vuoteen. Toivotankin kaikki kynnelle kykenevät tervetulleiksi 
juhlimaan yhdessä FORNAn 30-vuotissyntymäpäiviä Helsinkiin Messukeskukseen ja 
iltatilaisuuteen juhlatalo Bankiin. Messukeskuksessa saamme kuulla monipuolisia sekä 
kansallisia että kansainväli-
siä luentoja perioperatiivisen 
hoitotyön eri näkökulmista. 
Iltajuhlaan sisältyy muutamia 
yllätyksiä, hyvää syötävää, 
mukavaa musiikkia ja ren-
toa seurustelua kollegoiden 
kanssa.

Kauniin kesän jatkoksi                                                                                                  
toivottelen kauniita 
syyspäiviä

JAANA

Vacanza in Italia.
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”Perustamalla yhdistys saataisiin 
niin suuret kuin pienetkin yhteis-
kunnan puutteet korjatuiksi ja 
ongelmat ratkeaisivat pian.”

Lainaus ei ole Suomen leikkausosas-
ton sairaanhoitajat ry:n kokouspöytä-
kirjasta 30 vuoden takaa. (Yhdistyk-
sen vanhimmista dokumenteista on 
harmillisesti kadonnut merkittävä 
osa, joten mitään täyttä rekonstruk-
tiota sen synnystä ei voida tehdä.) Si-
taatti ei tullut liioin esiin muistakaan 
FORNAn papereista. 

Mutta eikö se sovikin tähän mai-
niosti? Onhan paikallaan ylimalkaan 
pohtia yhdistymisen syitä ja yhdis-
tysten painoarvoa.

Katkelma on sosiologi Risto Alapu-
ron ja historioitsija Henrik Steniuk-
sen kuvauksesta koko nykyaikaisen 
Suomen synnystä. Yhdessä poliit-
tisen historian tutkijan Ilkka Liika-
sen ja museologi Kerstin Smedsin 
kanssa toimittamansa tietoteoksen 
laajassa avausartikkelissa he ynnää-
vät yhteen ja erittelevät tarkoin niitä 
kansainvälisiä ja kansallisia ilmiöi-
tä, tekijöitä ja kehityskulkuja, joista 
muodostui moderni suomalainen 
kansakunta. On herkullista ajatel-
la, että kerrassaan hieno poikkitie-
teellinen kirja Kansa liikkeessä näki 
päivänvalon (lähes) samaan aikaan 
kuin FORNAkin. Leikkaushoitajien 
yhdistys pääsi alkuun tilanteessa, 
jossa tutkijoiden eturivi alkoi uudel-
la tavalla hahmottaa vapaan kansa-
laistoiminnan merkitystä omankin 
historiamme rakentumisessa.

Vapaaehtoisuuden 
veto- ja vipuvoima

Alussa oli yhdistys 

Liian usein hahmotamme men-
neisyyden valtiokeskeisesti esi-
merkiksi siirtymänä omalakisesta 
suuriruhtinaskunnasta (1808–1917) 
itsenäiseen Suomeen (1917–). Nä-
emme sen hallitsijoiden jonona 
ja lainsäädännön virstanpylväinä. 
Alapuro ja Stenius kumppaneineen 
koettavat opettaa, että todellisuu-
dessa maiden ja mielten muokkaus-
työ on – vähintäänkin valistusajoilta 
alkaen ja edes jotensakin liberaali-
en hallintojen piirissä – sujunut etu-
päässä joukkoliikehdintöjen voimin:

”[…] 1700-luvulla [y]hdistykset 
myötävaikuttivat yhteiskunnan 
vapautumiseen valtion holhouk-
sesta samalla tavoin kuin kahvi-
latkin, houkuttelemalla yleisöä 
vapaaseen ja avoimeen keskus-
teluun.”

Varsin hyvin muistetaan esimer-
kiksi ensimmäisistä suomalaisista 
sanomalehdistä vastannut Aurora-
seura (1770–1779) ja toinen Turussa 
perustettu yhteenliittymä Suomen 
Talousseura (1797–). Mutta vasta 
1800-luvun puolimaissa yhdistykset 
alkoivat toden teolla muuttaa yh-

Naisten äänioikeus-
yhdistyksen aktivistit
McCormick ja Parker 1913. 
(Kuva Wikimedia Commons.)

Jarkko S. Tuusvuori
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teiskuntaa. Tai oikeastaan luoda sitä. 
Porvaristo irtautui nousevana yh-
teiskuntaluokkana kuninkaan, aate-
liston ja papiston johtamasta sääty-
järjestelmästä luomalla sanojen ja 
ajatusten julkiseen vaihdantaan tar-
koitettuja uusia rakenteita. Kansa-
laisten julkisuus nojautui seuroihin, 
joissa vallitsi tasa-arvo kuin vasta-
lauseena suljetulle, hierarkkiselle ja 
muuttumattomalle läänitysjärjestel-
mälle etuoikeuksineen ja erivapauk-
sineen. Alapuro ja Stenius selittävät:

”Aivan uudella tavalla korostettiin 
nyt vapaaehtoisen toiminnan 
merkitystäyhteiskunnan henki-
sessä ja aineellisessa kehittämi-
sessä. Syntyi sellaisia sivistys- ja 
hyväntekeväisyysseuroja kuin 
raittius- ja rouvasväenyhdistyk-

siä, […] säästöpankkeja ja en-
simmäinen vapaaehtoinen pa-
lokunta. […] [S]analla yhdistys 
[…] oli maaginen viehätysvoima, 
vaikkei se ulottunutkaan kapean 
sivistyneen luokan ulkopuolelle.” 

Yhtä kaikki myös kasvava palkkatyö-
väestö mieli irrottaa yhteiskunnan 
valtion pihtiotteesta. Omistamat-
tomatkin haikailivat järjestäytymis-
vapauden suomia etuja. Valtiota ja 
ylipäänsä vanhaa valtaa arvelutti, 
että yhdistymisperiaatetta saatet-
tiin hyödyntää sekä poliittisen että 
taloudellisen tasa-arvon hankkimi-
seen radikaaleinkin esityslistoin ja 
toimintamuodoin. Liberaali porva-
risto kuitenkin ohjasi kasvavalla voi-
mallaan yleiseksi tavoitteeksi ”itse 
itseään säätelevän yhteiskunnan”. 

Yhtäältä siinä toimivat taloudellista 
etuaan ajavat yksilöt. He muodos-
tivat vasta nyt kunnolla erottuvan 

”yksityisyyden sfäärin”. Toisaalta sii-
nä operoivat sosiaalis-ihanteelliset 
ryhmät aatteineen ja yleisine asioi-
neen. Ne loivat ”porvarillisen julki-
suuden sfäärin” eli käytännössä en-
simmäisen todellisen kansalaisten 
julkisuuden. 

Yhdistysvetoinen kansakuntakehitys 
pääsi täyteen vauhtiin Suomessakin 
vanhaan sääty-yhteiskuntaan kuu-
luneen ammattikuntalaitoksen väis-
tyessä 1880-luvun alkuun mennessä. 
Vapaaehtoisille yhdistyksille lankesi 
kulloistenkin erityistarkoitustensa 
ohella yleiseksi tehtäväksi – Alapu-

Leikkaus alkamassa Charing Crossin sairaalassa (1818–) Lontoossa 1900; hoitajista kahdella pitää kiirettä. (Kuva Wikimedia Commons)

uu

Jarkko S. Tuusvuori
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ron ja Steniuksen sanoin – ”yhden-
tää kansa” kansaksi. XIX vuosisadan 
lopulta lähtien alkoi myös joukkojär-
jestäytyminen työväenluokan omilla 
ehdoilla, enemmän tai vähemmän 
riippumattomasti ”ylhäältä päin” tu-
levasta ohjauksesta. Taloudellisesti 
oli vielä 1900-luvun puolellakin epä-
selvää, minkälaisia toimijoita yhdis-
tykset oikein olivat. Mutta poliitti-
sesti ja sosiaalisesti niiden merkitys 
oli eittämättömän keskeinen.

Ensimmäinen tuhansien jäsenten 
”valtakunnallinen joukkojärjestö” 
oli 1874 perustettu Kansanvalistus-
seura. Sen ohi ajoi 1886 Raittiuden 
Ystävät (1853–). Seuraavan vuosi-
kymmenen lopulla Suomen Nuo-
rison Liitto (1897–; nyk. Suomen 

Nuorisoseurat ry.) ylitti ensimmäise-
nä 10 000 jäsenen haamurajan. Esi-
merkiksi herätysliikkeet saivat nekin 
suuria joukkoja mobilisoiduksi, mut-
ta tyypillistä oli jättää virallistamatta 
liittymistään niiden toimintaan. Vas-
taavasti monet maahan perustetut 
naisjärjestöt jäivät jäsenmääriltään 
sangen pieniksi, kun naiset menivät 
valmiimmin mukaan ainakin peri-
aatteessa sukupuolittamattoman 
kansalaistoiminnan yhdistyksiin.

Historioitsija Irma Sulkunen täs-
mentää tätä murrosta omassa osuu-
dessaan teokseen Kansa liikkeessä. 
Hänen mukaansa jo raittiusyhdis-
tyksissä tuli esiin uusi nainen: lem-
peän, anteeksiantavan ja kärsivän 
olennon rinnalle tai sijaan pääsi 

tekevä, tahtova ja toimiva hahmo. 
Raittiin, ahkeran ja säästäväisen 
miehen kanssa tällainen nainen – tai 
ensimmäistä kertaa varsinaisen yk-
sityisen ydinperheen ja modernin 
kodin luonut pari – synnytti ”uuden 
demokraattisen yhteiskunnan”. Sul-
kunen kirjoittaa:

”Organisoituminen, kansalaistumi-
nen ja uusi sukupuoleen perustuva 
jako olivat toisiinsa kietoutuneita 
historiallisia prosesseja. Yhdessä 
ne muodostivat keskeisen juon-
teen siinä kokonaiskulttuurisessa 
uudelleen järjestäytymisessä, jos-
sa suomalainen kansakunta, kan-
sallisvaltio ja kansalaisyhteiskunta 
saivat hahmonsa.”

Kivelän sairaalassa kahvitauolla yli sata vuotta sitten. (Kuva Helsingin kaupunginmuseo)

uu



Pinsetti 3/2018          25

Tämän mullistuksen perua on myös 
FORNA. Ja koska se varsinkin al-
kuun on ollut ja vahvasti yhä on nais-
valtaisen alan yhdistys, sen historia 
myös pitkälti on julkisessa sfäärissä 
asioitaan edistävien tekijänaisten 
historiaa. Yhtä kaikki ensimmäisten 
modernien miessairaanhoitajien 
ilmaantumisen (Suomessa 1965) ih-
mettely oli jo takana päin yhdistystä 
perustettaessa. Siksi sukupuoliky-
symykset eivät ole olleet fornalais-
ten toiminnan keskipisteessä. Ne 
eivät tämän vuoksi suinkaan muutu 
olemattomiksi, mutta yhdistyksen 
tarina on siinäkin mielessä erityisen 
arvokas, ettei se kerro jälleen uutta 
lukua miesvallan historiasta. 

Yhdistymisen juju

”Mikä ihmisiä yhdistää, mikä saa 
heidät mukaan yhteiseen toimin-
taan ja mitä yhdistykset välittä-
vät toiminnallaan?”

Näin kysyivät politologi Sakari Hän-
ninen, kulttuuripolitologi Anita Kan-
gas ja sosiologi Martti Siisiäinen 
2003 toimittamansa kirjan esipuhees-
sa. Heidän oma vastauksensa oli äk-
kiseltään ympäripyöreän kuuloinen: 

”Mukaan vetämisen ja yhteen liittä-
misen syyt ja vaikuttimet voivat olla 
hyvinkin erilaisia.” Mutta he halusivat 
kiitettävästi teroittaa, että niin ”suu-
ret aatteet” kuin ”pienet teot” ovat 
aivan tavallisia tekijöitä yhdistymi-
sen taustalla. Jokin arkeen, ”heidän 

jokapäiväiseen elämäänsä” kuuluva 
seikka sinetöi ihmisten liittymisen 
osaksi joukkovoimaa tai aatteellista 
yhteisyyttä. 

”Osallistumisen motiivina ei tar-
vitse aina olla itsensä tai maail-
man muuttaminen. Yhtä hyvin 
[se] saattaa olla halu löytää toi-
minnan tapoja, joissa voi nauttia 
siitä mitä on joutumatta muu-
toksen paineen vietäväksi. Har-
rastustoiminta voi hyvin tarjota 
mahdollisuuden kumpaankin.”

Samassa teoksessa taloustieteilijät 
Salme Näsi ja Aila Virtanen listaa-
vat koko joukon yhdistyksille nyky-

Uudenvuodenviettoa Eskelinin sairaalassa Helsingissä yli 100 vuotta sitten. (Kuva Helsingin kaupunginmuseo)

uu
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yhteiskunnassa kuuluvia tehtäviä. 
Ne voivat tuottaa palveluja ja siten 
täydentää julkisen vallan organi-
saatioita ns. kolmannen sektorin 
toimijoina. Ne saattavat edustaa ja 
valvoa kansalaisten etuja ja vaalia 

”yhteiskuntahenkeä” tai edistää hy-
vinvointia. Yhdistyksillä voi olla aat-
teesta tai pyyteestä juontuva missio 
ja ”yleishyödyllinen” luonne, jota 
tuetaan varainhankinnalla erilaisine 
sijoitus- ja rahoitustoimintoineen. 
Mitenkään asiaa paisuttelematta, 
paremminkin rutiininomaisesti, kir-
joittajat lisäävät vielä, että ne ovat 

”demokratian ylläpitäjiä ja kehittäjiä”. 

Yhdistyksissä toimivat eivät vält-
tämättä kokouksiin kiirehtiessään, 
budjettia räknätessään tai virkis-
tysmatkalle osallistuessaan ajattele 

olevansa kansanvallan lähettiläitä 
tai ruumiillistumia. Mannerheimin-
tie 44:ssä nykyään sijaitseva FOR-
NAn toimisto ei ehkä oikopäätä ver-
taudu 650 metriä etelämpänä saman 
kärrytien samalla puolella Mansku 
30:ssä olevaan Eduskuntataloon. 
Onhan neliö- ja kuutioeroakin jonkin 
verran. Mutta kuten kansalaisyhteis-
kunnan tutkijat kertovat, yhdistys-
aate ja -toiminta ovat pohjustaneet 
myös nykyaikaista tasavaltaa ja par-
lamentarismia, sen instituutioista 
sopivan hajuraon päässä ja omasta 
vapaudestaan nauttien. FORNAn-
kaan panoksesta demokratian hel-
limiseen ja väkevöittämiseen ei ole 
epäilyksen häivää.

Näsin ja Virtasen mukaan yhdistyk-
siä voi hyvin kuvata intialaisen eko-

nomisti-filosofin, Nobelin palkinnon 
1998 voittaneen Amartya Senin 
(s. 1933) kehittämän käsitteellisen 
mallin avulla. Yhdistykset varaavat 
ensinnäkin elämiseen tarvittaviin 

’edellytyksiin’ (commodities) eli hyö-
dykemuotoisiin toiminnan ennak-
koehtoihin. Toiseksi tarvotaan fyy-
sisiä ja sosiaalisia, oikeudellisia ja 
poliittisia toimintamahdollisuuksia 
(capabilities) eli kyvykkyyttä tehdä 
ja vaikuttaa. Vasta näiden jälkeen 
tulee itse toiminnan (functioning) ja 
lopulta saavutusten (achievements) 
eli toiminnalla tavoitettujen aikaan-
saannosten vuoro. Kuten Näsi ja Vir-
tanen kertaavat, hyvinvointitalous-
tieteilijä Sen on tahtonut mallillaan 
viestiä, että hyvä elämä on olennai-
sesti toimintaa ja sen hedelmiä. Yti-
meltään se ”ei ole varallisuutta, ei ta-

uu

Naisten oikeuksien mielenosoitus Rooman Piazza del Popololla 13.3.2010. (Kuva Wikimedia Commons)
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varoita eikä hyötyä, vaan elämisen 
sisältöjä”. Ja juuri siksi tämä hyvin-
vointikäsitys sopii vapaan yhdistys-
toiminnan kuvaamiseen. 

Kokonaiset fornalaiset

Yhdistystutkimuksen johtavana ni-
menä Siisiäinen kuvaa omassa ar-
tikkelissaan historiallista käännettä. 
Hän esittää ikään kuin oman ver-
sionsa Alapuron ja Steniuksen hah-
motuksesta ja liittää siihen kuin ohi-
mennen myös varoituksen sanan:

”Sääty-yhteiskunnalle oli tyy-
pillistä, että syntyperä määritti 
varsin pitkälle myös jäsenyyksiä 
kulttuurisissa ja sosiaalisissa yh-
teisöissä. […] Yhä pidemmälle 
etenevä työnjako ja yhteiskun-
nallinen eriytyminen kapeutta-
vat yksilöiden organisaatiosidok-
sia. Onkin todennäköistä, että 
yksilöiden yhteiskuntasidosten 
määrä kasvaa samanaikaises-
ti yksittäisten sidosten voiman 
vähetessä. Yhdistysten erikois-
tuminen ja työnjako voivat ede-
tä niin pitkälle, että toimijoiden 
kokonaisvaltaisuustarpeet jäävät 
tyystin tyydyttämättä, mikä voi 
sysätä heitä liittymään vähem-
män rationaalisiin yhteenliitty-
miin […].”

Kokonaisvaltaisuustarpeet? Ei ole 
aivan varmaa, tarvitseeko jokainen 
kansalainen aivan jokaista sosio-
logista käsitettä elääkseen hyvää 
elämää, parantaakseen maailmaa 
ja kokeakseen toimintansa mielek-
kääksi. Mutta hieman kankeasta 
asustaan huolimatta tuossa termis-
sä taitaa olla vinha perä. Ihmisten 
lähtemistä epäviisaisiin tai esimer-
kiksi sosiaalieettisesti arveluttaviin 
joukkoliikkeisiin voi hyvinkin tulkita 
puutteellisen vertaistuen ja -kritiikin 
seuraukseksi. Näiden kaikelle ihmi-
senä kasvamiselle välttämättömien 
asioiden vaje saattaa vahvistaa hou-
kutusta hurahtaa jopa järjenvastai-
siin, tietoa, totuutta ja kriittisyyttä 

vieroviin tai muutenkin kyseenalai-
siin liittoutumisiin. Ja kokonaisval-
taisuuden ohentuminen kokemuk-
sessa omista viiteryhmistä vaikuttaa 
totta vie riskiltä.

Toiselta puolen vapaaehtoisuuden 
ja viehätyksen säilyttävä kansalais-
toiminta yhdistyksissä on omiaan 
tukemaan arvostelukyvyn ja tilanne-
tajun kaltaisia seurallisia hyveitä ja 
valmiuksia. Kriittinen kansalaisuus 
kehittyy oletettavasti parhaiten 
oloissa, joissa itsenäinen ponnistelu 
ajattelutaitojen hiomiseksi kohtaa 
monipuolisia mahdollisuuksia jakaa 
tietoa ja hankkia yhteisiä kokemuk-
sia.

Tyydyttääkö 2010- ja 2020-luvun 
FORNA aktiiviensa ja muiden jäsen-
tensä kokonaisvaltaisuustarpeet? 
Kuinka suureen määrään sen kuu-
luisi tässä kunnostautua? Miten jä-
sentynevätkään yhä moninaistuvis-
sa kokonaiskulttuurisissa kuvioissa 
valtion ja yhteiskunnat välit ja miten 
työ-, yksityis- ja yhdistyselämän 
keskinäiset suhteet?

Parhaimmillaan föreningsliv ei ole 
pakkopullaa eikä kiivailua tai jouta-
vaa touhua. Se on vastapainoa niin 
työlle kuin yksityiselämälle. Se on 
elämän suloisuutta ja merkitykselli-
syyttä yhdessä erikoisen herkullises-
sa ja vaikuttavassa muodossaan. Ja 
se on toimintaa sellaisen tekemisen 
piirissä, jossa kuningatar tai kunin-
gas ei käske, kauppias tyrkytä tai 
konsultti kehota. Kansanvaltaa ja 
kansalaistoimintaa saattavat kyllä 
uhata aika ajoin näiden tavalla tai 

toisella julkista sfääriä itselleen (uu-
delleen tai ensi kertaa) omimaan 
pyrkivien tahojen intressit. Mutta 
vireä kansalaisyhteiskunta ja seu-
raelämä ovat parhaat vastamyrkyt 
näille valtausyrityksille. Yhdistys on 
hyvästä halusta yhdessä pysyvien 
pyrintö, josta moderni kansanvaltai-
nen maailmamme – tai ainakin sen 
paras osa – on päässyt syntymään 
vanhojen mahtien tilalle, entisyyden 
raunioille.n
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Perioperatiivisen hoitajan polku

1500–1600-luku
Ensimmäiset maininnat sairaanvaalijoista 
eurooppalaisessa kirjallisuudessa.

1700-luku
Ensimmäiset koulutetut sairaanvaalijat.

1800-luku
Moderni sairaanhoitajakoulutus alkaa vakiintua.

1888
Ensimmäinen sairaanhoitajalehti Nursing 
Record alkaa ilmestyä Britanniassa.1889

Sairaanhoitajakoulutus alkaa 
Suomessa 1888 valmistuneen 
Kirurgisen sairaalan kursseilla 
Helsingissä.

1898
Sjuksköterskeföreningen 
i Finland.

1899
Kansainvälinen sairaan-
hoitajaliitto International 
Council of Nurses.

1908
Sairaanhoita-
jalehti Epione 
alkaa ilmestyä 
(jatkaa vuo-
teen 1965).

1909
Helsingin kaupun-
gin sairaanhoita-
jakoulu aloittaa 
Marian sairaalassa 
kaksivuotisena, 
1912 alkaen kolmi-
vuotisena koulu-
tuksena.

1922
Suomalainen Sophie 
Mannerheim vaikuttaa 
ICN:n puheenjohtajana.

1925
Suomen sairaanhoitajaliitto.
Sairaanhoitajatar (nyk. Sairaanhoitaja) alkaa ilmestyä.

1944
Sairaanhoitajien koulutussäätiö.

1949
Yhdysvaltalainen leikkausosaston 
sairaanhoitajien yhdistys AORN.

1954
Leikkausosaston sairaanhoidon 
erikoiskoulutus alkaa.

1964
Brittien ja ruotsalaisten leikkausosas-
ton sairaanhoitajien yhdistykset.

1966
Suomen anestesiasairaanhoitajat ry. 
perustetaan, samoin sen lehti Spirium 
(tällä nimellä vuodesta 1967).

1975
Termi ”perioperatiivinen hoito” alkaa lyödä läpi maail-
malla; AORN omaksuu sen 1978. Suomessa se vakiintuu 
80-luvun alkupuoliskolta lähtien. 
Tanskalaisten leikkaushoitajien yhdistys.

1977
Australialai-
nen leik-
kausosaston 
sairaanhoita-
jien yhdistys 
ACORN.

1979
Terveyden-
huollon kandi-
daattikoulutus 
alkaa Kuopion 
yliopistossa.
Leikkausosas-
ton sairaan-
hoitajien 
ensimmäinen 
maailman-
kongressi 
järjestetään 
Manilassa. 

1981
Sairaanhoitajalii-
ton järjestämät 
ensimmäiset 
leikkausosaston 
sairaanhoitajien 
opintopäivät 
Tampereella.

1982
Ammattijär-
jestö Tehy 
terveys- ja 
sosiaalialan 
edunvalvo-
jaksi.

1983
Kanadalainen leikkausosaston 
sairaanhoitajien yhdistys ORNAC.
III maailmankonferenssi 
Honolulussa.

1984
Vård i Fokus alkaa ilmestyä.

1985
Suomen ensimmäinen hoitotieteen 
professuuri Kuopion yliopistoon. 
IV maailmankonferenssi Haagissa.

1988
Suomen leikkausosaston sairaan-
hoitajat ry. eli FORNA perustetaan.
Ensimmäinen puheenjohtaja on 
Marja-Liisa Taubert.
Jäseniä 117.

1989
Pinsetti alkaa ilmestyä.
Ensimmäiset leikkausosaston sairaanhoi-
tajien omat opintopäivät Tampereella; 
VI maailmankongressi Wienissä.
FORNAssa jäseniä jo yli 500.
Hoitotiede alkaa ilmestyä.

1990
FORNAn toisena puheen-
johtajana vaikuttaa Kerstin 
Skogman 1990–1992. 
Opintopäivät Oulussa. 
Yhdistys jakaa ensimmäiset 
apurahat.

1991
Yhdysjäsenverkostoa 
ryhdytään luomaan.
Hyväksytään uusi (alku-
peräisen korvaava, yhä 
käsiaiheinen) logo.
Opintopäivät Turussa; 
VII maailmankongressi 
Vancouverissa.

1980
II maailmankonferenssi Lausannessa.

1987
V maailman-
konferenssi 
Singaporessa.
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1992
Epävirallisesti jo vuodesta 1980 toiminut eurooppa-
lainen kattojärjestö EORNA perustetaan vahvasti 
pohjoismaisin voimin Kööpenhaminassa.
FORNAssa hankitaan ensimmäiset ATK-laitteet.
Opintopäivät Helsingissä.

1993
Pohjoismainen kattojärjestö NORNA pe-
rustetaan mm. Kerstin Skogmanin voimin.
FORNAn kolmantena puheenjohtajana 
toimii Kristiina Junttila 1993–2000.
Saadaan toimistohuone Itä-Pasilan järjes-
tötalolta.
Hopeinen rintamerkki näkee päivänvalon.
Opintopäivät Lahdessa; 
VIII maailmankongressi Adelaidessa.

1994
Opintopäivät Jyväskylässä.

1995
Opintopäivät 
Hämeenlinnassa; 
IX maailmankongressi 
Hampurissa.

1996
Opintopäivät Kuopiossa; 
EORNA-kokous 
Helsingissä.
FORNAn toimisto muuttaa 
eri kerrokseen Pasilassa.

1997
Opintopäivät Espoossa; 
X maailmankongressi Toron-
tossa; ensimmäinen EORNA-
kongressi Brysselissä.Suomi 
NORNAn puheenjohtajamaa.

1998
Opintopäivät Rovaniemellä.

1999
Kansainvälinen kattojärjestö IFPN.
Opintopäivät Tampereella; 
XI maailmankongressi Helsingissä.
Kristiina Junttila EORNAn puheenjohtajana 
1999–2005.

2000 
FORNAn neljäntenä puheenjohtajana toimii 
Merja Fordell 2001–2006.
Opintopäivät ja NORNA-kokous Helsingissä; 
EORNA-kongressi Bergenissä.

2001
Opintopäivät Porissa;XII maailman-
kongressi Christchurchissa.

2002
Opintopäivät Turussa.

2003
Opintopäivät Jyväskylässä; EORNA-kongressi 
Kreetalla, jossa tieteellisen komitean pj. Marianne Pitkäjärvi.
Hong Kongin maailmankongressi perutaan SARSin takia.

2004
Opintopäivät Kuopiossa.

2005
Opintopäivät Hyvinkäällä; 
XIII maailmankongressi Barcelonassa.

2006
Opintopäivät Kokkolassa; EORNA-kongressi Dublinissa; IFPN-kokous Harroga-
tessa. Ilmestyy pitkään valmisteltu alan historiikki (hankkeen koordinaattoreina 
Kerstin Skogman & Jarmo Nivalainen): Jarkko S. Tuusvuori, Hyviin käsiin. Leikkaus-
hoitajan tie vanhasta uuteen perioperatiivisuuteen. FORNA & SHL, Helsinki.

2007
FORNAn viidentenä puheenjohtajana toimii Marja Holopainen 
2007–2009. Opintopäivät Tampereella; XIV ja viimeinen perinteinen 
maailmankongressi Soulissa; IFPN-kokous Victoriassa.

2008
Opintopäivät Helsingissä; IFPN-kokous Anaheimissa.

2009 
Opintopäivät Oulussa; IFPN-kokous & 
EORNA-kongressi Kööpenhaminassa, jossa 
tieteellisen komitean pj. Merja Fordell.

2011
FORNAn kuudentena puheenjohtajana 
toimii Anita Kenakkala 2010–2012.
Opintopäivät Joensuussa; IFPN-kokous Johannes-
burgissa; AORN-tapaamisessa 
XI maailmankokous Philadelphiassa.

2012
Opintopäivät Turussa; IFPN-kokous & -kong-
ressi Lissabonissa, jossa tieteellisen komitean 
pj. Merja Fordell; AORN-tapaamisessa 
III maailmankokous New Orleansissa.

2013
FORNAn seitsemäntenä puheenjohtajana 
toimii Jaana Perttunen 2013–.
Opintopäivät Kittilässä; IFPN-kokous 
Ottawassa; AORN-tapaamisessa 
IV maailmankokous San Diegossa.
Merja Fordell EORNAn 
varapuheenjohtajana 2013–2015.

2014
Opintopäivät Jyväskylässä; NORNA-
kongressi Helsingissä; IFPN-kokous 
Queenstownissa; AORN-tapaamisessa 
V maailmankokous Chicagossa.

2015
Opintopäivät Hämeenlinnassa; 
Hämeenlinnassa; IFPN-kokous 
& EORNA-kongressi Roomassa; 
NORNA-kongressi Stavangerissa; 
AORN-tapaamisessa VI maailman-
kokous Denverissä.

2016 
Opintopäivät Tampereella; 
NORNA-kongressi Kööpen-
haminassa; IFPN-kokous 
Hobartissa; AORN-tapaami-
sessa VII maailmankokous 
Anaheimissa.

2017
Opintopäivät Seinäjoella; 
IFPN-kokous & EORNA-kong-
ressi Rodoksella, jossa tie-
teellisen komitean pj. Jaana 
Perttunen; NORNA-kongressi 
Helsingissä.

2018
FORNA 30 vuotta. 
Jäseniä noin 1 500. Opintopäivät 
Helsingissä; NORNA-kongressi 
Tukholmassa; IFPN-kokous & 
AORN-tapaamisen IX maailman-
kokous New Orleansissa.

1925
Suomen sairaanhoitajaliitto.
Sairaanhoitajatar (nyk. Sairaanhoitaja) alkaa ilmestyä.

2010
Opintopäivät Jyväskylässä; IFPN-kokous Perthis-
sa; AORN-tapaamisessa I maailmankokous Den-
verissä. FORNA muuttaa Mannerheiminkadun 
toimitilaan; nykyinen logo otetaan käyttöön.
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Eskelinin sairaalassa Helsingissä yli  100 vuotta sitten. (Kuva Helsingin kaupunginmuseo)

Kirurginen savu on puhuttanut 
jo kymmeniä vuosia 
– joko osataan suojautua?

Hengitysteihin kulkeutuvat pienhiuk-
kaset ovat erityisesti riski leikkaus-
osaston henkilökunnalle. Se joutuu 
päivästä toiseen alttiiksi kirurgiselle 

Diatermialaite helpottaa ja nopeuttaa verisuonten koagulointia. Sitä 
on alettu käyttää yhä enenevässä määrin kudosten leikkaamiseen. 
Aktiivielektrodin kärkeen johdettu sähkövirta muodostaa valokaaren, 
joka höyrystää leikatun kudoksen. Prosessissa syntyy savua, joka si-
sältää terveydelle vaarallisia pienhiukkasia. Erityisen haitallisia ovat 
hyvin pienet partikkelit, jotka kulkeutuvat aina keuhkorakkuloihin 
asti. Sieltä ne pääsevät tunkeutumaan verenkiertoon. Toistuessaan 
tämä altistaa syöville sekä hengitystie- ja verisuonisairauksille. Vas-
taavan kaltaisia hiukkasia vapautuu myös dieselautojen pakokaa-
suissa, joiden poistamiseksi on kehitetty erityisiä suodattimia.

savulle. Pinsetissä 1997 referoidus-
sa Michael A. Domin EORNA-kon-
gressin esityksessä ”Blood borne Viral 
Transmission Risks in the Environment 

of the Operating Room Stratification 
of Recognized Risk Factors” epäiltiin, 
että diatermian sekä laser-laitteen 
muodostamat höyry ja savu voivat 
mahdollisesti toimia myös veren väli-
tyksellä tarttuvien virusten välittäjänä. 
Myös eteläkorealainen tutkimusryh-
mä totesi tutkimuksessaan (Kwak ym., 
Detecting Hepatitis B Virus in Surgical 
Smoke Emitted During Laparoscopic 
Surgery. Occupational and Environ-
mental Medicine. Vol. 73, No. 12, 2016, 
857–863), että kirurgisesta savusta 
voitiin eristää potilaan verestä peräi-
sin oleva B-hepatiittivirus leikkauksen 
aikana. Myös kondyloomaviruksen on 
osoitettu tarttuvan leikkauksen aikana 
syntyvän kirurgisen savun välityksellä.

Jaana Perttunen
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Pinsetissä 2004 julkaistu Teija-Kaisa 
Liljebladin artikkeli perustui hänen 
lisensiaattityöhönsä Aseptisen am-
mattitaidon arviointikriteerien luo-
minen käytännön toimintaa havain-
noimalla. Kirjoituksessa käsitellään 
muun muassa operaatioiden aikaisia 
leikkaussalin ilman kohonneita par-
tikkelipitoisuuksia. Niiden aiheutta-
jana on yleisimmin kirurginen savu, 
jonka on osoitettu koostuvan muun 
muassa viruksista, bakteereista, ve-
ren osista, hiilidioksidista, epämiel-
lyttävistä ja myrkyllisistä kaasuista, 
mutageeneista tai DNA:sta ja näin 
voivan toimia infektiotautien kul-
jettajana ja ympäristöhaittana. Ki-
rurgisesta savusta on tutkitusti ter-
veydellistä haittaa niin koe-eläimille, 
potilaalle kuin leikkaussalissa läsnä 
olevalle henkilökunnallekin. Savu on 
todettu karsinogeeniseksi. Pitkien 
laparoskooppisten toimenpiteiden 
aikana kirurgisen savun on kuvattu 
aiheuttavan potilaiden methemog-
lobiini-pitoisuuksien nousua ja hei-
kentävän näin anestesian aikaista 
hapetusta.

Markku Karjalainen tutki Tampe-
reen yliopiston ja Tampereen teknil-

lisen yliopiston yhteistutkimuksessa 
savun koostumusta ja pienhiukkas-
päästöjä eri kudoksia leikatessa (Kar-

jalainen ym., The Characterization of 
Surgical Smoke from Various Tissues 
and Its Implications for Occupatio-
nal Safety. Plos One. Vol. 13, No. 4, 
2018.) Tutkimuksessa kävi ilmi, että 
eri kudokset tuottavat merkittävästi 
toisistaan poikkeavia määriä pien-
hiukkasia. Kudokset voidaan jakaa 
kolmeen riskiluokkaan. Korkean ris-
kin maksakudos tuottaa moninker-
taisen määrän partikkeleita verrat-
tuna matalan riskin rasvakudokseen. 
Muun muassa lihas- ja munuaisku-
dos asettuvat keskikastiin, siinä mis-
sä maksakudoksen leikkaamisesta 
syntyvät pienhiukkaspäästöt ylittä-
vät turvalliset rajat myös savun pois-
toon erityisesti suunniteltua imuria 
käyttäessä. Tavallista nesteimua 
hyödynnettäessä partikkelialtistus 
on yli nelinkertainen ja täysin ilman 
savuimua yli kahdeksankertainen.  
Keskikorkean riskin kudoksilla leik-
kaustiimi altistuu haitallisille pitoi-
suuksille, jos erityistä imuria ei käy-

Pinsetti 4/1997: Ovatko aerosolit, höyryt ja savut 
infektioriskejä? (Aino Jakobsson) 

Intraoperatiivista menoa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa 1996.
uu
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Pinsetti 1/2004: Evidenssiperustainen aseptinen toiminta – 
haasteena kirurginen savu (Teija-Kaisa Liljeblad) 

Miten sinun työpaikallasi on 
asia hoidossa?

tetä. Pienenkään riskin kudoksia ei 
kuitenkaan voida turvallisesti leikata 
ilman jonkinlaista savunpoistoa. Yh-
den gramman arvioidaan tuottavan 
partikkelialtistuksen, joka vastaa 
kuutta suodattamatonta tupakkaa. 
Yhdessä leikkauksessa tulee siis käy-
tännössä helposti yli tupakka-askil-
lista vastaava passiivinen altistus.

Kirurginen savu vaikuttaa leikkaus-
tiimin turvallisuuteen ja viihtyvyy-
teen. Oireita ovat pahoinvoinnin 
tunne, päänsärky, silmien ja ylem-
pien hengitysteiden ärsytys. Savun 
sisältämät pienet 0,1–0,8 mikronin 
partikkelit läpäisevät käytössä ole-
vat tavalliset kirurgiset suu- ja nenä-
suojukset. 

Kirurgisen savun poistamiseksi on 
laadittu suosituksia (esim. EORNA, 

CDC, AORN). Yhteenvetona kirurgi-
sen savun haitoilta suojautumisessa 
voi todeta että

• Kirurgisen savun poistolaittei-
ta on käytettävä aina kudoksia 
höyrystettäessä.

• Savun poistajan on kyettävä 
sekä suodattamaan asianmu-
kaisesti savuhiukkaset että pois-
tamaan hajut.

• Savun poistajan imevä kärki on 
voitava sijoittaa riittävän lähelle 
kirurgista aluetta savun tavoit-
tamiseksi.

• Savun haitoilta tulee suojautua 
riittävän tehokkailla hengityk-
sen suojaimilla (N95) erityisesti 
korkean ja keskikorkean riskin 
kudoksia käsiteltäessä.

Kirurgisen savun haittoja on tutkittu 
jo ainakin 1990-luvun alusta lähtien. 

Välineitä savulta suojautumiseen on 
kehitetty, mutta käytetäänkö niitä 
riittävästi? LT Antti Roine Karjalai-
sen tutkimusryhmästä toteaa, että 

”esimerkiksi ravintolatyöntekijöiden 
työperäisen altistumisen vähentä-
miseksi on tehty runsaasti toimia. 
Minusta jokaisen leikkaussalissa 
työskentelevän oikeus on, että hän 
ei altistu työssään päästöille, joita 
muilla toimialoilla ei hyväksyttäisi 
lainkaan.” Asia on edelleen ajankoh-
tainen perioperatiivisen hoitotyön 
kentällä. EORNA-kongresseissa 
on ollut aiheesta esityksiä jo use-
ammassa kongressissa. Tulevassa 
Haagin kongressissa järjestetään 
kirurgisen savun haittoihin liittyvä 
simulaatio/koulutus-workshop. n

uu
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Lastenlinnan edustalla 1921 Hel-
singissä Toisella linjalla. (Kuva 
Helsingin kaupunginmuseo)

Yhdistysläisiä napapiirillä lokakuussa 1998. Mukana muiden muassa pj. Kristiina Junttila ja ex-pj. Kerstin Skogman.

Yhdistyksen ja alan juhlaa ja arkea
Oi jospa oisin saanut olla mukana...
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Leikkaus Punaisen Ristin sairaalassa Tampereella Johanneksen koululla sisällissodan aikana 1918. (Kuva Wikimedia Commons)

Sairaanhoitajaopiskelijat ruukkukasveineen Marian sairaalan pihalla 1928. (Kuva Helsingin kaupunginmuseo)
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Lastenlinnan pihalla kesäkuussa 1960. (Kuvat Volker von Bonin / 
Helsingin kaupunginmuseo)

Leikkaussali vuosimallia 1910. (Kuva Wikimedia Commons)
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Sairaanhoito-opiskelijoiden naamiaisjuhla Marian sairaalassa keväällä 1930. (Kuva Helsingin kaupunginmuseo) 
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Yhdistysläisillä on hauskaa.

FORNAn pj. Merja Fordell (oik.) ja sihteeri Tiina Vainio maailmankongressin 
Fellowship-illanvietossa Uudessa-Seelannissa 2001.

Marja-Leena Puputti, Marjaleena Väänänen, 
Riitta Kolari ja Leena Piiroinen Chicagossa 

AORN-tapaamisessa 2003

Helsingin maailmankongressissa 1999.
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Nämä ominaisuudet ovat sattuvasti 
niveltyneet jo valmiiksi vastuunkantoa 
painottavaan leikkausosastosairaan-
hoitajuuteen, vahvistaneet pätevyyttä. 
Vastaavasti yhdistyselämän seuralli-
suus ja yhteisyydestä juontuva mer-
kityksellisyys ovat vahvistaneet koke-
musta ammatin ihmisläheisyydestä 
ja yhteiskunnallisesta painoarvosta. 
Työn ja vapaaehtoisen tekemisen suh-
de on ollut vastavuoroisesti ravitseva.

”Monipuolistuvaa, kumuloituvaa toi-
mintakykyä”, kuuluu muuan presi-
dentillinen kiteytys fornalaisuuden 
seurauksista. Tällainen näkökulma, 
jossa korostuu suoraan oman ammat-
titaidon – ja yleisemmin kapasiteetin 
ja monipuolisten elämänvalmiuksien 

– paraneminen yhdistystoiminnassa, 
ei aina nouse päällimmäiseksi esiin. 
Siksi se kannattaa mainita erikseen. 
Vahvemmin FORNAnkin johdossa 
vaikuttaneet teroittavat esimerkik-
si koti- ja ulkomaisten verkostojen 

– ”henkilökohtaisten kontaktien” – 
muodostumista yhtenä aivan keskei-
senä yhdistysaktivismin hedelmänä. 
Mutta nämäkin eri ulottuvuudet yh-
distyvät yhdistyksessä.

Kokemuksia vaihtamalla ja vertai-
lemalla on voinut saattaa käsityksiä 
tarkemmiksi ja käytäntöjä toimi-
vammiksi. Ei ihme, että oikeastaan 
kaikki yhdistyksen nokkahenkilöt 
ovat kunnostautuneet myös oman 
alansa uudistamisen ydinpaikoilla. 

Presidentillistä näkökulmaa

Jututin FORNAn toiminnassa nyt tai 
aikaisemmin vahvasti mukana ollei-
ta: Merja Fordellia (pj. 2001–2006), 
Kristiina Junttilaa (pj. 1993–2000), 
Jarmo Nivalaista (varapj. 1989–90), 
Jaana Perttusta (pj. 2013–) ja Kers-
tin Skogmania (pj. 1990–1992). Täs-
sä heidän vastauksiaan on käsitelty 
anonyymisti ja kovin pitkiä suoria 
sitaatteja välttäen, mutta tarkkaa-
vainen lukija saattaa silti tunnistaa 
tietyt painotukset jonkun tutun sa-
nomiksi. Haastattelija voi vain sa-
noa, että kaikki olivat hyvin auliita
kuuntelemaan ja keskustelemaan,
eivät vain puhetta johtamaan.

Jarkko S. Tuusvuori 

Yhdistystä eri aikoina luotsanneita ammattilaisia jututtamalla 
oppii yhtä ja toista. Yksi puheenjohtajista kertoo, että osallistu-
minen FORNAn ja monikansallisten kattojärjestöjen toimintaan 
on kohentanut ”aloitteellisuutta, itseluottamusta ja paineensie-
tokykyä”. Toinen käyttää suunnilleen samasta asiasta sanapa-
ria ”pokkaa ja tyyneyttä” – ja virnistää perään.

Yhtäältä FORNAn kipparoiminen 
sekä toisaalta erilaiset opetus-, oh-
jaus-, tutkimus-, hallinto-, johtamis- 
ja laadunparannustyöt ja -hankkeet 
sisältävät samankaltaista painetta 
yksittäisyydet ylittävään yleiseen 
katsantoon ja kokonaisuuksien hah-
mottamiseen. ”On tiedettävä asiat 
monelta kantilta”, tiivistää yksi pu-
heenjohtajista.

Paras menetelmä uuden 
omaksumiseksi

Oppiminen kohoaakin kenties tär-
keimmäksi teemaksi heidän puheis-
saan. Käy selväksi, ettei yhdistystä 
parempaa tapaa olekaan vahvistaa 
alan ammattilaisissa sekä käytännön 
toimintakykyä tai -varmuutta että 
tiedollis-taidollista pääomaa. ”Vai-
kea edes ajatella, mikä olisi se toinen 
tie.”

Huolellisesti tai jyrkästikin jokainen 
haastatelluista alleviivaa etäisyyttä 
ja eroa ay-toimintaan. (Ehkä siksikin, 
ettei vain haastattelija niitä sotkisi 
toisiinsa…) Ja ilman muuta eriävyys 
on kirkas, suuri ja tärkeä. Ammatti-
liitot ajavat turvaa ja edistystä jäsen-
tensä työehtoihin. FORNA taas jättää 
ansioasiat ja muut aineelliset pyyteet 
sikseen ja keskittyy perioperatiivisen 
hoitotyön vaalimiseen kansallisesti ja 
kansainvälisesti kooperoiden. 

Kiistatta on kuitenkin jaettuakin 
maaperää. Niin pieni yhdistys kuin 
esimerkiksi suurjärjestö Tehy mai-
nitsevat yhä yhdeksi tehtäväkseen 

”ammatillisten etujen” valvomisen. 
Mainita voi, että tämän lehden en-
simmäisissä vuosikerroissa nähtiin 
luottamushenkilön oma palsta. Ja 
jos puheenjohtajia jututtaa FOR-
NAn alkuajoista, saattavat he aivan 
spontaanisti siirtyä aatteellisista tai 
hoidon kehittämiseen kuuluvista 
seikoista työoloja koskeviin kysy-
myksiin. Kuinka vaikka työvuoron 
vaihtaminen tuntui vanhakantaisis-
sa sairaalaorganisaatioissa sulalta 
mahdottomuudelta: vallitsi vain 
hento luottamus siihen, että järjes-
tyisi sentään ”vapaata omiin hau-
tajaisiin…” Kun tarpeeksi korkealta 
ja lavealta ja syvältä katsotaan, sai-
raanhoitotyön ja sairaanhoitajankin 
näkyväksi tekeminen ja vakavasti 
ottaminen ovat sujuneet vaihtele-
vissa maastoissa, muuttuvin keinoin 
ja monia raiteita pitkin.

uu
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”Sairaaloissa on muitakin kuin lääkä-
reitä” saattaa olla aiheellinen seikka 
yhdistyksestä ja leikkaussalihoita-
juudesta ulkopuolisille puhuttaessa. 
Ei siitä pääse minnekään: tällä alalla 
ammatti-identiteetin jykevöitymi-
nen ja terävöityminen on kulkenut 
yhtä jalkaa sen kanssa, että on ha-
vahduttu ja havahdutettu ”huomaa-
mattomaan työhön”. Presidenttien 
mielestä liika sisäänpäin lämpiävyys 
tuskin on eduksi FORNAllekaan. 

Avautua voisi vielä nykyistä enem-
mänkin, he puntaroivat. Ehkä poti-
laidenkin kuuluisi tietää, että heitä 
koskevia asioita pyritään jatkuvasti 
miettimään ja petraamaan oikein-
pa yhdistysvoimin. Melkein samaan 
hengenvetoon puheenjohtajat to-
teavat kuin yhdestä suusta, että 
työnantajat ja muita ammattiryh-
miä edustavat työtoverit ovat aina 
suhtautuneet FORNAan ja fornalai-
siin aktiiveihin suopeasti ja kannus-
tavasti. Joka taholla on käsitetty yh-
distystoiminnan tuottamat hyödyt 
myös työpaikalle ja -yhteisölle.

Sekoittamatta asioita kelpaa silti 
vielä täsmentää eroa. Ammattiosas-
tojen ja -järjestöjen toiminta tähtää 
sosiaalisten, taloudellisten ja oikeu-
dellisten intressien puolustamiseen 
ja neuvotteluihin työolosuhteiden 
järjestämiseksi parhain päin. Yhdis-
tyksen toiminnan tulokset saattavat 
sivuta näitä muodollisia ja rakenteel-
lisia pyrintöjä, mutta sen polttopiste 
on aivan muualla: ”Sisällöllisissä asi-
oissa.”

FORNA on merkittävällä tavalla 
osallistunut koko sairaanhoitajan 
toimenkuvan ja profession muutta-
miseen avustajuudesta tiimijäsenyy-
deksi ja asiantuntijuudeksi. Kiitos tä-
män pitkäjänteisen satsauksen – ja 
niin kentällä kuin oppi- ja tutkimus-
laitoksissa toimineiden ammattilais-
ten sitkeiden ponnistelujen – leik-
kaushoitaja yhdistyy tänä päivänä 
ekspertiisiin ja ekselenssiin.

Puheenjohtajista muuan korostaa 
haastattelussa ”näyttöön perustu-
vaa toimintaa”. Toinen tähdentää 

”tieteelliseen tutkimukseen” limitty-
vää hoitotyötä. Yhdistystä onkin tar-
vittu ja yhä tarvitaan muun muassa 
välittämään työelämän ja tutkimus-
maailman joskus toisilleen kaukaisia 
toimintapiirejä ja puhetapoja. 

Sattuvasti FORNA syntyikin pitkäl-
ti opintopäivätoiminnan jatkeena. 
Kun ”pelkkä kädentaito” tai ”silkka 
teoreettinen osaaminen” ei kumpi-
kaan riitä yksinään mihinkään, vaa-
ditaan halua ja kykyä ymmärtää tar-
vetta ja tapoja viedä uusia löydöksiä 
arkiseen tekemiseen. Ja kääntäen: 
päivittäisen aherruksen keskeltä 
paljastuvat usein tutkimista kaipaa-
vat ongelmat. Ei yllätäkään, että 
puheenjohtajuus on voinut suoraan 
tukea myös omaa tieteellistä työ-
tä. Niin intensiivisesti siltä aitiopai-
kalta katsottuna erottuu teorian ja 
käytännön vastavuoroisuus, moni-
lukuisten tapausten ja yleisten käsi-
tysten tai linjausten yhteispeli.

Yhdessä tekemisen ilo

Mutta suurin kaikista on yhteisyys. 
”Olen aina pitänyt yhdistyselämäs-

tä”, sanoo yksi kippareista. Osalla 
heistä oli ollut kokemusta järjes-
tötoiminnasta ja esimerkiksi koko-
uskäytännöistä jo ennen valintaa 
FORNAn vastuunpaikoille. Kuiten-
kin yhdistysten suola on siinä, että 
mukana on muitakin kuin seuratoi-
mintaan vihkiytyneitä tai sen oitis 
itselleen luontevaksi kokevia. Tarvi-
taan myös niitä, jotka lyöttäytyvät 
sattumalta, puolivahingossa, huvik-
seen tai epämääräisestä velvollisuu-
dentunnosta. Tietty eriseuraisuus, 
epätahtisuus ja erilaisista elämänpo-
luista ja -vaiheista syntyvä moniryt-
misyys kuuluu asiaan ja ruokkii ajat-
telua, kunhan vallitsee jonkinlainen 
yksituumaisuus tärkeimmistä asiois-
ta. Tai edes riittävän konsensuksen 
mahdollisuus. 

Keskustellessa karttuu haastatteli-
jalle väkisinkin taas kerran tuoreem-
paa tajua potilaan näkökulman en-
sisijaisuudesta. Taitaa olla niin, että 
FORNAharrastuksen sijoittuminen 
vapaaehtoisuuden piiriin ja vapaa-
ajalle on omiaan pitämään yhdistys-
läiset eräänlaisessa ammattilaisen 
ja kansalaisen kaksoisroolissa. Ja 
tämä taas kiinnittää heidät yhtäläi-
sesti hoitotyötä tekevän ammatti-
laisen ja mahdollisen operoitavan 
osaan. Viittaus potilaan parhaaseen 
ei kuulosta enää sen enempää juh-
lapuheelta kuin sairaalajärjestelmän 
organisaatiokaaviolta. Se kuulostaa 
mielekkäimmältä tavalta hahmot-
taa ihmisen haavoittuvuus ja hau-
raus sekä ihanteellisimmat keinot 
tämän suojaamiseen ja auttamiseen.

Kuin varkain, ollenkaan ajamatta 
vastahakoista käärmettä luotaan-
työntävään pyssyyn, tulee puheen-
johtajien kanssa puheeksi myös 
yhdistyksen perimmäinen tarkoitus. 
Enkä nyt tarkoita näitä ohittamat-
tomuuksia: ammatillisen osaamisen 
ja keskinäisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamista, terveyden edistämistä 
ja potilaskokemusten kohentamis-
ta. Totta kai ne kaikki. Mutta sekin, 
miksi ”yhdistys lopulta on olemas-
sa” juuri nyt. Ei kai ainoastaan jul-
kaistakseen lehteä, pyörittääkseen 
opintopäiviä ja apurahainstituutio-
ta? kysyy yksikin kapteeni. Onko 
odotettavissa jotain yhtä syvälle-
käyvää käännettä sillä polulla, jonka 
alussa olivat uudenkarheina aikoi-
naan mullistavilta tuntuneet FORNA 
ja Pinsetti? jäämme yhdessä tuumi-
maan peräti hetkautettuina.

Tätä vartoessa kelpaa kuulostella 
vaikkapa näitä presidentillisiä mie-
telauseita:

”Aina voi istua ja murjottaa, ettei 
mikään ole kunnossa. Tai sitten 
voi osallistua ja vaikuttaa. Paljon 
on töitä, mutta paljon saa iloa. 
Ja uusia ystäviä.”

uu
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Puheenjohtajilta kautta vuosien
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” Ammatilliseen yhdistykseen liittymisen etuina mainittiin sosiaaliset te-
kemiset, tylsyyden välttäminen, hauskanpito, matkat, terveydenhoidon 
edistäminen, uutuudet, ystävyys, ryhmäetuudet ja vertaisverkosto sekä 
vanhemmilla jäsenillä koulutus, tuki, ammattitaidon karttuminen ja it-
sensä kehittäminen. Uudemmat ja vanhemmat jäsenet eroavat syissään 
liittyä tai olla liittymättä tässä tutkimuksessa tarkasteltuun [Kuwaitin sai-
raanhoitaja]yhdistykseen.
 
M. Alotaibi, Factors Affecting Nurses’ Decisions to Join Their Professional 
Association. International Nursing Review. Vol. 54, No. 2, 2007, 160–165.



Pinsetti 3/2018          43

Onnenpäiviä ja opintopäiviä
1995 1997

1999

2002

2001
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FORNA 20v

FORNA 15v

FORNA 10v

2007

2006

2009
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EORNAn matkassa

2006

1999

1999

2012

1989
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2009

1999

2006

Mallinukke: Röda Korsets högskola, Tukholma.
(Kuva NORNAn kokousmatkalta).
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Minna Ikonen
koulutus- ja tiedotussihteeriOpinnot ja koulutus

Koulutuksia 2018
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

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

KESÄ on kääntymässä syksyyn ja kalenterista 
käännetään kohta syyskuu esille. Kesä oli todella 
upea, lämpöä ja auringon paistetta riitti monelle 
päivälle. Sillä varmasti jaksaa syksyn pimenevissä 
illoissa. Tässä tehdään jo kolmatta Pinsettiä tälle 
vuodelle. Pian ollaan täydessä vauhdissa kesän 
jälkeen ja syksyn opintopäiviä kohti mennään. Ne 
ovat melkein jo ihan kohta  ja samalla päästään 
juhlimaan Fornan 30-vuotistaivalta.

OPINTOPÄIVILLÄ on tarjolla monipuolinen oh-
jelma ja tuttuun tapaan opintopäivillä pidetään 
yhdistyksen vuosikokous. Joka vuosi on erovuo-
rossa hallituksen jäseniä eli jos sinua yhtään kiin-
nostaa työskentely Fornan hallituksessa, tule 
opintopäiville tai laita s-postia halukkuudestasi 
olla ehdolla hallitukseen. Meitä on mukava joukko 
kasassa ympäri Suomen ja yhdistystyöskentely on 
kivaa ja antoisaa.  

Muistathan käydä Fornan kotisivuilla www.forna.fi
Meidät löydät myös Facebookista

Minulle voi laittaa sähköpostia:  
tiedotussihteeri@forna.fi

Mukavaa syksyä kaikille 
ja nähdään opintopäivillä!

MINNA

l Suomen leikkausosaston sairaanhoitajien   
 30v juhlaopintopäivät 11–12.10.2018,   
 Helsinki, Messukeskus, Forna ry

l Kivun hoito moniammatillisena yhteistyönä 
25-26.10.2018 Tampere, Tampere-Talo, 
Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry, 
Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistys ry, 
Suomen Anestesiologiyhdistys ry

                    
l 5th NORNA-congress 29-30.11.2018, Tukholma
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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 15 €

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 iltajuhlassa on erillinen maksu.

Torstain iltajuhla ja samalla FORNAn 30-vuotissyntymäpäivät pidetään tapahtumatalo Bankissa klo 19:00 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

9:00-9:20 Avaussanat ja tervetuloa:
Paula Risikko; eduskunnan puhemies & Jaana Perttunen; yhdistyksen puheenjohtaja

9:20-9:50 Yhteinen avausluento: FORNAn historiikki, Jarkko S. Tuusvuori; filosofi, FT, tietokirjailija

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

10:00-10:30 A1
Light ergonomy in OR, 
Hillevi Hemphälä; PhD,  
Lund University 

10:00-10:30 B1
SOTE- uudistuksen mahdollisuudet ja 
haasteet leikkaustoiminnalle, 
Timo Kestinen; lääkintöneuvos, STM

10:30-11:00 A2
Patient safety, Gerrit Driessen; 
Sr. Specialist Scientific Affairs 
and education, 3M Europe

10:30-11:00 B2
Kirurgia eilen tänään huomenna, 
Antti Tamminen; LT, erikoislääkäri, 
Kanta-Hämeen keskussairaala

11:00-11:30 A3
War in OR, Henk Folkertsma; 
Operatieassistant, Medish 
Centrum Leeuwarden

11:00-11:30 B3
Magneettisairaala, 
Marita Ritmala-Castrén; TtT, 
magneettikoordinaattori, HUS

11:30-13:15 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

12.00-12.30 FORNA vuosikokous

Sessio C: International perioperative nursing Sessio D: Polvesta paremmaksi

13:15-13:45 C1
Infection control, Ann Folin; 
Clinical Nurse Advisor, 
Mölnlycke Health Care

13:15-13:45 D1 Polvikirurgia, Ari Itälä; LT, ortopedi, 
Pohjola Sairaala

13:45-14:15 C2
Surgical smoke, 
Fredrik Persson; Nordic Product 
Manager, Medtronic

13:45-14:15 D2
Polven postoperatiivinen kuntoutus, 
Pia Kalpamaa; fysioterapeutti, 
Pohjola Sairaala

14:00-15:00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio E: Informaatioteknologiaa hyödyntäen Sessio F: Ohjaa ja voi hyvin 

15:00-15.30 E1

3D mallinnos ja 
virtuaalileikkaukset, 
Jani Horelli; Design Manager, 
Planmeca Oy

15:00-15.30 F1 Opiskelijaohjaus, Toni Haapa; TtM, 
hoitotyön kliininen opettaja, HUS

15:30-16:00 E2
CT-kuvien tulkinta, 
Tiina Lehtimäki; LT, radiologian 
erikoislääkäri, HUS

15:30-16:00 F2
Hyvinvointi työssä mobiiliisti, 
Jaana Mäkelä; TtM, asiantuntija, 
JAMK

16:00-16:30  Forna 30v cocktail

19:00-00:00 Juhlaillallinen, Tapahtumatalo Bank
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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; sairaanhoitaja 
YAMK, apulaisosastonhoitaja 
ja Elki Rutherford; TtM, ylihoi-
taja, Kainuun Sote 

9:00-9:30 H1
Rintasyöpäkirurgia, Hanna Ihalainen; 
LL, plastiikkakirurgian 
erikoislääkäri, HUS

9:30-10:00 G2
Uusi perioperatiivisen hoitotyön 
toimintamalli, Maria Pulkkinen; 
TtM, osastonhoitaja, HUS 

9:30-10:00 H2
Kraniofaciaalikirurgia, Junnu Leikola; 
LT, ylilääkäri, plastiikkakirurgian 
erikoislääkäri, HUS

10:00-10:30 G3 Bedside kirurgia, Minna Ikonen; 
sairaanhoitaja, Terveystalo 10:00-10:30 H3

Laparoskooppiset leikkaukset, Jari 
Ovaska; LT,  dosentti, gastrokirurgian 
erikoislääkäri, Terveystalo

10:30-12:30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio I: Menikö niinkuin Strömsössä? Sessio J: Turvalliset leikkausasennot ja ergonomia

12:30-13:00 I1

Komplikaatioita tulee…, 
Ari Leppäniemi; LKT,  
professori, gastrokirurgian 
erikoislääkäri, HUS

12:30-13:00 J1
Leikkausasennot anestesiologin 
näkökulmasta, Anna Lundén; LT, 
anestesiologian erikoislääkäri, HUS

13:00-13:30 I2
Haavakomplikaatiot, 
Lea Pulliainen; LT, plastiikka-
kirurgian erikoislääkäri,HUS

13:00-13:30 J2
Siirtoergonomia, 
Daniela Grundström; fysioterapeutti, 
siirtoergonomiakouluttaja, HUS

13:30-14:00 I3
Potilasasiamies-asiaa, 
Carola Arjatsalo; TtM, 
potilasasiamies, HUS

13:30-14:00 J3

Painehaavojen ehkäisy leikkauksen 
aikana, Arja Korhonen; sairaanhoita-
ja, auktorisoitu haavahoitaja, Kainuu 
Sote 

Opintopäivien päätös 

14:15-15:15 Rajat, jotka asetamme itsellemme, ovat usein illuusioita, Pata Degerman; löytöretkeilijä

15:15-16:00 Tervetuloa ensi vuonna ja päätössanat

      
      

Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat
sääntömääräinen vuosikokous
Torstaina 11.10.2018 klo 12:00
Messukeskus, Helsinki 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus
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Aurinkoinen ja helteinen päivä 
suosi jälleen jäsenpäivään osal-

listuvia kokoontuessamme Helsingin 
Länsiterminaaliin lauantai-aamuna 
jo ennen kello seitsemää. Viime vuo-
den tapaan olimme päättäneet läh-
teä jäsenpäivän viettoon Itämeren 
eteläpuolelle Viroon. Kohteeksem-
me olimme valinneet Tarton.

Tämänvuotinen suuri suosio jäsen-
päivää kohtaan yllätti meidät täy-
sin! Lähes kaikki paikat varattiin jo 
saman päivän aikana kun ilmoit-
tautuminen maaliskuussa avautui. 
Vaikka olimme suunnitelleet ilmoit-
tautumisen avaamisen pari viikkoa 
myöhemmäksi kuin Pinsetti lehti 
ilmestyy, niin valitettavasti meistä 
riippumattomista syistä osa jäsenis-
töstä sai Pinsetin postilaatikkoonsa 
vasta kun kaikki paikat olivat jo va-
ratut.

Tänäkin vuonna iloksemme oli jäse-
niä mukana ympäri Suomen. Suurin 
osa matkaan lähtijöistä yöpyikin 
edellisen yön Helsingissä hotelli Art-
hurissa pitkän matkan vuoksi. Lai-
vaan noustuamme kokoonnuimme 
laivan kokoustilaan, josta lähdimme 

Jäsenpäivä Tartossa 9.-10.6.2018

yhdessä aamiaiselle buffet-ravinto-
laan. Osa ehti käydä parin tunnin lai-
vamatkan aikana ostoksillakin.

Tallinnaan saavuimme klo 9.30 ja 
satamasta lähdimme tilausbussilla 
kohti Tartoa. Kuljettajanamme toimi 
iäkkäämmän puoleinen mieshenkilö, 
joka ei puhunut sanaakaan englan-
tia saati suomea. Palveluhenkisyys 
oli muutoinkin hieman yksitotista. 
Ajomatka Tartoon kesti noin 2,5 tun-
tia, näin matkan aikana ehtikin ihail-
la Viron kaunista maaseutua.

Tartto on Viron toiseksi suurin kau-
punki ja maan kulttuurikeskus. Siellä 
sijaitsee myös Viron vanhin ja suurin 
yliopisto, joka on perustettu jo vuon-
na 1632.

Tartossa majoituimme hotelli Lon-
doniin, joka sijaitsee vanhassa kau-
pungissa aivan Johanneksen kirkon, 
Raatihuoneen ja Yliopiston välittö-
mässä läheisyydessä. Päivä oli va-
rattu omatoimiseen tutustumiseen 
kaupunkiin. Osa lähtikin ryhmissä 
heti tutustumaan nähtävyyksiin, osa 
lähellä sijaitseviin ostoskeskuksiin 
ja osa syömään ja nauttimaan au-
ringosta viihtyisälle Raatihuoneen-

torille. Raatihuoneentori on Tarton 
keskusaukio ja kaupungin elämän 
keskipiste. Torin laidalla sijaitsevan 
Raatihuoneen edessä oleva Suute-
levat opiskelijat -suihkulähde on yksi 
suosituimmista nähtävyyksistä.

Illalliselle kokoonnuimme hotellim-
me yhteydessä sijaitsevaan ravintola 
Polpoon. Siellä hyvän ruoan lomassa 
olikin jälleen kiinnostavaa keskustel-
la kollegojen kanssa ja kuulla kuinka 
samat asiat hoidetaan eri yksiköissä. 
Uusia vinkkejä ja erilaisia kehittämi-
sideoita tulikin mukaan vietäviksi 
omiin yksiköihin.

Sunnuntaille oli varattu suomenkie-
linen opastettu museokäynti uuteen 
Viron kansallismuseoon. Museo on 
rakennettu neuvostojoukkojen so-
tilaslentokentän kiitoradan jatkeek-
si ja se on pituudeltaan 356 metriä. 
Matalimmasta päästä, kiitoradan lo-
pusta rakennus on parin metrin kor-
kuinen ja kohoaa aina 15 metriin asti. 
Museo avattiin syksyllä 2016. 

Museossa on kaksi perusnäyttelyä, 
Tapaamiset (Kohtumised) ja Uralin 
kaiku (Uurali kaja). Ammattitaitois-
ten ja asiaan perehtyneiden oppai-
den kanssa museokierros oli todella 
mielenkiintoinen ja puolentoista 
tunnin kierros menikin nopeaan. Lo-
puksi jäi aikaa vielä kierrellä ulkona, 
käydä museomyymälässä sekä kah-
vilassa.

Puolen päivän jälkeen lähdimme 
ajamaan linja-autolla kohti Tallinnan 
satamaa. Laivalla kokoonnuimme 
vielä syömään yhdessä ennen Hel-
sinkiin saapumista.

Jäsenpäivään mahtui paljon koke-
muksia, aurinkoa, iloa, naurua, hyviä 
keskusteluja ja uusia tuttavuuksia.n

Kiitos kaikille mukana olleille! 

Minna Korpela
sairaanhoitaja
Jäsensihteeri
FORNA ry
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KUVAT 
Hanne Siintovaara 
ja Markku Ylisiurua.
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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/

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

● Sairaanhoitaja ● Leikkaussalihoitaja
● Tehohoitaja ● Anestesiahoitaja
 
Esperi Terveyspalvelut Oy on Suomen 
suurin yksityisten anestesia- ja leikkaus-
salipalveluiden tuottaja. Toimimme useissa 
työpisteissä erikoissairaanhoidossa ympäri 
Suomen. Palveluksessamme työskentelee 
sairaanhoitajia, leikkaussalihoitajia, 
anestesiahoitajia ja muita alan ammattilaisia.

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

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

Tule sinäkin 
meille



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



Tarvitsee 
vain avata ja 

levittää!

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.  
Mölnlycke, BARRIER ja EasyWarm tavaramerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti vähintään yhdelle  
Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidetään. RNSU0461804

Lue lisää www.molnlycke.fi

Aktiivinen potilaslämmitys ehkäisee todistettavasti hypotermian riskiä ja sen seurauksia.2 

Olennaista on, että tämän voi tehdä helposti. BARRIER® EasyWarm® on suunniteltu 
toimimaan yksinkertaisella tavalla: avaa vain pakkaus ja levitä peite. 

BARRIER® EasyWarm® –  auttaa ehkäisemään hypotermiaa 

Potilaiden lämmittäminen ei ole koskaan ollut helpompaa. 

Viitteet:  
1. Torossian A MD, Geertsen K MD, Horn B MD, Van de Velde M MD, Raeder J MD. Active perioperative patient warming using a self-warming 
blanket (BARRIER EasyWarm is superior to passive thermal insulation: a multinational, multicenter, randomized trial, Journal of clinical 
anesthesia 34, 547-554; 2016. 2. Sessler D MD, Kurz A MD. Mild perioperative hypothermia, Anesthesiology news special edition; October 2008. 

koko perioperatiivisen hoidon ajan1

Käyttövalmis ilman johtoja 

Käyttövalmis

avaamisesta

30  
minuutissa

Keskimääräinen
 lämpötila

40°C
Pysyy lämpimänä

10  
tuntia


