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Tiimityön voimaa

VUODEN TOISESSA PINSETISSÄ käsitellään sellaisia teemoja kuin yhteistyö, 
tiimityö ja kollegiaalisuus. Lehdestähän poistettiin varsinainen teema-ajattelu joi-
takin vuosia sitten, mutta tähän numeroon valikoitui kuin itsestään samanaiheisia 
artikkeleita.

SAIRAANHOITAJAN TYÖ leikkaussalissa on mitä suurimmassa määrin erilai-
sissa tiimeissä toimimista. Henkilökohtaisesti pidän työnteosta tiimeissä. Silloin 
on mahdollisuus saavuttaa synergiaa, jotakin jossa kokonaisuudesta tulee suu-
rempi kuin osiensa summasta. Tiedämme kaikki sen tunteen kun työpäivä sujuu 
kuin tanssi; kaikki tietävät tehtävänsä, työ soljuu eteenpäin ja tuntuu mielekkäältä, 
välttämättä ei tarvitse edes paljon puhua. On hyvä tiimi ja me-henki, yhteen hiileen 
puhaltamisen tahto. Onnistutaan. Tunnetaan työn iloa ja tyytyväisyyttä, vaikka 
päivä on saattanut olla raskaskin.

MISTÄ KOOSTUU hyvä tiimi, miten tiimit rakennetaan? Onko mahdollista muo-
dostaa ”dream teameja” ja työskennellä niissä? Mitä tapahtuu kun tiimi ei olekaan 
se paras mahdollinen? Siltikin meidän on hoidettava homma.

Entä jos tiimikavereissa onkin mukana se yksi tyyppi, se jota kauniisti kutsutaan 
nimellä ”persoona”? Tästä aiheesta on lehdessä työterveyspsykologi Pia Kaulion 
artikkeli. Itsessäni artikkeli herätti kovasti ajatuksia ja tuli tunne, että ihan jokaisel-
la meistä on ajoittain peiliin katsomisen paikka.

	 	 	 	 			lll

MAALIS-HUHTIKUUN aikana järjestimme Pinsetin lukijoille kyselyn lehdesäm-
me. Kiitos kaikille vastaajille! Vastausten analysointi on vielä kesken, mutta Pinse-
tin kolmosnumerossa kerromme tuloksista. Viidelle onnekkaalle arvontaan osallis-
tuneelle vastaajalle on postia tulossa!

	 	 	 	 			lll

KESÄ on aivan kohta täällä! Kevään ehkä kovin puserrus on takana kun kesäloma-
listat on saatu tehdyiksi. Toivon, että lomallasi sinulla on aikaa nauttia vapauden 
lisäksi myös hyvistä ilmoista ja tehdä niitä asioita joista olet haaveillut koko talven!

”Todellinen kesä on silloin, kun laiskuus löytää arvostusta” (Kellie Elmore)

”Jotkut parhaista muistoista tehdään varvastossut jalassa” (Sam Keen)

Näiden lauseiden siivittämänä toivotan sinulle oikein hyvää kesää!

Simo
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Kollegiaalisuus 
moniammatillisen tiimityön edellytyksenä 
leikkauspotilaan hoidossa

uu

LEIKKAUSSALISSA työskennel-
lään moniammatillisena tiiminä po-
tilaan parhaaksi. Tiimityö tarkoittaa 
dynaamista prosessia, jossa kaksi tai 
useampi terveydenhuollon ammat-
tilainen, jotka täydentävät toisiaan 
niin taustoillaan kuin taidoillaan, 
jakavat yhteistä tehtävää. Tiimityö 
on taitavaa toisistaan riippuvaista 
yhteistyötä, avointa kommunikaa-
tiota ja jaettua päätöksentekoa. 
Tutkimusten perusteella tiedetään, 
että työpaikkakulttuurilla ja erityi-
sesti siihen liittyvällä tiimityöllä on 
yhteys potilaan hoidon tuloksiin. 
Jotta potilaan hoidon korkea laatu 
voidaan turvata, on siis tarkastelta-
va myös sitä, miten tuota tärkeää 
tiimityötä voidaan vahvistaa terve-
ydenhuollossa? Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä ainakin siihen, että 
moniammatillinen tiimityö perustuu 
kollegiaalisuuteen. 

Kollegiaalisuus osana 
terveydenhuollon 
ammattien arvoperustaa

Kollegiaalisuus perustuu ammatti-
etiikkaan sekä ammatin ja työnteki-
jän arvoihin. Kollegiaalisuus on tasa-
arvoinen ja luottamuksellinen suhde 
sekä strategia. Kollegiaalisuus ilme-
nee yksilön ja ryhmän käyttäytymi-
sessä sekä vuorovaikutuksessa.  Kol-
legiaalisuudella tarkoitetaan myös 
yksilöiden välistä myönteistä sosiaa-
lista riippuvuussuhdetta.

Katariina Arala
Sh (AMK), TtM, tohtorikoulutettava, 
kliininen asiantuntija (ma.), 
HUS Vatsakeskus, Turun yliopisto
Toni Haapa
Sh (AMK), TtT, tutkija (ma.), 
HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito

Kollegiaalisuus käsittää niin amma-
tin sisäisen (intrakollegiaalisuus) kuin 
ammattien välisen kollegiaalisuu-
den (interkollegiaalisuus). Leikkaus-
salissa työskennellään moniamma-
tillisissa tiimeissä, jolloin tarvitaan 
ammattien välistä kollegiaalisuutta. 
Toisaalta tutkimuksissa on myös to-
dettu, että ammattien välisen kol-
legiaalisuuden ennakkoehtona on 
ammatin sisäisen kollegiaalisuuden 
toteutuminen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että esimerkiksi sairaanhoitajien on 
oltava ammattikuntana yhtenäinen, 
jotta yksittäinen sairaanhoitaja pys-
tyy olemaan aidosti kollegiaalinen 
myös moniammatillisessa tiimissä. 

Ammattien välistä kollegiaalisuutta 
ohjaavat arvot, joiden mukaan eri 
alojen ammattilaisten odotetaan 
toimivan. Näitä arvoja ovat tasa-
arvo, luottamus ja vastavuoroisuus. 
Moniammatillisen tiimityön poh-
jana on interkollegiaalisuus. Silloin 
kollegat ovat terveydenhuollon am-
mattihenkilöitä, joita yhdistää yhtei-
nen päämäärä eli potilaan parhaan 
mahdollisen hoidon toteuttaminen. 
Tämä päämäärä saavutetaan erilais-
ten koulutusten, osaamisen ja tehtä-
vien avulla.

Ammattien välisessä kollegiaalisuu-
dessa keskeistä on ammattien erilai-
suuden ja kunkin osaamisen tunnus-
taminen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tunnetaan yhteistyössä olevien am-

mattien työnkuva ja tehtävät, sekä 
niiden merkitys yhteisen tavoitteen 
saavuttamisessa. Näin ollen eri 
ammattiryhmät ovat positiivisella 
tavalla riippuvaisia toisistaan, sen 
sijaan että pyrittäisiin selviämään 
tehtävistä yksin ja omin ammatin 
voimin. Positiivinen riippuvuus kan-
nustaa meitä aitoon moniammatil-
liseen tiimityöhön ja hyödyntämään 
toistemme erilaista osaamista poti-
laan parhaaksi.

Yhdenvertaisuus, luottamus, 
kommunikaatio ja yhteistyö 
kollegiaalisuuden kulmakivinä

Yhteisten pelisääntöjen noudatta-
minen, yhdenvertainen kohtelu, eri-
laisuuden hyväksyminen, kohteliaat 
käytöstavat ja pyrkimys aitoon yh-
teistyöhön lisäävät kollegiaalisuutta. 
Työntekijöiden tulisi arvostaa sekä 
omaa että toisen osaamista, sillä 
keskinäinen kunnioitus, toisen työ-
panoksen merkityksen ymmärtämi-
nen ja kollegan näkeminen yhden-
vertaisena antavat kollegiaaliselle 
toiminnalle hyvät lähtökohdat. Täl-
löin myös ristiriitatilanteet on mah-
dollista selvittää suoraan kollegan 
kanssa ja näissä tilanteissa on hel-
pompi puhua avoimesti ja rakenta-
vasti. Lisäksi meidän tulee kohdella 
kaikki tiimin jäseniä tasa-arvoisesti 
ja oikeudenmukaisesti ammattiryh-
mästä huolimatta. 

Tutkimusten perusteella tiedetään, että työpaikkakulttuurilla 
ja erityisesti siihen liittyvällä tiimityöllä on yhteys 

potilaan hoidon tuloksiin.
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Luottamus on osa kollegiaalisuutta, 
ja työskentely tiimissä edellyttää 
luottamusta toiseen. Epäluottamus 
tiimissä aiheuttaa jäsenten välil-
le jännitteitä, ja voi pahimmillaan 
heikentää potilaan saamaa hoitoa. 
Luottamus kuitenkin edellyttää 
myös luottamuksen arvoisesti toi-
mimista, sitä että toinen toimii yh-
teisesti sovittujen sääntöjen mukai-
sesti. 

Kommunikaatio on osa kollegiaali-
suutta. Ystävällinen ja kohtelias tapa 
kommunikoida edistää tiimityötä. 
Kollegiaalinen kommunikaatio on 
avointa, rehellistä ja luottamuk-
sellista ja vuorovaikutus perustuu 
aktiiviseen kuunteluun sekä mo-
lemminpuolisen arvostuksen osoit-
tamiseen. Myös palautteella on 
suuri merkitys kollegiaalisuudessa, 
sillä ammatillinen kasvu on sidoksis-
sa siihen. Leikkauspotilaan hoidossa 
tiimin keskinäinen kommunikaatio 
on tyypillisesti lyhyttä ja ytimekästä. 
Tämä on usein tarkoituksenmukais-
ta, mutta silti olisi hyvä pohtia omaa 
tapaansa kommunikoida. Esimer-
kiksi jokaisen tulisi kysyä itseltään, 
kiitänkö tiimini kollegoita työvuoron 
päätteeksi, tai kykenenkö olemaan 
ystävällinen, vaikka kiire ja vastuu 
painavat. 

Kollegiaalisuus tarkoittaa yhteis-
työsuhdetta kollegoiden välillä, joi-
den kanssa jaetaan yhteinen pää-
määrä. Toisaalta voidaan ajatella, 
että kollegiaalisuus edellyttää leik-
kaustiimin jäseniä toimimaan hy-
vässä yhteistyössä toistensa kanssa 
potilaan parhaaksi. Tämä tarkoittaa 
myös uskallusta puuttua tilantei-
siin, joissa potilaan etu on uhattuna. 

Nämä tilanteet ovat haastavia, mut-
ta meidän velvollisuutenamme on 
olla rohkeita potilaan puolesta. Kol-
legiaalisuus ei siis tarkoita kollegan 
virheiden peittelyä tai hyväksymistä, 
vaan sitä että uskallamme puuttua 
esimerkiksi kollegan epäeettiseen 
toimintaan. 

Ilman kollegiaalisuutta 
työyhteisöltä puuttuvat
yhteinen tavoite ja keinot 
sen saavuttamiseksi

Kollegiaalisuus vaikuttaa työhyvin-
vointiin. Hyvinvoivissa työyhteisöis-
sä on vähemmän sairauspoissaolo-
ja ja henkilökunnan vaihtuvuus on 
vähäisempää. Epäsuotuisiin työ-
oloihin reagoidaan sairastelemalla, 
kiusaamalla tai työpaikkaa vaih-
tamalla. Tiedon ja osaamisen ja-
kaminen, avun antaminen ja vas-
taanottaminen sekä tavoitteiden ja 
toiminnan suunnittelu yhdessä kuu-
luvat olennaisena osana kollegiaali-
seen työyhteisöön, kuten myös mo-
niammatilliseen tiimityöskentelyyn. 

Hyvinvoivassa työyhteisössä ovat 
kollegiaalisuuteen kannustavat ra-
kenteet kunnossa. Nämä rakenteel-
liset tekijät liittyvät perustehtävän 
selkeään määrittelyyn, organisaa-
tion johtamiseen ja toiminnan or-
ganisointiin, vuorovaikutukseen ja 
tiedonkulkuun. Johtajilla ja esimie-
hillä on merkittävä rooli ammattien 
välisen kollegiaalisuuden edistäjinä 
ja uudenlaisten työyhteisöjen muo-
dostajina. Ammattiryhmien välisen 
johtamisen tulee tähdätä siihen, 
että eri ammattiryhmiä kuullaan ja 
heidät otetaan mukaan suunnitte-
luun ja päätöksentekoon.

Vanhan toimintamallit 
kollegiaalisuuden esteenä

Ammattien välisen kollegiaalisuuden 
kehittäminen edellyttää keskinäi-
sen hierarkian kriittistä tarkastelua. 
Terveydenhuollossa on erilaisia am-
matteja erilaisine tehtävineen. Am-
mattien erilaisuus ei kuitenkaan tulisi 
tarkoittaa eriarvoisuutta. Ammattien 
väliseen kollegiaalisuuteen pyrki-
minen edellyttää ammattiryhmien 
asennemuutosta ja oman ammatti-
ryhmänsä kuvan tarkastelua. Onko 
ammattiryhmällä alisteinen minäku-
va taikka onko jollakin ammattiryh-
mällä tarpeetonta vallankäyttöä? On 
tutkittu, että hierarkia vähentää kol-
legiaalisuutta, esimerkiksi heikentä-
mällä yksilönvastuunottoa ja vahvis-
tamalla professiosiiloja. Ammattien 
välistä kollegiaalisuutta heikentävät 
alentuva viestintä sekä mentoroinnin 
ja arvostuksen puute. Jotta yhteiseen 
päämäärään päästään, tulee jokai-
sen ammattiryhmän ottaa vastuuta. 
Tämä vaatii kuitenkin rohkeutta rik-
koa vakiintuneita ja vanhentuneita 
toimintatapoja. 

Kollegiaalisuutta edistäviä 
tekoja tarvitaan jokaiselta 
työntekijältä 

Jokainen työntekijä voi omalla toi-
minnallaan vahvistaa kollegiaalisuut-
ta niin työyhteisössä kuin tiimityös-
sä. Esimerkiksi kollegiaalisuuden 
edistämiseksi on tärkeää puuttua 
tilanteisiin, joissa kollegaa kohdel-
laan epäoikeudenmukaisesti. Lisäksi 
jokaisella työyhteisön jäsenellä on 
oma roolinsa kiusaamista ennaltaeh-
käisevän ilmapiirin rakentajana ja kol-
legoiden tukijana. Esimiehen tehtävä 
on puolestaan toimia esimerkkinä 
ja kannustaa työyhteisöä kollegiaa-
lisuuteen, sekä huolehtia siitä, että 
työyhteisön jäseniä kohdellaan tasa-
arvoisesti kunnioittavasti.Ammattien väliseen kollegiaalisuuteen pyrkiminen 

edellyttää ammattiryhmien asennemuutosta ja 
oman ammattiryhmänsä kuvan tarkastelua.



PINSETTI 2 |  2019           7

Ammattien välinen kollegiaalisuus, 
jota tarvitaan erityisesti tiimityössä, 
edellyttää ammattien välistä yhteis-

Jokaisen tulisi kysyä 
itseltään, kiitänkö tiimini 

kollegoita esimerkiksi 
työvuoron päätteeksi, tai 

kykenenkö olemaan 
ystävällinen, vaikka kiire ja 

vastuu painavat?

oppimista. Yhteisoppimisen on to-
dettu edistävän muun muassa am-
mattien välistä kommunikaatiota ja 
tiedon vaihtoa. Näin ollen ammatti-
en välinen yhteisoppiminen edistää 
viime kädessä potilaslähtöistä hoi-
toa ja potilasturvallisuutta. Leikka-
uspotilaan hoitoon osallistuvilla tu-
lisikin olla mahdollisuus esimerkiksi 
moniammatillisiin simulaatioharjoi-
tuksiin sekä tutkintoon johtavassa, 
että täydennyskoulutuksessa. 

Yhteiseen hyvään tähtääminen ja 
rohkeus rikkoa vakiintuneita toi-
mintatapoja tarjoavat kollegiaali-
suuden kasvulle hedelmällisen maa-

perän. Kollegiaalinen työyhteisö 
ja hyvin toimiva tiimi rakennetaan 
kestävillä arvovalinnoilla, työnteki-
jöiden tasapuolisella kohtelulla ja 
avoimuudella.n
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Kajaanin ammattikorkeakoulussa 
tehtiin moniammatillista yhteistyö-
tä tutkiva opinnäytetyö Kainuun 
keskussairaalan leikkaus- ja aneste-
siayksikölle. Opinnäyte toteutettiin 
laadullisena tutkimuksena, koh-
dejoukkona yksikön anestesia- ja 
instrumentoivat hoitajat, anes-
tesialääkärit ja leikkaavat lääkä-
rit (n=43). Tutkimuksella haluttiin 
selvittää, millaiseksi yksikön hoitajat 
ja lääkärit kokevat yhteistyön suju-
vuuden, mitkä tekijät siihen vaikut-
tavat ja mitä kehittämiskohteita tii-
mityössä on.  
 
Kuinka yhteistyö sujuu? 

Moniammatillisen yhteistyön suju-
vuus koettiin vähintään kohtalaisen 
hyväksi. Parhaimmin sujuvaksi mo-
niammatillisen yhteistyön kokivat 
leikkaavat lääkärit. He arvioivat 
yhteistyön olevan hyvää ja sujuvaa. 
Anestesialääkärit ja instrumentoivat 
sairaanhoitajat kokivat yhteistyön 
keskimäärin kohtalaisen hyväksi, 
anestesiasairaanhoitajat taas pää-
sääntöisesti hyväksi. 

Mikä vaikuttaa sujuvuuteen? 

Moniammatillisen yhteistyön suju-
vuuteen vaikuttavat tekijät muodos-
tivat seitsemän pääluokkaa: kommu-
nikaatio, ammatillinen osaaminen, 
toisen työn arvostus, työn orga-
nisointi, leikkaustilanne, yhteinen 
aika sekä psykologiset tekijät.
 

Saumatonta vai ei?
Tutkimus moniammatillisesta yhteistyöstä

Leikkaussalissa moniammatillinen yhteistyö on erittäin tiivistä, ja 
sen toimivuus vaikuttaa esimerkiksi potilasturvallisuuteen ja kustan-
nustehokkuuteen. Tiimityön tulee siis olla saumatonta – mutta onko 
se sitä? 

Kommunikaatioon lukeutuvat tie-
donkulkuun liittyvät asiat, kielitai-
to ja käsialat, sekä yleinen asioista 
keskusteleminen ja toisen kuunte-
leminen. Puutteellinen tiedonkulku, 
kieliongelmat ja epäselvät käsi-
alat koettiin yhteistyötä heikentävik-
si asioiksi. Matalan keskustelukyn-
nyksen tiiminjäsenten välillä koettiin 
parantavan yhteistyötä. Ammatilli-
seen osaamiseen liittyen tuotiin esil-
le muun muassa perehdytyksen, 
täydennyskoulutuksen ja selkeiden 
roolien merkitystä. Työkokemuk-
sen koettiin helpottavan yhteistyö-
tä.  Toisen työn arvostus korostui 
yhteistyön sujuvuuteen vaikutta-
vana tekijänä, ja tässä koettiin ole-

van puutteita. Tähän kuuluvat sekä 
toisen ammattitaidon arvostus että 
toisen työpanoksen arvostus. Koet-
tiin esimerkiksi, että lääkärit voivat 
olla epätietoisia leikkausten valmis-
televiin töihin kuluvasta ajasta ja 
tämä aiheuttaa epäsuhtaa aikatau-
luttamisessa. 

Työn organisointi pitää sisällään 
muun muassa yhteiset toiminta-
mallit, suunnittelun, tehtävien or-
ganisoinnin ja aikataulutuksen, sel-
keät tavoitteet, työvälineet sekä 
johtamisen.  Liian tiukan aikataulun 
ja kiireen koetaan heikentävän yh-
teistyötä. Sopivan pituiset leikkaus-
listat taas parantavat tätä, kun tiimi 
ei kuormitu liikaa. Leikkaustilanteen 
koettiin vaikuttavan yhteistyön suju-
vuuteen. Elektiivisissä toimenpiteis-
sä yhteistyö koettiin helpommaksi. 
Päivystystilanteissa organisointia 
ja yhteistyötä hankaloittavat tilan-
teen kiireellisyys ja mahdollinen vä-

Tuloksia oli kuulemassa leikkaus- ja anestesia-
yksikön sairaanhoitajia, leikkaavia lääkäreitä 
sekä anestesialääkäreitä.

Tuija Hurskainen esitteli tutkimuksensa tulokset 
henkilökunnalle moniammatillisessa palaverissa 
Kainuun keskussairaalassa tammikuussa.

Tuija Hurskainen
Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK)
Sari Pyykkönen
TtM, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Tiimityötä ei voi tehdä yksin.  
Kuinka suuri merkitys 

sen sujuvuudella 
on sinun työssäsi?
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symys. Yhteinen aika -kategoriaan 
kuuluvat yhteisen saliajan kesto, 
yhteiset harjoitukset ja yhteiset tau-
kotilat. Näiden koettiin parantavan 
moniammatillista yhteistyötä. Psy-
kologisiin tekijöihin lukeutuu käyt-
täytymiseen ja tunteisiin liittyviä te-
kijöitä, kuten asenne, henkilökemiat, 
käytös, motivaatio ja työpaikassa 
viihtyminen. 
 
Mitä pitäisi kehittää? 

Kehittämiskohteiksi nousivat kom-
munikaatio ja tiedonkulku, am-
mattitaito, perehdytys, yhteiset 
asiat, työn organisointi, selkeät pää-
määrät ja toimintatavat sekä asen-
ne työhön ja toisiin. 

Kommunikaation ja tiedonku-
lun osalta parannusta toivottiin esi-
merkiksi toimenpiteisiin liittyviin 
kirjauksiin ja toimenpideilmoituksiin 
sekä leikkausjärjestykseen liittyen. 
Anestesialääkäreiden ja leikkaavien 
lääkäreiden välinen kommunikaa-
tio ja yhteinen suunnittelu koet-
tiin puutteelliseksi ja sitä halutaan 
kehittää. Myös avointa yhteistä 
keskustelua toivottiin lisää. Ulko-
maalaistaustaisten työntekijöitten 
kielitaitoa tulisi tarvittaessa kehit-
tää kommunikaatio-ongelmien vält-
tämiseksi. Ammattitaidon osalta 
toivottiin, että jokainen tekisi oman 
työnsä hyvin ja ammattitaitoista 
henkilökuntaa olisi riittävästi. Uu-
sille työntekijöille toivottiin riittä-
vää perehdytystä ja aikaa oppia asiat 
ja organisaation tavat. 

Yhteiset asiat -kategoriaan kuuluvat 
yhteiset kokoukset, koulutukset ja 
virkistyspäivät, joista erityisesti mo-
niammatillisia palavereja haluttiin 
lisätä. Työn organisointia haluttiin 
kehittää työnjaon, suunnitelmal-
lisuuden ja aikataulutuksen osal-
ta.  Päämäärien ja toimintatapojen 
selkeyttä toivottiin kehitettävän. 
Päämäärät, pelisäännöt ja toimin-
tatavat tulisi olla kaikille selkeät ja 

yhtenäiset ja niitä tulisi noudattaa. 
Esimerkiksi tietyt toimenpiteet 
tehtäisiin aina tietyn protokollan 
mukaan.  Asennetta työtä ja toisia 
kohtaan toivottiin kehitettävän eri-
tyisesti keskinäisen kunnioituksen 
osalta, johon vahvasti liittyy toisen 
työn arvostus. Ammattimaista ja 
asiallista käytöstä toivottiin kehitet-
tävän niin hoitajien kuin lääkärien-
kin osalta. Myös potilasturvallisuut-
ta haluttiin kehittää.

Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, 
että moniammatillisen yhteistyön 
sujumiseen vaikuttavat lukuisat eri 
tekijät ja vastausten perusteella 

henkilökunnalla on halua tätä kehit-
tää. Leikkaus- ja anestesiayksikön 
toiminta siirtyy lähitulevaisuudessa 
Kainuun uuteen keskussairaalaan. 
Muutoksen tuulet puhaltavat, ja 
aika on otollinen toiminnan kehit-
tämiselle. Tiimityötä ei voi tehdä 
yksin.  Kuinka suuri merkitys sen su-
juvuudella on sinun työssäsi? n

LÄHDE: 

Hurskainen, T. 2018. ”Tiimityötä ei voi tehdä 

yksin” – Moniammatillinen yhteistyö 

perioperatiivisessa hoitotyössä. Opinnäyte-

työ. Kajaanin ammattikorkeakoulu. http://

urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121721947
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yksikön sairaanhoitajia, leikkaavia lääkäreitä 
sekä anestesialääkäreitä.
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Esperi Terveyspalvelut Oy on Suomen 
suurin yksityisten anestesia- ja leikkaus-
salipalveluiden tuottaja. Toimimme useissa 
työpisteissä erikoissairaanhoidossa ympäri 
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alan ammattilaisia.
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elämäntilanteesi mukaan.
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Se on niin vaikea persoona

Meitä persoonia on moneen junaan ja hyvä niin. Miten arki sujuisi, jos 
kaikki toimisivat juuri samalla tavalla kuin sinä? 

Usein puhutaan narsistista esi-
miehenä, ja valta-asemalla todel-
la saatetaan tehdä toisten elämä 
hankalaksi. Arvaamaton tai vaativa 
persoona työkaverina ei kuitenkaan 
aina ole yhtään sen helpompi. Esi-
merkiksi työn epäoikeudenmukai-
nen jakautuminen on haaste nykyi-
sinä tiukkojen resurssien aikoina.

Joka työpaikalla on se näppärä ja 
mukava tyyppi, joka hoitaa annetut 
työt hyvin. Häneltä voi kysyä neuvo-
ja, hän saa yhä enemmän tehtäviä, 
hän tuuraa ja perehdyttää.

Toiseen huoneeseen on piiloutunut 
se vaikea persoona. Kukaan ei tie-
dä, mitä hän tekee, mutta epäillään, 
että ei juuri mitään. Ainakaan tulos 
ei ole hyvää. Hän on äreä ja töksäh-
televä, joten häntä ei voi päästää 
asiakaspalveluun eikä oikein mihin-
kään. Hän tekee yhä vähemmän ja 
ehkä silti saa keskivertoa parempaa 
palkkaa.

Toki hän voi myös olla asiantuntija, 
erityisosaaja, jota olisi vaikea korva-
ta. Hänelle sallitaan enemmän kuin 
muille, jotta hän pysyisi talossa. Li-
säksi hierarkia-ajattelu elää edelleen, 
vaikka se on yhteiskunnassamme 
vähäisempää kuin koskaan. Presi-
dentit kolaavat lunta, läiskivät lento-
palloa ja tonkivat siirtolapuutarhas-
sa siinä missä muutkin. Silti joillekin 
yksilöille – toivottavasti ei ammat-
tiryhmille? – oman valta-aseman 
esiintuominen suhteessa muihin 
tuntuu edelleen olevan elintärkeää.

Terveeksi määritelty persoona on 
joustava, empaattinen, hallitsee im-

pulssejaan ja mielialojaan, lähtökoh-
taisesti pitää ihmisistä ja uskaltaa 
luottaa toisiin.

Vaikea persoona on joustamaton, 
itsekeskeinen, ei kykene kontrol-
loimaan mielialojaan, haukkuu ja 
epäilee kaikkia eikä osaa jakaa vaan 
panttaa itsellään, pelkää jäävänsä 
paitsi.

Persoonan joustamattomuus voi 
olla häiriötasoista. Erilaisia persoo-
nallisuuden häiriöitä on kymmen-
kunta diagnostiikkamenetelmästä 
riippuen. Emme nyt lähde mietti-
mään, onko työkaveri vaativa, huo-
miohakuinen vaiko narsistinen. Työ-
yhteisöissä ongelmiin liittyy yleensä

• vaativuus
• vuorovaikutuksen itsekeskei-
         syys, empatian puute
• loukkaantumisherkkyys
• heikko impulssikontrolli 
• piittaamattomuus                          

yhteisistä säännöistä
• riittämättömyyden yllä-

pitäminen, kun mikään ei 
ole tarpeeksi eikä kelpaa

Häiriötasolla ihminen ei kykene toi-
mimaan toisin. Hän ei näe omaa 
osuuttaan tilanteisiin, vaikka töissä, 
harrastuksissa, yhdistyksissä, suvus-
sa ja naapurustossa hänen vanave-
dessään riittää riitoja, oikeuskäsit-
telyjä ja katkenneita ihmissuhteita. 
Jopa omat lapset saattavat lopulta 
pitää etäisyyttä ja vieraantua. 

Turha kaunistella: tilanne on vaikea 
ja saattaa päätyä täyteen välirik-
koon. Toisia aina syyttelevä usein 
jää yksin. Samalla hän saa lopullisen 

todisteen sille, että muut ihmiset 
ovat ymmärtämättömiä ja pahan-
suopia, epäkelpoja. ”Ne vaan jostain 
syystä vihaa mun naamaa.” ”Ne ei 
pidä musta, koska mä sanon niin suo-
raan.” ”Ne on varmaan mulle jotenkin 
kateellisia.” Kaikki. Joka ainoa. Joka 
paikassa.

Jos se helpottaisi iän myötä

”Toisin kuin usein luullaan, vanhuus 
ei ole tyyntä ja selkeää aikaa, vaan 
välillä hyvin rasittavaa, kun ihmisen 
läpi elämän säilyviä, vahvojakin tun-
teita ja ajatuksia kantavat koko ajan 
hauraammat ruumis ja mieli.” (Suvi 
Ahola aiheesta Eeva Kilven muistiin-
panot, HS 14.4.2019)

Oman vaativuuden kannattelu käy 
iän myötä rasittavammaksi. Kuor-
mituksesta palautuminen ei tapah-
du yhtä itsestään kuin nuorena. Kui-
tenkin työelämä on kuluttavampaa, 
työ tehdään pienemmällä porukalla, 
uuden oppiminen ja omaksuminen 
on jatkuvaa ja arjessa on muutosta 
muutoksen perään. Siinä missä joku 
toinen kohauttaa olkiaan ja mutkat-
tomasti sopeutuu uusiin tilanteisiin, 
väistötiloihin, remontteihin ja orga-
nisaatiomuutoksiin, vaativa ja val-
miiksi kuormittunut saattaa karah-
taa kiville ja jäädä siihen. Väsyä.

Toistuvan masennuksen ja sitä yl-
läpitävän persoonan rakenteen pe-
rusteella on monille haettu ja saatu 
ammatillista kuntoutusta, jopa uu-
delleenkoulutusta. Todetaan lää-
kärinlausunnolla, että tällä tervey-
dentilalla tässä työssä masennus ja 
uupumus väistämättä uusivat. Mikä 

Pia Kaulio
työterveyspsykologi
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uu

olisi sellainen työ, missä yletön vaa-
tivuus ja tarkkuus on suorastaan 
voimavara? Kirurgia on mainio esi-
merkki tehtävänkuvasta, jonne väis-
tämättä ja jopa toivottavasti ajau-
tuu vaativia perfektionisteja. Tämä 
on varmasti potilaiden ja koko alan 
hyöty. Työyhteisöille se kuitenkin on 
haaste ja yksilötasolla uupumisriski 
on monille kova.

Pitäisi saada se tajuamaan

Että ongelma on hänessä? Että muut 
kokevat maailman toisin? 
Ei. Ei onnistu. 

Olipa kerran työntekijä, jonka työ-
kaverit eivät enää oikein jaksaneet 
häntä. Hän oli kielteinen, valittava, 
syyttelevä. Hän ei auttanut työka-
vereitaan, mutta nosti metelin aina 
kun häntä itseään ei riittävästi au-
tettu. Häntä ei ollut kiva auttaa, sillä 
tilanne kääntyi yleensä siihen, että 
auttaja teki työt ja autettava valitti 
vieressä. Tilanne alkoi kriisiytyä. 

Neuvottelussa työntekijä kertoi 
tuohtuneena, kuinka työpaikan il-
mapiiri on nykyään niin ikävä. Kiel-
teinen. Toisia ei auteta. Ihmiset vain 
valittavat. 

Työntekijän esimies nyökkäsi, no-
jautui eteenpäin, katsoi työntekijää 
vakavana silmiin ja sanoi: ”Se on juu-
ri näin. Ja tiedätkö, se joka siellä eni-
ten valittaa olet sinä.”

Työntekijän järkytys oli käsinkos-
keteltavaa. Mitä! Minä? Minä en ole 
sellainen ollenkaan! Ei pidä paik-
kaansa. Minä en valita. Minä en ole 
kielteinen. Ei. Ei, ei, ei.

Oli lähellä, ettei työntekijä tehnyt 
ilmoitusta kiusaamisesta.

Kuinkahan sokeita me kaikki olem-
me omalle toiminnallemme?
  
Toisten syyttäminen ja oma uhrius 
on monilla kiveen hakattu. Sen edes-
sä psykoterapeutitkin usein nostavat 
tassut pystyyn. Eräs psykiatri kertoi, 
että jossakin vankilassa kokeiltiin 
psykopaattivangeille ryhmäterapiaa, 

jotta he oppisivat empatiaa, toisten 
tilanteen ymmärtämistä ja huomi-
oon ottamista.

Eivät oppineet. He oppivat uusia 
keinoja manipuloida toisia. Mistä 
narusta vetää, jotta osuu vieläkin sy-
vemmälle.

Toki joillakin on kapasiteettia katsoa 
peiliin ja sietää palaute. Jotkut oival-
tavat oman reaktiotapansa, oman 
yksin jäämisen uhkansa, ja alkavat 
työskennellä itsensä kanssa vaik-
kapa psykoterapiassa. Jos näin käy, 
hieno juttu. Tätä omaa ensioivallus-
ta ja vuosienkin prosessia ei koko 
työyhteisö kuitenkaan voi jäädä 
odottelemaan.

Hengitä syvään ja ota vastaan. Hy-
väksy ja siedä, että todennäköisesti 
hän ei muutu. Hän on persoonana 
mitä on.

…vai olenko se minä?

Voithan se olla sinäkin, joten katso-
taan asiaa myös tästä näkökulmasta.
Jos edes mietit omaa osuuttasi tilan-
teissa, olet jo voiton puolella: et pel-
kästään syyttele muita. 

Joillakin palautteen vastaanotta-
minen on vaikeaa siksi, että itsestä 
on vain kaksi käsitystä: 1) kaikki on 
hyvin, minussa ei ole pienintäkään 
säröä tai 2) olen maailman huonoin 
ihminen, kaikki vihaavat minua ja 
minä itse eniten. Tällaiselle ihmiselle 
on hyvin vaikea antaa mitään palau-
tetta, vaikka se olisi kuinka rakenta-
vaan hampurilaismalliin muotoiltu. 

Hän tuntuu murskaantuvan kaikes-
ta ja saattaa kuulostaa marttyyril-
ta: ”Minä siis olen täydellisen huono!” 
Toivottavasti sinä et ole näin mus-
tavalkoinen vaan tunnistat itsessäsi 
myös harmaan sävyjä.

Olet voiton puolella, jos olet kiinnos-
tunut ihmisistä ja uusista asioista. 
Voit elämänuteliaana iloisesti todeta, 
että et tiedä jostakin asiasta mitään 
ja haluat oppia, nähdä ja kuunnella. 
Avarakatseisuus on osa sivistystä. 

Kaikki uuden oppiminen edellyttää 
tietämättömyyden tilaa. Kaiken jo 
tietävä sulkee itseltään pois monet 
hyvät mahdollisuudet oppia ja ke-
hittyä. Siedätkö sinä sitä, että joku 
tietää paremmin kuin sinä? Kestät-
kö auktoriteetteja, esimiehiä ja asi-
antuntijoita vai uhkaavatko he sinun 
valta-asemaasi?

Oletko mielestäsi parempi ihminen 
kuin joku toinen? (Ole rehellinen!) 
Mikä on sinulle paremmuuden 
mittari? Mittaako työyhteisösi pa-
remmuutta samalla tavalla? Kovin 
erilainen arvopohja, esimerkiksi 
ihmiskäsitys ja ajatus ihmisarvosta, 
vaikeuttaa yhteistyötä. Kysy vaikka 
maamme hallituksen muodostajilta.

Tavalliseen arkiseen vuorovaikutuk-
seen kuuluu sanoa huomenta, kiitos, 
anteeksi. Katsoa kohti, hymyilläkin 
joskus. Antaa positiivista palautetta, 
kun sellaiseen on aihetta. On ihmi-
siä, joiden mielestä tällainen on vain 

EPÄASIALLISEN KOHTELUN MÄÄRITELMIÄ löydät esimerkiksi työturvalli-
suuskeskuksen nettisivuilta. Monia epäasiallisen kohtelun muotoja on vaikea to-
distaa, esimerkiksi eristämistä, kiristämistä, työn hankaloittamista vaikkapa tie-
toa panttaamalla tai asiatonta sanatonta viestintää, kuten merkitsevää ilmeilyä. 
Työpaikoilla yleensä on toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun varalta. Tukena ovat 
työturvallisuuslaki, esimiehet, työsuojelu, työterveys, luottamushenkilöt ja liitot. 
Epäasiallisesta kohtelusta pitää olla seurauksia, esimerkiksi puhuttelu, suullinen tai 
kirjallinen huomautus tai varoitus. Myös sovittelua voidaan käyttää.
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teennäistä mielistelyä. Nämä ihmi-
set eivät aina ole mitään mörköjä. 
He voivat olla hyvinkin hurmaavia ly-
hytaikaisissa kohtaamisissa ja pistä-
mättömiä vaikkapa myyntitilantees-
sa. Toivottavasti heidän työroolinsa 
on sellainen, että he voivat toimia 
omien vahvuuksiensa mukaisesti 
ja unohtaa kaikki palautteenannot, 
kiittelyt ja omien mokien pahoitte-
lut. Kaikilta vain ei irtoa, eikä kaikis-
sa työtehtävissä tarvitsekaan irrota.

Miten suojautua? 

-Taistele, jos voit. Älä anna pelolle 
valtaa, älä alistu, älä syyllisty. 

-Jos et voi taistella, pakene. Lähde. 
Rajaa. 

-Jos et voi taistella etkä paeta, jää, 
mutta tunnista tilanne ja tiedä 
mitä teet.

Näin kehottaa Raimo Mäkelä, jonka 
teos Naamiona terve mieli (2001) oli 
ensimmäisiä luonnehäiriöitä käsit-
televiä suomalaisia teoksia. Nythän 
niitä on jo runsaasti.

Taistelu voi olla mahdotonta. Mo-
net tapaukset jäävät käsittelemättä, 
koska huolena on, että tilanne meni-
si vain pahemmaksi.

Jos esimies tai tiiminvetäjä on se vai-
kea persoona, tämä asettaa riskin 
työn laadulle. Miksi venyä, suoriutua 
ja ylittää itsensä, jos se edistää han-
kalan ihmisen gloriaa, lisää sulkia hä-
nen hattuunsa? Miksi olla lojaali, jos 
johtaja ei ole lojaali takaisin? Tiimin-
vetäjän on nähtävä toimivan tiimin 
hyöty itselleen. Hän ei saa tuekseen 
parhaaseen mahdolliseen tulokseen 
pyrkivää ryhmää, jos hän kohtelee 
sitä tylysti ja mitätöivästi. Tiimin 
täytyy haluta tehdä yhteistyötä. Tär-
keä pelisääntö on, että kenenkään 
ammattitaitoa ei ihan heppoisin pe-
rustein kyseenalaisteta. Hyvä palau-
te annetaan kaikkien kuullen, huono 
palaute kahden kesken. Tiimin ve-
täjä toimii lojaalina puskurina ulko-
maailman vaatimuksia vastaan ja 
pitää huolta työrauhan säilymisestä. 

Eräässä työyhteisössä entinen esi-
mies oli ollut etäinen ja suosikki-
järjestelmää ylläpitävä. Seuraava 
esimies oli kaikille mukava ja tasa-
puolinen, mutta häntä kritisoitiin 
siitä, ettei hän tarpeeksi rohkeasti 
pitänyt yksikön puolia ns. ylöspäin. 
Kolmatta esimiestä odoteltiin. Hän-
tä ei vielä tunnettu, mutta hänes-
tä todettiin: ”Se saa olla mu*kku, 
kunhan se on meidän puolella oleva 
mu*kku.” 

Yhteinen ammatillinen tavoite val-
jastaa vaikeankin persoonan yhtei-
sen hyvän eteen. Hankala työkaveri 
voi olla pätevä ja määrätietoinen 
asiantuntija, mutta hänellä ei pitäi-
si olla sellaista valtaa, että hän voisi 
käyttää asiantuntijuuttaan toisten 
tekemisten vahtimiseen ja paheksu-
miseen.

Omat reaktiosi

Varmasti muistat jo kouluajoilta 
monia epäoikeudenmukaisia tilan-
teita. Aikuisena sitä ajattelee, että 
elämä on tällaista, kaikkea pitää 
sietää. Silti epäoikeudenmukaisuu-
det jäävät mieleen aivan yhtälail-
la. Niin sen pitää ollakin! Eikö olisi 
huolestuttavaa, jos emme lainkaan 
huomaisi vääryyttä tai se ei merkit-
sisi meille mitään? (Tästä voisi jatkaa 
yhteen työuupumuksen osatekijään 
eli kyynistymiseen, mutta pysytään 
asiassa.) Luovu kuitenkin siitä toi-
veesta, että sinusta ajateltaisiin niin 
sanotusti oikein ja että sinun oikeu-
denmukaiset pyrkimyksesi tulisivat 
nähdyksi. On mahdollista, että olet 
sanonut rajattomalle ihmiselle ei, ja 
sen perusteella olet hänen silmis-
sään ikuinen pahis. Hengitä syvään 
ja siedä se.

Oman turhautumisen ja raivon tun-
nistaminen ja hyväksyminen auttaa 
sietämään toisten raivoa. Ehkä ha-
luat pysyä sivistyneenä ja asiallisena, 
mutta kuten äsken todettiin, epä-
oikeudenmukaisuuteen kuuluukin 
reagoida. Kuinka raivoissasi olisit, 

jos läheistäsi kohdeltaisiin samalla 
tavalla? Miten toista onkin helpompi 
puolustaa kuin itseään!

Jotkut pääsevät ihon alle. Tuhat tyy-
tyväistä ei auta, kun se yksi kriitikko 
jää mieleen. Voiko yhden ihmisen 
antaa pilata päivän? Kuinka olla an-
tamatta tällaista valtaa toiselle? Pur-
kukeinot ovat yksilöllisiä. Yksi juok-
see, toinen siivoaa, kolmas rähjää 
kanssa-autoilijoille, neljäs hakkaa 
halkoja. Pääasia, että purat epäoi-
keudenmukaisuuden nostattaman 
adrenaliinin ja saat nukuttua, sillä 
palautumisen puute on työuupu-
muksen toinen osatekijä. 

Omat taustat vaikuttavat. Jos olet 
elämässäsi joutunut kohtuuttomas-
ti sietämään arvaamattomuutta ja 
epäoikeudenmukaisuutta, totta kai 
antennisi ovat herkät. Saatat rea-
goida vallankäyttötilanteisiin toisia 
ärhäkämmin: ei taas, ei enää, eikö 
tämä ikinä lopu! Saatat myös la-
maantua. Käytä silloin äsken mai-
nittua adrenaliinia pitääksesi pääsi 
pinnalla. 

Pidä kiinni arvokkuudestasi ja am-
mattiylpeydestäsi. Ammatillisen 
itsetunnon kadottaminen on kyy-
nistymisen ja palautumisongelmien 
lisäksi se kolmas työuupumuksen 
osatekijä. Pidä kiinni myös muusta 
elämästäsi, ystävistäsi, niistä, joiden 
mielestä sinä olet mukava ja terve-
päinen ja sinun kanssasi on hauska 
viettää aikaa. Työ ei voi olla ainoa 
olemassaolon merkityksen mittari.n

***

Työterveyspsykologi Pia Kaulio on 
on ollut kirjoittajana mm. teoksissa 
Sisaruus (Minerva 2006), Naimisis-
sa narsistin kanssa (Minerva 2006), 
Nainen ja rintasyöpä (Minerva 2008) 
sekä Äiti ei jätä (Minerva 2009).
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MET -toiminta 
Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirissä

Emmi Sainio
Sairaanhoitaja 
Elvytyskoordinaattori,
Elvytys- ja MET -vastuuhenkilö 
Töölön teho-osasto
HYKS ATeK TutKA

Mikä on MET?

MET -toiminta kehitettiin Australias-
sa 1990-luvulla, tarkemmin Liverpool 
Hospitalissa, Sydneyssä.  Mies tämän 
toiminnan takana on professori Ken 
Hillman. Reilun kahdenkymmenen-
viiden vuoden jälkeen toiminta on 
laajentunut   Yhdysvaltoihin ja Eu-
rooppaan. Elvytyksen Käypä Hoito 

-suositus vaatii, että sairaaloissa tulee 
olla järjestettynä ympärivuorokauti-
nen vaste potilaille, joilla ilmenee pe-
ruselintoiminnoissa häiriö. Edellytys 
riittävän hoidon takaamiseksi tällai-
sille kriittisesti sairaille potilaille muu-
alla kuin teho -ja valvontaosastoilla 
on koko sairaalan kattava järjestel-
mä. Tätä järjestelmää kutsutaan MET 

-toiminnaksi. 

Huoli potilaasta? 
Tee MET -hälytys

MET -ryhmää on joskus kuvailtu ter-
millä ”Sairaalan sisäinen ambulanssi”. 
MET -ryhmä eli Medical Emergency 
Team on siis sairaalan sisäinen ryhmä, 
joka on erikoistunut kriittisesti sai-
raan potilaan hoitoon. Pääsääntöi-
sesti MET -ryhmä koostuu kahdesta 
teho-osaston sairaanhoitajasta, elvy-
tyshoitaja 1 ja elvytyshoitaja 2, sekä 
anestesialääkäristä. MET -ryhmä on 
yhtä kuin elvytysryhmä. Riippuu hä-
lytyksen laadusta, millä intensitee-
tillä ja millä kokoonpanolla keikoille 
lähdetään. Elvytystilanteissa lähtee 
paikalle lähes poikkeuksetta koko 
ryhmä. Tiimin tunnistaa liiveistä, jois-
sa lukee jokaisen rooli.

MET-toiminnan tavoitteena on li-
sätä potilasturvallisuutta ja tunnis-

taa ajoissa kriittisesti sairas potilas 
vuodeosastolla sekä poliklinikoilla ja 
välttyä elvytystilanteelta.  Henkilö-
kunnalle on annettu ohjeistus hätä-
tilapotilaiden tunnistamiseen MET-
kriteerien mukaisesti. Tämä käytäntö 
helpottaa seulomaan potilaat, joilla 
saattaa esiintyä jokin elottomuutta 
ennakoiva oire. Sairaanhoitopiirissä 
eri sairaaloiden MET -hälytyskritee-
rit ovat pääpiirteittäin samanlaiset, 
muutamia pieniä eroavaisuuksia lu-
kuun ottamatta. Hälytyskriteerit jao-
tellaan neljään osa-alueeseen; hen-
gitys, verenkierto, tajunta sekä muu 
syy. Kaikista tärkein syy? Huoli poti-
laasta. 

Kun potilasta hoitava henkilö havait-
see jonkin MET -kriteerien mukaisen 
oireen tai hänellä tulee huoli poti-
laasta, soittaa hän MET -hälytyksen. 
MET -hälytyksen vastaanottaa koke-
nut anestesialääkäri, joka antaa joko 
puhelimitse hoito-ohjeet tai lähtee 

tiimin kanssa katsomaan potilasta. 
Paikalle kutsutaan myös potilasta 
hoitava lääkäri. 

Ihannetilanne siis olisi, että MET -hä-
lytysten määrä nousee ja elvytyshä-
lytysten määrä laskee. Sairaanhoito-
piirin vuodeosastojen henkilökunta 
kouluttautuu aktiivisesti potilaan 
tilan tutkimisessa ja tilan ennakoimi-
sessa. MET -tiimit ympäri sairaanhoi-
topiirin haluavat antaa vuodeosas-
tojen ja poliklinikoiden työntekijöille 
mielikuvan siitä, ettei turhia häly-
tyksiä ole. Toiminnan edellytys on, 
että kynnys tehdä MET -hälytys on 
matala. Ei ole MET -toimintaa ilman 
ammattitaitoista teho-osaston ulko-
puolista henkilökuntaa. Ennakointi 
on avainasemassa MET -toiminnan 
sujuvuudessa. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirissä MET -toimintaa harjoite-

Kuva Meilahden MET -ryhmän ja vuodeosaston yhteissimulaatiosta.

uu
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taan Meilahdessa, Töölössä, Jorvissa, 
Porvoossa, Peijaksessa, Hyvinkäällä 
sekä Lohjalla, unohtamatta Uutta 
Lasten Sairaalaa.  MET -toimintaa 
pisimpään on harjoittanut Meilahden 
sairaala, vuodesta 2010. Kyseinen 
sairaalakampus on HUS -alueen suu-
rin ja näin ollen Meilahden kampuk-
sella tuleekin vuodessa eniten sekä 
MET- ja elvytyshälytyksiä. Meilah-
den elvytys- ja MET -ryhmän vuoden 
2017 toimintakertomuksen mukaan 
ryhmä vastaanotti kyseisenä vuonna 
654 tehtävää, 43 eri yksiköstä. Eniten 
MET -tehtäviä tapahtuu virka-aikaan, 
toiseksi eniten ilta-aikaan. Sama ja-
kauma on elvytyshälytyksissä. Tehtä-
villä ryhmät viipyvät keskimäärisesti 
noin tunnin ajan, oli sitten kyse MET -
tai elvytyshälytyksestä. 

Mitkä sitten ovat yleisimmät MET 
-hälytyskriteerit, jonka vuoksi kon-
sultoidaan MET -tiimiä? Omasta 
MET -hoitajan näkökulmastani sekä 
muiden sairaaloiden MET -tiimien 
jäseniä haastatelleena, kokemukset 
vastaavat tilastoja.  Hälytyskriteeri-
en top 3 lähes tulkoon kaikissa MET 

-toimintaa harjoittavissa sairaaloissa 
olivat huoli potilaasta sekä muutok-
set hengityksessä ja verenpaineessa. 
MET -ryhmä pyrkii olemaan paikalla 
minuuteissa, odottavan aika on toki 
pitkä ja välimatkat satoja metrejä 
riippuen sairaalan koosta. On hyvä 
muistaa, että aina kyseessä ei ole po-
tilas. MET -ja elvytystoiminta kattaa 
myös sairaalan kampuksella olevat 
vierailijat sekä työntekijät. 

MET -ryhmän työnjako 

Hyvänä mottona voitaisiin pitää seu-
raavaa: There is no I in team. Tiimi toi-
mii hyvin, kun se tekee yhteistyötä ja 
luottaa toisiinsa. Vuorossa toimivat 
nimetyt elvytyshoitajat pyritään pi-
tämään ilman omaa potilasta, jolloin 
lähteminen hälytyksen tultua osasol-
ta olisi mahdollisimman helppoa. 

Hyvin toimiva tiimi vaatii hyvän 
johtajan. Anestesialääkärin työ on 

johtaa sekä elvytys- että MET -häly-
tyksiä. Hyvä johtaja delegoi tehtävät 
ja tukee tiimiä. Elvytyshoitaja 1 tilan-
teen niin vaatiessa johtaa tilannet-
ta, kunnes anestesialääkäri saapuu 
paikalle. ELV1 -hoitaja kellottaa ja 
kirjaa sekä hoitaa nesteet ja lääkkeet. 
Elvytyshoitaja 2 monitoroi potilasta, 
elvytystilanteessa kiinnittää defib-
rillaattorin elektrodit, seuraa rytmiä, 
antaa nesteet ja lääkkeet ja avustaa 
lääkäriä esimerkiksi intubaation ai-
kana. Mielestäni tässä kohdassa, kun 
puhutaan työnjaosta, on aiheellista 
mainita myös vuodeosastojen ja poli-
klinikoiden henkilökunta, joka järjes-
täen toimii erinomaisena apuna MET 

-tiimille.

MET -ryhmän kommunikointi

On päivänselvää, ettei mikään tiimi, 
sairaalassa tai sen ulkopuolella toimi 
ilman kunnollista kommunikaatio-
ta. Hyvillä kommunikaatiotaidoilla 
pidämme yllä potilasturvallisuutta 
ja varmistamme oikeanlaisen pää-
töksenteon. Jotta jokainen ryhmän 
jäsen tietää tehtävänsä, vaatii se 
harjoittelun ohella tositilanteiden 
sujuvaa kommunikaatiota. Koko 
ryhmän tilannetietoisuuden apu-
na ja sen ylläpitämisessä pyritään 
potilaan systemaattiseen tutkimi-

seen ABCDE -protokollan mukaan, 
suljetun ympyrän kommunikaati-
oon sekä 10 seconds for 10 minutes 

-tyyppiseen tilannekatsaukseen. Yksi 
tärkeimmistä hätätilanteiden kom-
munikaatiotavoista on kohdennettu 
kommunikaatio. Saamme vastaan-
ottajan huomion lähes välittömästi, 
kun kohdennamme sanomisemme, 
joko kutsumalla nimellä, käyttämäl-
lä katsekontaktia tai osoittamalla. 

Harjoitus tekee mestarin 
ja mestari harjoittelee aina

Tiimit osaavat toimia, koska harjoi-
tuksia pidetään säännöllisesti. Tähän 
ei ole oikotietä. Uusimpien tutkimus-
ten mukaan, tänään saatu ja opittu 
tieto saattaa hävitä mielistämme jo 
kolmessa kuukaudessa. Tämän takia 
kertaus on MET -tiimien harjoittelus-
sa avainasemassa. MET- ja elvytyssi-
mulaatiot tehdään aina moniamma-
tillisissa tiimeissä, niiden henkilöiden 
kanssa, joiden kanssa teemme töitä 
oikeissakin olosuhteissa. Uutena 
trendinä harjoituksissa nostaa pää-
tään yhteistyö vuodeosastojen hen-
kilökunnan kanssa, ovathan he avain-
asemassa tilanteen tunnistamisessa, 
hälytyksen tekemisessä sekä alku-
hoidossa osastoilla. Tämä yhteistyö 
on koettu erittäin hyödylliseksi kaik-
kien osapuolien taholta. 

Nykyään enenevissä määrin kiinni-
tetään harjoituksissa huomiota juu-
rikin kommunikaatioon, tiimityöhön 
sekä stressireaktioihin. Työskentely 
hätätilanteissa vaatii erityistä pai-
neensietokykyä. Kun kohtaamme 
harjoituksissa stressiä, pystymme 
tositilanteissa hallitsemaan sitä pa-
remmin. 

MET- ja elvytystoiminta Suomen 
suurimmassa sairaanhoitopiirissä 
on upeissa kantimissa. Tiimit koulut-
tautuvat ja kehittävät toimintaan-
sa vuosi vuodelta, parantaen näin 
potilasturvallisuutta, hoidon laatua 
sekä yhteistyötä eri ammattiryhmi-
en välillä.n 

Elvytyskärry.

uu
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Lihavuusleikkaukset
lean-menetelmällä
-leikkaussalihoitajan työnkuva

Nina Öst
Sairaanhoitaja
HUS Meilahden sairaala
Leikkausosasto

Yleisemmät lihavuusleikkaukset 
ovat tällä hetkellä

l Gastric bypass – vatsalaukun 
ohitusleikkaus

l Sleeve gastrectomia – vatsa-
laukun kavennusleikkaus

l SAGB – Single anastomosis 
gastric bypass, yhden liitoksen 
ohitus

Meilahden leikkausosastolla aloitet-
tiin lihavuusleikkaukset lean-mene-
telmällä vuonna 2016. Leanin idea 
on karsia pois ylimääräisiä työaske-
leita. Tarkoituksena ei ole, että kii-
rehditään ja hosutaan, vaan tehdään 
työ mahdollisimman järkevästi ja 
jouhevasti. Olemme yhdessä tiiminä  
pohtineet ja käyneet läpi työskente-
lytapojamme, poistettu ylimääräisiä 
työaskeleita ja hiottu työskentely-
tavat niin että leikkaukset etenevät 
jouhevasti eteenpäin. Tiimityö on 
erittäin tärkeää, että saadaan yh-
teistyö eri ammattiryhmien välille 
hyväksi ja toimivaksi. Kirurgien yh-
tenäiset työskentelytavat helpotta-
vat hoitajien työtä sillä leikkaukset 
etenevät saman kaavan mukaan. 
Lean-menetelmällä ehditään työ-
päivän aikana leikata jopa viisi obe-
leikkausta.  

Päivän aloitus

Työpäivä alkaa 7:30. Ensin ava-
taan sähköiset potilastiedot ja tu-
tustutaan päivän potilaisiin ja toi-
menpiteisiin. Jos salissa on neljä 
obe-leikkausta, tarvitaan kolme 
leikkaussalihoitajaa. Kolmen obe-
leikkauksen päivään riittää kaksi 
leikkaussalihoitajaa. Tehdään rooli-

jako, kuka on instrumentoiva hoitaja 
ja kuka jää valvovaksi hoitajaksi. Jos 
salissa on kolme leikkaussalihoita-
jaa, niin voidaan vuorotella rooleissa 
siten, ettei yhden henkilön tarvitse 
seistä koko päivää instrumenteissa. 
Kun salissa on kolme hoitajaa, onnis-
tuvat ruoka- ja kahvitauotukset tällä 
salin henkilökunnalla. Jos salissa on 
vain kaksi hoitajaa, niin tauottajan 
rooli on erittäin tärkeä, sillä hänen 
pitää tauottaa sekä valvova- että ins-
trumentoiva hoitaja.  

Anestesiapuolelle tulee aamuisin 
toinen anestesiahoitaja auttamaan 
lääkkeiden vetämisessä ruiskuihin 
kaikille päivän potilaille valmiiksi. 
Tarvittaessa valvova hoitaja auttaa 
esim. tippojen letkutuksessa ja sini-
värin valmistamisessa.

Kaikille tavaroille on oma tietty paik-
kansa. Ylimääräiset tarpeettomat 

tavarat siirretään salista varastoon. 
Valvova hoitaja tarkistaa, että leik-
kaustasossa on kaikki tarvittavat 
telineet ja tuet valmiiksi paikoillaan.  
Lääkintävahtimestareiden tehtävä-
nä on laittaa tarvittavat telineet ja 
tuet leikkaustasoon kiinni aamun 
ensimmäiseen leikkaukseen. Kat-

Leikkaukseen tarvittavat välineet. Kärryyn mahtuu neljän obe-leikkauksen tarvittavat välineet.

Leikkaussali valmiiksi katettu, potilasta vaille.

uu
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sotaan, että kameranäytöt ja kat-
tolamput ovat oikein asemoitu. In-
strumentoiva sairaanhoitaja kerää 
tarvittavat välineet kaikkiin päivän 
obe-leikkauksiin samalla kertaa ja 
menee pesulle hyvissä ajoin ennen 
kuin potilas tulee saliin klo 08:00. 

Potilas saliin

Potilas kävelee itse saliin ja aset-
tuu valvovan hoitajan ohjaamana 
leikkaustasolle ja asento laitetaan 
saman tien. Potilaalta varmistetaan, 
onko asento varmasti hyvä ja tarvit-
taessa laitetaan lisätyynyjä esimer-
kikisi tukemaan polvien asentoa.

Asennonlaitossa huomioidaan muun 
muassa jalkastopparit, jalkojen le-
vitys, laskimopumppusukat, turva-
vyöt ja assistentin käsinoja. 

Jos salissa on kaksi valvovaa hoitajaa, 
toinen avaa instrumentoiva hoitajal-
le tarvittavat välineet ja toinen lait-
taa potilasta leikkausasentoon. Jos 
on vain yksi valvova hoitaja, niin hän 
voi tarvittaessa pyytää assistenttia 
avaamaan paketteja. Kun induktio 
alkaa, pyydetään kirurgit saliin. Poti-
laan vatsa pestään laajasti ja peitel-
lään. Kirurgit avustavat instrumen-
toivaa hoitajaa kameran, johtojen ja 
letkujen asentamisessa. 

Leikkauksen kulku

 Instrumentoiva hoitaja avustaa leik-
kauksessa ja hänen täytyy osata en-
nakoida leikkauksen seuraavaa vai-
hetta. Leikkaukset menevät saman 
kaavan mukaan, ellei toisin mainita. 
Valvova hoitaja ehtii hyvin täyttää 
potilastietojärjestelmää leikkauksen 
aikana. Leikkauksen tietyssä vai-
heessa pyydetään seuraava potilas 
leikosta heräämöön. Anestesialää-
käri laittaa tipan potilaalle herää-
mössä.

Kun sulkuvaihe alkaa, instrumen-
toiva hoitaja tarkistaa eli ”laskee” 
instrumenttikorin. Kirurgit sulke-

vat haavat, laittavat haavalaput ja 
poistavat peittelyt. Valvova hoitaja 
tuo sängyn saliin ja pyytää vaihtosii-
vousta joka aloitetaan jo ennen po-
tilaan herätystä. Kun potilas on he-
rännyt nukutuksesta, hän siirtyy itse 
omaan sänkyyn. Kirurgin assistentti 
ja anestesialääkäri vievät yhdessä 
potilaan heräämöön ja assistentti 
tuo tullessaan seuraavan potilaan 
leikkaussalin ulkopuolelle odotta-
maan.

Assistentin käsinoja kameranpitoa varten. Hyvä 
ergonomia on tärkeätä.

Insrumentoiva-
hoitajan pöytä. 
Endo gian staplerit 
valmiina oikeassa 
järjestyksessä. 

Ramppityyny. Helpottaa induktiota. Tyyny on 
potilaan alla koko leikkauksen aikana.

OBE-tiimi työnsä äärellä.

uu

Miten saadaan hyvä flow?

Meillä tiimityö toimii erittäin hyvin; 
kommunikoidaan yhdessä, tehdään 
työt yhdessä tiiminä ja annetaan hy-
vää sekä rakentavaa palautetta. Täs-
tä syntyy onnistumisen tunnetta ja 
olemmekin ylpeitä meidän työstä! n
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Jarmo Nivalainen
Esh, TtM, eMBA
ylihoitaja, HYKS Leikkaussalit, 
teho- ja kivunhoito

SANOTAAN, että suomalaisuutta 
ja suomalaisia luonnehtii enemmän-
kin yksilöllisyys ja yksityisyys kuin 
yhteistyö ja yhteisöllisyys. Taustalla 
vaikuttanevat suomalainen kansan-
luonne, kulttuuriperimä, (koti)kas-
vatus, sisu yms. tekijät: ”yksin on 
pärjättävä”, ”älä luota kehenkään, 
älä kehenkään – niin et myöskään 
pety kehenkään” jne. Myös mainok-
set ja markkinat muokkaavat käsi-
tyksiämme ja korostavat aika-ajoin 
liikaakin ”yksinäinen ratsastaja”, 

”Marlboro Man” tai ”Camel boots 
man” -tyyppistä lähestymistapaa, 
jossa kaikki tehdään itse ja ollaan 
tyytyväisiä omaan toimintatapaan. 
Ehkä pelätään myös riippuvuutta 
toisesta. Kaikki tämä pätee ja nä-
kyy jossakin määrin vieläkin työ- ja 
yrityselämässä – erilaisia suhteita ja 
verkostoja ei pystytä täysimittaises-
ti rakentamaan ja hyödyntämään. 

Verkostomaiset rakenteet, ver-
kostot, verkostoissa toiminen ja 
verkostojen johtaminen ovat vah-
vasti tätä päivää! Yliopistosairaaloi-
den perioperatiivisten eli leikkaus-, 
anestesia- ja heräämöhoitotyön 
ylihoitajien ensimmäinen verkosto-
tapaaminen järjestettiin Helsingissä 
8.11.2010. 

”Verkoston tarvetta oli pohdittu jo 
edeltäjänikin aikana. Tulin vuon-
na 2008 nykyiseen pestiin. Meillä 
TYKSissä suunniteltiin silloin uutta 
T2-sairaalan heräämöosuutta. Tar-

Verkostosta virtaa, voimaa, 
visioita ja vertaistukea
Yliopistosairaaloiden perioperatiivisten 
ylihoitajien verkosto ja yhteistyö

tuin reippaasti puhelimeen ja soitin 
muihin yliopistosairaaloihin asian 
tiimoilta.
    Jo ensimmäisessä puhelussa Jar-
mon kanssa sovimme tapaavamme 
perioperatiivisten asioiden puitteissa. 
Ensimmäinen tapaaminen oli muis-
taakseni Töölössä ja olin ainoa vierai-
leva ylihoitaja. Verkoston vahvuus 
on todella se, että voimme vertailla 
käytäntöjämme ja saamme helposti 
vastauksen - miten muissa sairaa-
loissa joku asia on tehty. On virkis-
tävää nähdä verkostotapaamisissa 
kollegoita ja ns. vertaistuki auttaa 
jaksamaan arjen pyörityksessä.”
    Leena Rantala, ylihoitaja, TYKS 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Sen jälkeen ylihoitajat ovat tavan-
neet toisiaan säännöllisesti aina kak-
si kertaa vuodessa – loppukeväällä 
touko-kesäkuussa ja loppusyksyllä 
(yleensä) marraskuussa. Tapaamis-
kertoja on tähän asti kertynyt jo 17! 
Kokousisännyys (-emännyys) on 
kiertävä, mikä on osaltaan mah-
dollistanut paikalliset ohjelma-
painotukset ja uusimman uuden 
esittelyn on sitten kyseessä ollut 
yo-sairaanhoitopiirissä (sairaalassa) 
tehty organisaatiouudistus, uuden 
sairaalarakennuksen suunnittelu tai 
käyttöönotto – tai esimerkiksi jokin 
merkittävä leikkaustoimintaan liit-

Yliopistosairaaloiden perioperatiiviset ylihoitajat verkostotapaamisessa 30.11.2018  TYKSissä. 
Kuvassa vasemmalta takarivissä: Anitta Tanhua (OYS), Leena Rantala (TYKS), Minna Mykkänen (KYS),
Sirpa Miettinen (TaYS), Tarja-Leena Neffling (HYKS) ja Jarmo Nivalainen (HYKS). 
Istumassa vasemmalta Helena Tuominen (HYKS), Satu Poikajärvi (HYKS) ja Merja Fordell (OYS).
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tyvä kehittämishanke. Milloin mi-
täkin. Kukin sairaala on vuorollaan 
pystynyt tuomaan esiin erinomai-
suuttaan ja osaamistaan – ja siten 
muokkaamaan ja vahvistamaan 
brändiään. Tärkeää sekin.

Kyseessä on yhteistyöverkosto, jos-
sa toimitaan, opitaan, kehitetään 
ja kehitytään avoimesti, yhdessä ja 
tasavertaisina. Näkemysten vaihto 

– välillä jopa argumentoiden ja kriit-
tisesti keskustellen – saattaa hyvin-
kin johtaa uuteen oivallukseen tahi 
avata uusia ovia ja mahdollisuuksia. 
Suomi on loppujen lopuksi pieni 
maa, jossa toimijoiden (lue tässä: 
leikkaustoiminnan johtajien ja pe-
rioperatiivisen hoitotyön johtajien) 
on järkevää tehdä yhteistyötä, sillä 
yhdessä voidaan saavuttaa sellaista, 
mihin kukaan ei yksinään kykenisi 

(tai ole järkevää/kustannustehokas-
ta ryhtyä). Tästä esimerkkinä voita-
neen mainita ns. hybridihoitajakou-
lutuksen käynnistäminen Suomessa 
ja PERIHOIq – luokituksen käyttöön 
liittyvät haasteet ja kehitystyö. 

Verkostoituneen yhteistyön kautta 
haetaan mm. vastauksia periopera-
tiivisen hoitotyön ja sen johtamisen 
ajankohtaisiin kysymyksiin, salire-
surssien riittävyyteen ja leikkaus-
toiminnan järjestämiseen, henki-
löstön rekrytointiin ja hyvinvointiin 
(henkilöstöjohtaminen), osaamisen 
johtamiseen sekä toiminnan tehos-
tamiseen. Lisäksi mietitään alan 
kehittämis- ja tutkimusaihioita. Ver-
kostoyhteistyö auttaa myös omalta 
osaltaan sairaaloita ja toimijoita py-
symään ajan tasalla oman alan kehi-
tyksessä.

“On ollut aivan mahtavaa olla mu-
kana tässä verkostossa, tutustua 
muihin yo-sairaaloihin, työhön ja 
tiloihin, vaihtaa ajatuksia ja huoma-
ta, ettei ole asioiden kanssa yksin. 
Uusia vinkkejäkin on saatu matkan 
varrella toiminnan kehittämiseksi. 
Neuvottelupäivillä on ollut niin mo-
nenlaista agendaa!”  
    Merja Fordell, tulosalueen ylihoi-
taja, OYS Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri

Tapaamisissa on käsitelty tähän men-
nessä mm. seuraavia asioita: palkka- 
ja palkkioratkaisut perioperatiivisella 
näyttämöllä; some –ohjeistukset; 
erilaiset uudet toimintamallit (po-
tilashotelli, fast track, Päiki, Leiko, 
Herko, 23h –heräämö); henkilöstö-
suunnitteluun ja johtamiseen liit-
tyvät kysymykset; työaikamuodot 
ja –järjestelyt leikkaustoiminnassa; 
esimiesten tehtäväkuvaukset; pereh-
dyttäminen (vakiointi, erilaiset ohjel-
mat, oppaat ja ajokortit); simulaatio 
osana perehdytystä; tutkimusklubi-
toiminta; perioperatiivisen hoitotyön 
kirjaaminen; hoitoisuusluokitus; lai-
te- ja potilasturvallisuustyö leikkaus-
anestesiatoiminnassa; leikkauspoti-
laan hoitoketjun kehittäminen; LEAN 

–projektit; keskitetty välinehuolto ja 
täyttöpalvelu; leikkaustoiminnan ver-
taisarviointi, seuranta ja raportoin-
ti; instrumenttisettien optimointi ja 
huolto sekä leikkausmateriaalin hal-
linta. Tietyt aiheet ovat kestoaiheita, 
joita käsitellään tai ainakin sivutaan 
jokaisessa tapaamisessa. Tällaisia 
ovat mm. ajankohtaiset kuulumiset 
kustakin yo-sairaalasta sekä henkilös-
tötilanne eri yo-sairaanhoitopiireissä.

Voitaneen sanoa, että säännöllisillä 
tapaamisilla, toimivilla henkilösuh-
teilla, keskinäisellä luottamuksella 
ja yhteistyöhön sitoutumalla on pys-
tytty maanlaajuisesti edistämään pe-
rioperatiivista hoitotyötä ja sen johta-
mista koskevan uuden (best practice) 
tiedon luomista ja tiedon liikkumista 
sekä hyvien käytäntöjen käyttöönot-
toa.

Verkostotapaamisensa yhteydessä 25.5.2018 yliopistosairaaloiden perioperatiiviset ylihoitajat tutustui-
vat Uuteen Lastensairaalaan ja sen leikkausosastoon HYKSissä. Kuvassa vasemmalta: Anitta Tanhua 
(OYS), Helena Tuominen (HYKS), Minna Mykkänen (KYS), Hanna-Maija Takala (TYKS), Tarja-Leena 
Neffling (HYKS), Leena Rantala (TYKS), Merja Fordell (OYS), Auli Luostarinen (KYS) ja Jarmo Nivalainen 
(HYKS).
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Tähän saakka olemme tavanneet 
aina ”livenä” vaikka matkustaminen 
viekin (paikkakunnasta ja matkus-
tusvälineestä riippuen) välillä huo-
mattavan osan tapaamispäivästä. 
Osallistujat ovat kokeneet ainakin 
vielä henkilökohtaisen läsnäolon, 
kontaktit ja vuorovaikutuksen vai-
keasti sähköisillä välineillä korvat-
tavaksi. Välillä myös keskustelta-
va asia ja ratkaisun etsintä ovat 
selvästi hyötyneet siitä, että ollaan 
ratkomassa asiaa yhdessä ja ihan 
fyysisesti samassa tilassa. Verkosto-
tapaamisiin usein liittyneet tutustu-
miskäynnit uudisrakennuskohteisiin 
olisivat nekin ehkä hankala toteut-
taa ”etänä”.  Toki nykyteknologiaa 
hyödynnetään. Henkilökohtaiset 
tapaamiset ja niiden myötä syntyvä 
keskinäinen luottamus helpottavat 
tapaamiskertojen välissä tapahtu-
vaa kontaktointia (yhteydenottoa ja 

– pitoa), mikä usein tapahtuu sitten 
sähköisillä/digitaalisilla välineillä.

”Sain mahdollisuuden osallistua 
verkostoon vuoden 2014 keväästä 
alkaen, jolloin olin ensimmäisen ker-
ran mukana ja Tampereella silloin. 
En tuntenut teistä ketään, mutta 
heti alusta lähtien koin olevani ter-
vetullut ja minusta oli helppo tulla 
joukkoonne. Kiitos siitä ihan kaikille. 
Ryhmän tapaamiset ovat aina ol-
leet antoisia ja on ollut merkittävää 
kuulla mitä missäkin tapahtuu ja 
saada oppia ja kuulla käytänteitä 
toistemme yksiköistä. Tapaamisten 
välillä on aika ajoin ollut sähköposti-
keskustelua, milloin mistäkin ja aina 
olen saanut kysymyksiini vastauksia 
ja kuullut teidän muiden toiminta-
malleista ja tavoista. Ne auttavat 

tekemään myös omassa sairaalas-
samme päätöksiä ja hyvä on aina 
kuulla muiden yliopistosairaaloi-
den käytänteistä. Pulmatilanteissa 
monta kertaa esitetään kysymys: 

’Miten muissa yliopistosairaaloissa 
toimitaan?’ Ja, mikäpä on hienom-
paa, että on verkosto, josta vasta-
uksia saa ja yleensä vielä nopeasti! 
Tietysti on myös mukava jakaa 
omia kokemuksia ja oman sairaa-
lan käytänteitä verkostossa. Arvos-
tan kovasti teidän jokaisen vahvaa 
ammattitaitoa, kokemusta ja olen 
kiitollinen jaetusta tiedosta. Verkos-
to muodostuu henkilöistä ja aivan 
mahtavista sellaisista! Minusta 
mahtava joukko ja sanoisinpa että 
Hurraa, Hurraa, Hurraa tälle verkos-
tolle!” 
    Minna Mykkänen, ylihoitaja, KYS 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Tänä vuonna tapaamme ensin kesä-
kuussa Tampereella (Tays) ja loppu-
vuodesta Oulussa (Oys).

Yliopistosairaaloiden perioperatii-
visten ylihoitajien yhteistyöverkosto 
on koettu hyödylliseksi ja tapaami-
siin on osallistuttu aktiivisesti. Suh-
teiden solmiminen on lisäksi tuot-
tanut sosiaalista hyvinvointia - iloa 
ja tukea.  Kiperissä kysymyksissä 
tai vaikeissa tilanteissa on löytynyt 
henkilöitä keiden puoleen kääntyä 
ja keiltä saada apua – ei ole tarvinnut 
toimia tai yrittää pärjätä yksin. Tästä 
verkostosta ei ole ainakaan ääneen 
lausuttu mitään haittaa, mihin van-
ha kansanviisaus (sananlasku) kyllä 
saattaisi heittää epäilyn, kun se väit-
tää, että ”joukossa tyhmyys tiivis-
tyy”. Ja eikö ole niin, että huono tai 
väärä seura saattaa keskinkertaistaa 
tai latistaa hyvätkin ideat?! Tai olisi-
ko niin, että tapaamiset ja yhteistoi-
minta vievät hirvittävästi aikaa eikä 
niistä automaattisesti ole mitään 
hyötyä? ”Menee vain oppineen aika 
haaskuuseen!” On myös sanottu, 
että verkostoituessa voi käydä niin, 
että ”laitetaan kymmenen ihmistä 
samoihin suksiin – ja yksin olisit jo 
perillä”! 

”Mestariksi ei synnytä – 
vaan mestariksi tullaan 

työskentelemällä yhdessä 
muiden kanssa”.

”Verkosto ja 
verkostoyhteistyö on         

parhaimmillaan        
elävä yhteystietopankki ja 

laaja tietämysvarasto”.

Vaan edellä esitetyt ”kansanviisa-
udet” ja epäilyt eivät onneksi pidä 
paikkaansa tämän verkoston koh-
dalla! n

”Kun vuonna 2010 ensimmäisen ker-
ran tapasimme Töölön sairaalassa ja 
ainoa vieras oli Leena Turusta, niin 
ajattelin, että näinköhän tästä mi-
tään tulee? Vaan siitä asti olemme 
kokoontuneet kaksi kertaa vuodessa 
periaatteella vuoroin vieraissa käy-
dään. Verkoston voima on koko ajan 
mielestäni ollut siinä, että olemme 
voineet jakaa tietoa, kokemuksia 
ja toimintamalleja keskenämme 
ja ainakin jossain määrin päästä 
hieman lähemmäksi yhtenäisiä toi-
mintatapoja. Suomi on niin pieni 
maa, että meillä ei ole varaa kilpail-
la työvoimasta keskenämme vää-
rällä tavalla. Hyvät toimintatavat 
ja käytänteet voidaan jakaa ja ot-
taa soveltuvin osin käyttöön kunkin 
omassa työyksikössä ja toiminnassa. 
Toinen tärkeä seikka on ollut huoma-
ta, että ne asiat, joita omassa työs-
sään pohtii, ovat melko samanlaisia 
muuallakin – on huolta henkilöstön 
saatavuudesta ja pysyvyydestä, 
on sisäilmaongelmia, on valtavia 
rakennusurakoita ja on huoli siitä, 
miten voimme taata potilaillemme 
oikea-aikaisen hoitoon pääsyn ja 
hyvän ja laadukkaan hoidon. Ver-
kostotapaamisissa omat ajatukset 
avartuvat ja ratkaisut voivat löytyä 
tätä kautta. Verkostossa on voimaa 
voi kuulostaa kliseeltä – tässä ver-
kostossa se kuitenkin on totta. Kiitos 
siitä hyvät kollegat! 
    Tarja-Leena Neffling, johtava yli-
hoitaja, HYKS Leikkaussalit, teho- ja 
kivunhoito HUS
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Mika Kirjavainen
Sairaanhoitaja YAMK, Apulaisosastonhoitaja, 
TYKS Kirurgisen sairaalan leikkausosasto

Anne Rouhelo
Koulutusvastaava, tuntiopettaja, KT, Turun 
ammattikorkeakoulu

Miksi tulin tänään töihin?

Oletko koskaan miettinyt, miksi käyt töissä? Käytkö siellä rahan takia 
vai koetko saavasi työltäsi jotain enemmän? Vastaukset ovat yksilöl-
lisiä, mutta ne vaikuttavat siihen, kuinka hyvin viihdyt työssäsi.

Suomalainen terveydenhuolto elää 
voimakasta rakennemuutoksen 
aikaa. Tämä muutos kattaa koko 
terveydenhuollon kentän, myös 
leikkaustoiminnan. Ihmisten valin-
nanvapauden myötä varsinkin elek-
tiivistä kirurgiaa on siirtynyt paljon 
julkiselta sektorilta yksityiselle sek-
torille. Kun leikkaustoiminnan ky-
syntä yksityisellä sektorilla kasvaa, 
on luonnollista, että resurssien tarve 
myös kasvaa. Terveydenhuollossa, 
kuten muuallakin palvelusektoril-
la, osaava henkilöstö on toiminnan 
kannalta kriittinen resurssi. Tämä 
korostuu erityisesti leikkausosasto-
toiminnassa, missä työ on erityisen 
vaativaa ja teknisesti orientoitunut-
ta. Työn luonne leikkausosastoilla 
vaatii korkeaa erikoistumista ja tästä 
johtuen perehtymisajat ovat pitkiä. 
Koulun penkiltä tai vapailta markki-
noilta ei leikkausosastoille valmiita 
osaajia löydy. Jos yritys haluaa pal-

kata osaavan leikkaussalisairaan-
hoitajan, on sen etsittävä niitä piilo-
työmarkkinoilta jo olemassa olevilta 
leikkausosastoilta. Tästä syystä leik-
kaustoiminnan alalle on syntynyt kil-
pailutilanne henkilöstöresursseista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
(VSSHP) on tiedostanut henkilös-
töresurssien merkityksen toimin-
nalleen ja lanseerannut tätä varten 

”Huippuosaamisstrategian”, jossa 
korostetaan henkilöstön huippu-
osaamisen merkitystä.

”Kilpailukykymme muihin yliopistosai-
raaloihin ja kansainvälisiin vertailuyk-
siköihin nähden rakentuu osaamiselle, 
joka taas muodostuu ennen kaikkea 
parhaasta henkilöstöresurssista. Par-
haan henkilöresurssin saamiseen on 
mahdollista päästä vain olemalla 
houkutteleva työnantaja niin kliini-
koille ja tutkijoille kuin hoitohenkilö-
kunnalle ja muulle henkilöstölle”

VSSHP huippuosaamisstrategiaan 
liittyen aloitettiin Turun yliopistol-
lisen keskussairaalan (Tyks) kirur-
gisen sairaalan leikkausosastolla 
kehittämisprojekti. Kehittämispro-
jektin tarkoituksena oli parantaa 
leikkausosastolla toimivien sairaan-
hoitajien työhön sitoutumista tutki-
malla heidän työmotivaatioonsa ja 
työhyvinvointiinsa vaikuttavia teki-
jöitä sekä luomalla näiden perusteel-
la kehittämissuunnitelma tukemaan 
työhön sitoutumista. Taustaoletuk-
sena projektille oli ajatus siitä, että 
parantamalla työntekijöiden työhy-
vinvointia ja kiinnittämällä huomi-
ota heidän työmotivaatioonsa vai-
kuttaviin tekijöihin, voidaan työhön 
sitoutumista parantaa.
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Keitä me olemme?

Leikkausosasto, jolla kehittämis-
projekti toteutettiin, on osa Tyksin 
organisaatiota ja siitä käytetään ly-
hennettä K-Totek. Leikkausosasto 
K-Totek on Turussa Tyksin kirurgises-
sa sairaalassa sijaitseva ortopediaan 
keskittynyt leikkausosasto. Osastol-
la leikataan vuosittain yli 5000 leik-
kausta. Tyypillisiä potilasryhmiä ovat 
tuki- ja liikuntaelinvaivoista lonkan, 
polven, olkapään, käden, jalkaterän 
ja selän alueella kärsivät potilaat. 
Osasto koostuu 11 leikkaussalista ja 
kahdesta heräämöstä. 

Me tutkimuksen kohteena

Kehittämisprojektin keskiössä oli-
vat sairaanhoitajien työmotivaatio 
ja työhyvinvointi. Työhyvinvointia 
Tyksissä selvitetään säännöllisesti 
ja projektissa käytettiinkin työhy-
vinvoinnin kartoittamisessa 2017 
julkaistua valmista aineistoa. Työ-
motivaatioon vaikuttavien tekijöi-
den selvittämiseksi tehtiin 2018 
kyselytutkimus, joka toteutettiin 
kyselykaavakkeella informoituna 
tutkimuksena. Kysely suoritettiin 
informoituna, jotta vältyttäisiin työ-
motivaation käsitteiden väärin ym-
märtämiseltä. Kysymyksiä oli 23 
joista 21 olivat monivalintakysymyk-
siä ja kaksi avointa kysymystä. Avoi-
missa kysymyksissä kysyttiin, mitä 
työmotivaatio vastaajan mielestä 
tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikutta-
vat eniten työmotivaatioon työsken-

nellä juuri tutkittavassa työyksikös-
sä.  Lisäksi vastaajien taustatietoina 
kysyttiin ikää, työsuhteen luonnetta 
ja työuran pituutta. 

Kyselyyn vastasi 42 sairaanhoitajaa, 
joten vastausprosentiksi muodostui 
82%, jota voidaan pitää varsin hyvä-
nä. Taustatietoja ei raportoitu, kos-
ka niiden tilastollinen merkitsevyys 
ei toteutunut liian pienen otannan 
vuoksi. Vastaajien työmotivaatiota 
kohotti eniten mahdollisuus tehdä 
työnsä hyvin, kehittyminen ammat-
tilaisena sekä hyvät sosiaaliset suh-
teet työkavereihin. Vähiten vastaa-
jien työmotivaatiota kohotti uralla 
etenemisen mahdollisuudet, poti-
lastyön emotionaalinen haasteelli-
suus ja tarkat ohjeet ja säännöt.

odotettu tulos. Asia on ollut pinnalla 
keskusteluissa paljon. Ei kuitenkaan 
positiivisen kautta vaan pikemmin-
kin sen, että jatkuva kiire ja liian kor-
kea työkuorma aiheuttaa tunteen 
siitä, ettei työntekijöillä ole mahdol-
lisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin 
osaavat. Vaikka työn hyvin tekemi-
sen mahdollisuus koettiin motivaa-
tion kannalta erittäin tärkeänä, eivät 
muut työn luonteeseen liittyvät teki-
jät, kuten työn haasteellisuus, itsen-
sä toteuttamisen mahdollisuus tai 
työn emotionaalinen haasteellisuus, 
nousseet työmotivaation kannalta 
tärkeimpien tekijöiden joukkoon.

Toisena muista erottuvana tekijänä 
esiin nousi leikkaus- ja anestesia-
työn ammattilaisena kehittyminen. 
Kehittyminen ammattilaisena on 
yksi vahva henkilökohtainen tavoi-
te ja työmotivaation lähde. Koska 
leikkausosastolla toimivien sairaan-
hoitajien työmotivaatioon vaikuttaa 
paljon ammattilaisena kehittyminen, 
voidaan ajatella osaamisen kautta 
tulevan ammattiylpeyden olevan 

Henkilöstömme numeroina:

• 52 sairaanhoitajaa
• 2 osastonhoitajaa
• 2 apulaisosastonhoitajaa
• 4 lääkintävahtimestaria
• osastonsihteeri
• yhdeksän anestesialääkäriä
• anestesiaylilääkäri
• lisäksi muita henkilöitä (logistikko, 
         farmaseutti, laitoshuoltajia ym.)

Kysymys n Keskiarvo

3. Mahdollisuus tehdä työni hyvin 42 4,60

16. Kehittyminen leikkaus- ja anestesiatyön ammattilaisena 42 4,33

8. Hyvät sosiaaliset suhteet työkavereihin 42 4,24

12. Esimiehiltä saatu positiivinen palaute 41 4,15

14. Työkavereilta saatu positiivinen palaute 41 4,15

21. Mahdollisuus työn tauottamiseen 42 4,14

10. Työstä saatu palkka 42 4,12

18. Työtehtäviin perehdyttäminen 41 4,12

13. Esimiehiltä saatu rakentava palaute 41 4,05

15. Työkavereilta saatu rakentava palaute 41 4,00

1. Työn haasteellisuus 42 3,93

4. Työpaikkani arvomaailma 41 3,93

20. Mahdollisuus työajan joustoihin 42 3,93

2. Mahdollisuus toteuttaa itseäni 41 3,85

17. Hyvät koulutusmahdollisuudet 42 3,81

11. Työstä saadut palkkiot (muut kuin varsinainen palkka) 42 3,74

9. Hyvät sosiaaliset suhteet esimiehiin 42 3,71

6. Itsenäinen päätöksenteko 42 3,48

7. Työn tarkat ohjeet ja säännöt 42 3,38

5. Potilastyön emotionaalinen haasteellisuus 41 3,27

19. Uralla etenemisen mahdollisuus 42 3,07

Taulukko 1. Työmotivaatioon kohottavasti vaikuttavat tekijät. 
(1 = ei vaikuta lainkaan, 5 = vaikuttaa erittäin paljon)

Mikä meille on tärkeää?

Motivaatio voidaan jakaa ulkoiseen 
ja sisäiseen motivaatioon. Sairaan-
hoitajat ovat kirjallisuuden mukaan 
hyvin sisäisesti motivoituneita ja 
kohtalaisesti ulkoisesti motivoitu-
neita. Sairaanhoitajat myös halua-
vat tehdä työnsä hyvin. Tutkimuksen 
tulosten perusteella tämä näyttää 
pitävän paikkansa myös leikkaus-
osastolla toimivien sairaanhoitajien 
osalta. Viidestä eniten tutkittavien 
työmotivaatioon kohottavasti vai-
kuttaneesta tekijästä kaksi eniten 
vaikuttavaa tekijää, työn tekeminen 
hyvin ja kehittyminen ammattilaise-
na, olivat sisäisiä tekijöitä. Tärkeim-
pänä tekijänä esiin noussut työn 
hyvin tekemisen mahdollisuus oli 

uu
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tärkeä motivaatiotekijä. Tämä siitä-
kin syystä, että uralla etenemisen 
mahdollisuuksien ei koettu olevan 
työmotivaation kannalta tärkeää.

Työmotivaatioon kolmanneksi eni-
ten vaikutti hyvät sosiaaliset suhteet 
työkavereihin. Tulosten perusteella 
leikkausosastolla toimivilla sairaan-
hoitajilla tämä on hyvin tärkeä teki-
jä työmotivaation kannalta. Hyvät 
sosiaaliset suhteet esimiehiin eivät 
olleet, työmotivaation kannalta, lä-
heskään niin tärkeitä kuin hyvät sosi-
aaliset suhteet työkavereihin. Tämä 
voi johtua työympäristössä vaikutta-
vasta perinteisestä johtamiskulttuu-
rista. Hyvien sosiaalisten suhteiden 
vaikutus työmotivaatioon tapahtuu 
oletettavasti työhyvinvoinnin kaut-
ta.

Positiivinen palaute, sekä työka-
vereilta että esimiehiltä saatuna, 
nousi esille ulkoisista motivaatto-
reista. Ero työstä saatuun palkkaan 
ei kuitenkaan ollut suuri. Myöskin 
esimiehiltä ja työkavereilta saatu 
rakentava palaute koettiin tärkeänä, 
mutta ei niin tärkeänä kuin positiivi-
nen palaute. Erilaisten ulkoisten mo-
tivaatiotekijöiden merkitys työmo-
tivaation kannalta koettiin tärkeänä, 
vaikka ne vaikuttivat selkeästi vä-
hemmän kuin sisäiset tekijät, kuten 
työn hyvin tekemisen mahdollisuus 
tai kehittyminen ammattilaisena.

Työn ominaisuudet kuten mah-
dollisuus työajan joustoihin, hyvät 
koulutusmahdollisuudet tai uralla 
etenemisen mahdollisuudet eivät 
tutkimuksen mukaan olleet tärkeim-
pien työmotivaatioon vaikuttavien 
tekijöiden joukossa. Erityisesti uralla 
etenemisen mahdollisuuksien mer-
kitys oli selkeästi vähäisempi kuin 
minkään muun tekijän. Uralla ete-
nemisen vähäinen vaikutus työmo-
tivaatioon ei ollut yllättävää. Julki-
sessa terveydenhuollossa Suomessa 
uralla etenemisen mahdollisuudet 
ovat varsin rajoittuneet. Tästä syys-
tä alalle saattaa hakeutua henkilöitä, 

joille uralla etenemisen mahdolli-
suudet eivät ole tärkeitä.

Leikkausosastolla toimiville sairaan-
hoitajille itsenäisen päätöksenteon 
vaikutus työmotivaatioon jäi vähäi-
seksi muihin tekijöihin verrattuna. 
Tämä oli ristiriidassa aikaisempien 
tutkimusten kanssa, sillä aikaisem-
pien tutkimusten mukaan juuri auto-
nomisempi vähemmän kontrolloitu 
työ nostaa sairaanhoitajien työmo-
tivaatiota. Tässä kohtaa huomioita-
va myös se, että tarkkojen ohjeiden 
ja sääntöjenkin merkitys työmoti-
vaatioon jäi tutkimuksessa muita 
tekijöitä matalammaksi. Vaikka työ 
leikkausosastolla vaatii paljon itse-
näistä päätöksentekoa, perustuu se 
kuitenkin pohjimmiltaan tarkkoi-
hin ohjeistuksiin ja rutiineihin. Voi 
olla, että leikkausosaston muista 
sairaanhoitajien työympäristöistä 
poikkeava toiminta vaikuttaa siellä 
työskentelevien henkilöiden työ-
motivaation kokemiseen tässä tilan-
teessa. Itsenäinen päätöksenteko ja 
työn tarkat ohjeet ja säännöt sekä 
niiden noudattaminen ovat arkipäi-
vää leikkausosastolla.

Tutkittavista leikkausosastolla toi-
mivista sairaanhoitajista enemmis-
tö koki työmotivaation tarkoittavan 
halua, innostuneisuutta tai kiinnos-
tusta tehdä työnsä hyvin. He myös 
kuvailivat sen ilmenevän työn ilona, 
positiivisena asenteena, innostu-

neisuutena ja energiana työssään. 
Enemmistö vastaajista arvioi tut-
kittavassa yksikössä tärkeimmäksi 
työmotivaationsa lähteeksi juuri 
työn luonteen. Vastauksista kävi 
ilmi, että itselleen mielekkäät työ-
tehtävät ja säännölliset työajat sekä 
päivätyö motivoivat tutkittavan leik-
kausyksikön sairaanhoitajia. Erityi-
sesti työaikoihin liittyvät vastaukset 
voivat kertoa tutkittavien arvosta-
van vapaa-aikaansa hyvin korkealle. 
Muita työmotivaation lähteitä juuri 
tutkittavassa yksikössä mainittiin 
hyvät suhteet työkavereihin ja työn 
haasteellisuus. Voidaan olettaa, että 
osastollemme on hakeutunut työ-
hön henkilöitä, joille on tärkeää työn 
haastavuus, yhdessä tekeminen 
sekä työn ja vapaa-ajan selkeä erot-
taminen.

Mitä jatkossa?

Tutkimuksissa on tapana miettiä 
mitä jäi vielä selvittämättä. Jatkos-
sa olisi mielenkiintoista saada tietää 
miten ikä, sukupuoli tai työsuhteen 
kesto vaikuttaa leikkausosastolla 
toimivien sairaanhoitajien työmoti-
vaatioon. Tämän lisäksi olisi todella 
mielenkiintoista vertailla, onko yk-
sityisen ja julkisen sektorin leikkaus-
salihoitajien työmotivaation lähteis-
sä eroa. Urbaanin legendan mukaan 
yksityiselle puolelle siirrytään jul-
kiselta sektorilta nimenomaan le-
veämmän leivän perään. n

Tämä artikkeli on kooste kehittämis-
projektin raportista eikä sisällä lähteitä. 
Varsinainen raportti pitää sisällään läh-
teiden lisäksi työhyvinvointitutkimuk-
sen analyysin ja varsinaisen kehittämis-
suunnitelman perusteluineen. Jos olet 
kiinnostunut tutustumaan siihen, on se 
luettavissa osoitteessa: https://www.
theseus.fi/handle/10024/166445

Kuvat: Victor Ekholm.
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Robottikirurgiaa 
10 vuotta Tays:ssa

Hanna Suikki 
Leikkaus-ja anestesiahoitaja
Tiia Törnqvist
Leikkaus-ja anestesiahoitaja 

Leikkausosasto 4, TAYS

Joulukuussa 2008 tehtiin ensim-
mäinen robottileikkaus TAYS:ssa, 
jolloin urologit tekivät robotti-
avusteisen prostatectomian. Sen 
jälkeen niitä on tehty jo yli 2000 
kpl. Keväällä 2009 Helsinki aloitti 
omat robottileikkauksensa, Turku 
vuotta myöhemmin. Tämän jäl-
keen robottileikkaukset on aloi-
tettu myös Oulussa ja Kuopiossa.

Ensimmäinen gynekologinen ro-
bottileikkaus tehtiin maaliskuussa 
2009. Ensimmäisiin leikkauksiin val-
mistauduttiin huolella. Oppia haet-
tiin ulkomailta, koska Suomessa ei 
sellaista ollut tarjolla. Meiltä lähti 
kaksi hoitajaa ja kaksi lääkäriä opin-
tomatkalle Lundiin Ruotsiin, missä 
saimme nähdä ensimmäisen ker-
ran Da Vinci -leikkausrobotin. Siellä 
professori Jan Persson ja leikkaus-
salihoitaja Christina Etén Bergqvist 
opastivat meitä robottileikkauksen 
maailmaan ja saimme heiltä kat-
tavan paketin tietoja, joilla lähteä 
aloittelemaan omaa robottitoimin-
taa. Lisäksi kävimme Strasbourgissa 
Ranskassa sikalabrassa. Siellä meillä 
oli oma robotti ja ”potilas” kahden 
päivän ajan, joten saimme käytän-
nössä treenata kaikkea robotin käyt-
töön liittyvää. Suomeen tultuamme 
perehdytimme kaksi muuta hoitajaa 
robottileikkauksiin ja näin meillä oli 
kahden lääkärin ja neljän hoitajan 
tiimi valmiina. 

Alussa käytimme samaa välineistöä 
urologien kanssa. Käytössä oli hei-
dän robottikorinsa ja optiikka, sekä 
meiltä gynekologista välineistöä. Tä-
män lisäksi tulivat tietenkin peittelyt 
ja kaikki muut tarvikkeet, joita olikin 

reilusti. Melko pian saimme oman 
robottikorin, jossa oli kaikki gyne-
kologisessa robottileikkauksessa 
tarvittavat instrumentit. Näin mei-
dän ei enää tarvinnut kerätä instru-
mentteja useasta eri korista. Myös 
robottiin räätälöity custom made 

-pakkaus helpotti suuresti passarin 
työtä vähentämällä kerättävän ja 
annettavan tavaran määrää. 

Ensimmäinen robottimme oli mallia 
Da Vinci S. Sellainen oli meidän li-
säksemme myös Helsingissä. Turku 
ja Oulu saivat tästä kehittyneem-
män version eli Da Vinci Si:n. Kuopio 
osti robotin seuraavan mallin eli Da 
Vinci Xi:n. Myös Tampere sai uuden 

Xi:n puolitoista vuotta sitten. Tämä 
malli eroaa edeltäjistään huomat-
tavasti ja on helpompi käyttää ja 
liikutella. Siinä on edistyneempiä 
ominaisuuksia, jotka mahdollistavat 
mm. leikkausasennon vaihdon kes-
ken toimenpiteen, joka ei ennen ol-
lut mahdollista robotin ollessa kiin-
nittyneenä potilaaseen. 

Robotti eri erikoisalojen 
käytössä

Urologia on TAYS:ssa leikannut ro-
bottiavusteisesti eniten. Heillä oli 
aluksi neljä leikkauspäivää, tällä het-
kellä leikkauspäiviä on kaksi. Urolo-
git ovat vuosien mittaan leikanneet 
pääsääntöisesti robottiavusteista 
prostatectomiaa (RALP). Niiden 
määrä on kuitenkin vähenemässä, 
koska aktiiviseuranta on yleistynyt 
sekä laparoskooppisia prostatecto-
mioita on alettu tekemään enem-
män 3D-tekniikan yleistyessä. Viime 
vuonna aloitettiin robottikystek-
tomiat (RARC). Näiden lisäksi he 
tekevät vuodessa muutamia rakko-
emätinfistelien korjauksia, ureterin 
uudelleen istutuksia (neoimplantaa-
tiot), rakkodivertikkelien poistoja 
sekä munuaisaltaan ja ureterin liitty-
mäkohdan ahtauman korjausleikka-
uksia (PU-plastiat).

Robottia käyttävät toisinaan myös 
thoraxkirurgit, jotka aloittivat en-
simmäisenä pohjoismaisena kes-
kuksena yleisthoraxkirurgian robot-
tiohjelman. Robottileikkauksia on 
kertynyt noin 100 kpl. Tyypillisimmät 
leikkaukset ovat yläetuvälikarsinan 
kasvainten (tymooma) ja kateenkor-
van poistot (tymektomia).

Da Vinci Xi leikkausrobotti.
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Gastroenterologit aloittivat omat 
robottileikkauksensa vuonna 2016. 
Tähän mennessä he ovat leikanneet 
n. 170 potilasta. Heillä on tällä het-
kellä kaksi leikkauspäivää.  Gastro-
enterologit leikkaavat robotilla pää-
sääntöisesti peräsuolisyöpäkirurgiaa. 
Leikkauksista n.75% muodostavat 
anteriorinen resektio ja abdominope-
rineaalinen rectumin extirpaatio. 
15% leikkauksista on verkkorectope-
xioita. Protectomia IPAA (peräsuolen 
poisto ja ileoanaaliliitoksen rakenta-
minen) muodostaa 5% leikkauksista. 
Näiden lisäksi he tekevät yksittäisiä 
hemikolectomioita, sigmaresectioita, 
kolecystectomioita, nivustyrien kor-
jauksia ja tuumorien poistoja.

Robotin käyttö gynekologiassa

Kokonaisuudessaan on tehty n. 870 
gynekologista robottileikkausta. 
Gynekologiset leikkaukset jakau-
tuvat niin, että 80% leikkauksista 
on kohdun runko-osan limakalvon 
adenocarsinoma -leikkauksia, joissa 
potilaalta poistetaan kohtu, muna-
sarjat, munanjohtimet, lantion imu-
solmukkeet ja para-aortaaliset imu-
solmukkeet. Tarvittaessa poistetaan 
omentti tai umpilisäke. 10% leikka-
uksista on kohdunkaulan syöpäleik-
kauksia eli Wertheim -leikkauksia, 
joissa tehdään laajennetun kohdun 
poiston lisäksi lantion alueen imu-
solmukepoisto. 10% leikkauksista 
on staging -leikkauksia, jolloin kohtu 
ja munasarjat on poistettu jo aikai-
semmin ja patologin tutkimuksessa 
on selvinnyt, että leikkauslaajuutta 

pitää kasvattaa myös imusolmuk-
keiden poistoon para-aortaalisesti 
ja lantiosta sekä tarvittaessa poistaa 
omentti.

Aikojen saatossa olemme tehneet 
robotilla myös myoman poistoja ja 
tracelectomioita eli kohdun kaulan 
poistoleikkauksia. Nykyään tällai-
seen ei enää ole mahdollisuutta, sillä 
malignit leikkaukset vievät kaiken 
leikkausajan. Toivottavasti jatkos-
sa saisimme lisää leikkauskapasi-
teettia. Tällöin gynekologiassa olisi 
mahdollista käyttää robottia myös 
benignien leikkausten suorittami-
seen.  Voisimme lisäksi hyödyntää 
eri erikoisalojen osaamista esim. en-
dometrioosileikkauksissa. 

Robottileikkaus käynnissä. Kuvassa robotti on kiinnitettynä potilaaseen ja assistentti avustaa toimenpiteessä.
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Gynekologeilla on yksi leikkauspäivä, 
jonka aikana tehdään kaksi leikkaus-
ta. Robottileikkauksiin on käytössä 
aamu- ja iltatiimi, jotta ei tule liian 
pitkiä työpäiviä. Alussa leikkaukset 
venyivät illalla kuuteen - seitsemään 
asti. Tällä hetkellä leikkaukset loppu-
vat pääsääntöisesti neljän, viiden ai-
kaan.  Olemme pyrkineet pitämään 
robottitoimintaan osallistuvan hoi-
tajatiimin järkevän kokoisena, jolloin 
osaaminen pysyy yllä ja työskentely 

Leikkaava lääkäri ohjaamassa robotin toimintaa.

sujuvana. Tällä hetkellä meitä robot-
tihoitajia on 11.  Myös lääkärien vaih-
tuvuus on ollut vähäistä, joten kaikki 
tuntevat toisensa hyvin ja luottavat 
toistensa ammattitaitoon. Koska 
leikkaustyyppi on vuosien mittaan 
pysynyt melko samanlaisena, olem-
me pystyneet hiomaan prosessin 
hyvin tehokkaaksi. Vaihtoajat leik-
kausten välillä ovat lyhyet ja leik-
kausvalmistelut hoituvat nopeasti. 
Salissa vallitseekin hyvä tekemisen 

meininki ja rento ilmapiiri. Näin 
pitkätkään leikkaukset eivät tunnu 
raskailta ja on aina mukava tulla työ-
paikalle. 10 vuotta robottitoiminnan 
parissa on kulunut nopeasti. Tänä 
aikana niin robotit kuin meidän oma 
osaamisemme ovat kehittyneet 
huimasti. Mielenkiinnolla odotam-
me, miltä robottikirurgia näyttää 
tulevaisuudessa.n 
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Naistenpäivän kahvilla 
eduskunnassa

SUOMEN LIPUT LIEHUIVAT nais-
tenpäivän kunniaksi pääkaupungissa, 
kun kokoonnuimme Musiikkitalon 
kahvilaan ennen vierailua eduskun-
taan puhemies Paula Risikon kut-
susta. Koska oli perjantai ja työpäivä, 
meitä oli vain viisi hallituksen jäsentä, 
joilla oli mahdollista järjestää aikaa 
vierailua varten. Päivä tullaan muis-
tamaan myös Suomen poliittisessa 
historiassa; sote-uudistus kaatui ja 
istuva hallitus ilmoitti aamulla erosta. 
Suomessa se on harvinaista. Viimek-
si vuonna 1982 oli vastaavanlainen 
tilanne. Olimme kaikki aika epävar-
moja siitä, onnistuuko vierailu, mutta 
iloksemme tapaamista ei peruttu.

Turvatarkastuksen jälkeen meidät 
opastettiin lehterille seuraamaan 
eduskunnan täysistuntoa. Lyhyen 
istunnon aikana oli enimmäkseen 
äänestyksiä, mutta pääsimme kuu-
lemaan ensimmäistä käsittelyä hal-
lituksen esityksestä eduskunnalle 
laiksi terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun lain 23 b §:n 
muuttamisesta ja siihen liittyvää 
keskustelua. Ammattihenkilölakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että rajattu lääkkeenmäärääminen 
voidaan ottaa käyttöön terveys-
keskuksen avovastaanoton yksiköi-
den ohella myös muissa kunnan tai 
kuntayhtymän järjestämisvastuulle 
kuuluvissa perusterveydenhuollon 
avohoidon palveluissa sekä erikois-
sairaanhoidon avohoidon palveluis-
sa. Rajattu lääkkeenmäärääminen 
tulee ehdotuksen mukaan mahdol-
liseksi esimerkiksi kotisairaanhoi-
dossa ja erikoissairaanhoidon po-
liklinikoilla. Ministeri Krista Kiuru 
esitteli valiokunnan esityksen, jonka 
jälkeen kansanedustajilla oli mah-
dollisuus puheenvuoroon. Edustaja 

Päivi Räsänen (kd) vastusti esitystä, 
koska ”varsinkin kotisairaanhoidon 
osalta tämä olisi todellakin jopa po-
tilasturvallisuuttava vaarantavaa”. 
Sen sijaan edustajat Arja Juvonen 
(ps), Sari Sarkomaa (kok) ja Mark-
ku Rossi (kesk) olivat puheenvuo-
rossaan sairaanhoitajien lääkkeen-
määräämisoikeuden laajentamisen 
puolesta. Oli mielenkiitoista seurata 
keskustelua ja meillä kävi hyvä onni, 
kun pääsimme kuulemaan omaa 
alaan liittyvää asiaa.

Täysistunnon jälkeen meidät vietiin 
eduskuntasalin puhemiehen aitioon 

tapaamaan Paula Risikkoa. Hän 
esitteli näkymiä aitiosta ja puhuim-
me myös edellisestä eduskunnan 
keskustelusta. Risikko oli peruspal-
veluministeriä silloin, kun sairaan-
hoitajien rajattua lääkkeenmää-
räämisoikeuteen liittyvää asetusta 
tehtiin vuonna 2010, joten asia oli 
hänelle läheinen. Puheissa oli myös 
aamuinen presidentin ilmoitus halli-
tuksen erosta ja hän näyttikin meille 
tuon virallisen paperin, jonka oli aa-
mulla saanut.

Puhemiehen aitioista siirryimme hä-
nen työhuoneeseensa, jonne meille 

Jaana Perttunen
Hoitotyön lehtori, JAMK
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Millainen on taustanne? Mitä teitte ammatiksenne ennen kuin 
Teistä tuli kansanedustaja, ministeri ja eduskunnan puhemies?

- Toimin erikoissairaanhoitajana, terveydenhuollon opettajana ja 
rehtorina terveydenhuolto-oppilaitoksessa sekä viimeisimmäksi 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtorina.

Millaisena näette hoitotyön aseman tämän päivän terveyden-
huollossa?

- Ilman hoitotyötä ei terveydenhuolto toimi. Hoitotyön on hoitojen 
vaikuttavuuden kannalta olennainen osa.

Millainen näkökulma Teillä on perioperatiiviseen hoitotyöhön?
- Perioperatiivinen hoitotyö on leikkausta tarvitsevan potilaan 
hoitoketjun kivijalka, mikä vaikuttaa myös hänen koko hoitonsa 
vaikuttavuuteen ja hoidon tuloksiin.

Mitä asioita näette tärkeänä sairaanhoitajien koulutuksessa?
- Koulutuksessa pitää saada osaamista kokonaisvaltaiseen ihmi-
sen auttamiseen, vaikka kaikki eri erikoisalat eivät hallussa oli-
sikaan. Pitää olla ennakointitaitoa ja sen perusteella ymmärrys, 

oli katettuna kahvipöytä. Kahvin 
lomassa Risikko kertoi meille puhe-
miehen työstä kotimaassa ja ulko-
mailla. Hän kyseli myös mitä meille 
yhdistyksenä kuuluu. Keskustelu 
oli vilkasta puolin ja toisin. Olimme 
otettuja vieraanvaraisuudesta sekä 
arvokkaasta, mutta silti välittömäs-
tä puhemiehen seurasta. Noin puo-
len tunnin jälkeen velvollisuudet kut-
suivat ja me pääsimme vielä lyhyelle 
opastetulle kierrokselle. 

Eduskuntatalon peruskorjaus val-
mistui Suomen itsenäisyyden sadan-
tena juhlavuonna. Korjaus kohdistui 
paljolti taloteknisiin asioihin, kuten 
lämmitysjärjestelmään ja vastaa-
viin. Peruskorjaus käsitti suuren 
konservointiurakan. Seiniä ja katto-
maalauksia konservoitiin, samoin is-
tuntosalin kupoli puhdistettiin alku-
peräiseen sävyynsä. Konservoinnin 
näkyvin kohde on ollut istuntosalin 
patsaat. Pronssipatsaiden tilalle on 
tuotu Wäinö Aaltosen alkuperäiset, 
kullatut kipsiveistokset. Näitä sekä 
monia muita hienoja yksityiskohtia 
pääsimme ihailemaan. Käytävillä 
tuli vastaan monia tuttuja kasvoja ja 
joku kävi meille myös esittäytymäs-
sä henkilökohtaisesti.

Vierailumme oli oikein onnistunut. 
Moni meistä oli ensimmäistä kertaa 
eduskuntatalossa. Päivän jännittä-
vyyttä lisäsi vielä epävarmuus siitä, 
miten hallituksen ero näkyisi ja vai-
kuttaisi meidän vierailuumme. Kaik-
ki meni kuitenkin hienosti. Kiitokset 
puhemies Paula Risikolle sekä hänen 
sihteerilleen Sirpa Tainio-Törröselle 
ja avustaja Riikka Varilalle.n

mitä kaikkea tarvitaan ja mihin pitää olla yhteydessä hyvissä 
ajoin. Sairaanhoitajalta vaaditaan kaikissa tehtävissään enna-
kointitaitoa ja siihen auttaa vahva asioiden teoreettinen hallinta, 
mutta myös kokemus. Kaikkea ei voi kirjoista oppia, vain kokemus 
opettaa jotkut asiat.

Mitä mieltä olette sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen 
tarpeellisuudesta?

- Laaja-alainen pohja osaamiselle pitää olla, mutta myös erikois-
tumista tarvitaan.

Mitkä ovat terveisenne tänä päivänä leikkausosastoilla työs-
kenteleville sairaanhoitajille?

- Teette todella tärkeää työtä ihmisen hyväksi. Teidän työnne on 
leikkausta edellyttävän ihmisen hoidon laadun ja vaikuttavuuden 
perusta ja edellytys. Kiitos työstänne!

Terveisin 
Paula Risikko
Eduskunnan puhemies, TtT, sairaanhoitaja

PAULA RISIKON HAASTATTELU
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NORNA 2016 ja 2018 
- katsaus perioperatiivisen hoitotyön 
tutkimukseen ja kehittämiseen pohjoismaissa

NORNA -konferenssit 
Pohjoismaista yhteistyötä 
ja tiedonvaihtoa 
 
NORNA, Nordic Operating Room 
Nurses Association, on perustettu 
vuonna 1993. Sen jäsenmaita ovat Is-
lanti, Norja, Tanska, Ruotsi ja Suomi. 
Järjestön tarkoituksena on edistää 
perioperatiivista sairaanhoitajuutta 
Pohjoismaissa. Lisäksi tarkoitukse-
na on tukea perioperatiivisten hoita-
jien ammatillista kehittymistä siten, 
että osaaminen perustuu tieteelli-
seen tietoon ja hyväksi havaittuihin 
toimintakäytänteisiin. Konferenssi 
järjestetään joka toinen vuosi, vuo-
rotellen eri Pohjoismaissa. 

Tukholmassa (2018) järjestetty kon-
ferenssi oli järjestyksessään viides ja 
sen tavoitteena oli jakaa kehittämis- 
ja parannusehdotuksia leikkauspo-
tilaiden hoitotyöhön osallistuvien 
perioperatiivisten sairaanhoitajien 
keskuudessa. Konferenssissa oli 370 
osallistujaa kahdeksasta eri maasta. 
90 % osallistujista oli Norjasta, Ruot-
sista ja Tanskasta. Suomesta osallis-
tujia oli yhteensä 12. Osallistujia oli 
myös Australiasta, Islannista, Tur-
kista ja Virosta. Konferenssin sisältö 
muodostui yhteensä 33 esityksestä, 

Netta Pohjamies
sh/th (AMK), TtM, Kliininen opettaja, 
hoitotyö, 
HUS Tukielin- ja plastiikkakirurgia

Toni Haapa
sh (AMK), TtT, Kliininen opettaja, 
hoitotyö, 
HUS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito

Tämän artikkelin tarkoituksena on luoda NORNA 2016 ja 2018 -konferenssin 
sisältöjen pohjalta katsaus perioperatiivisen hoitotyön tutkimukseen ja kehit-
tämiseen Pohjoismaissa. Lisäksi artikkelin tarkoituksena on vertailla NORNA 
2016 ja 2018 -konferenssien perioperatiivisen hoitotyön painopistealueita 
tieteellisten tutkimusten osalta. Tämän artikkelin tavoitteena on kannustaa 
ja rohkaista suomalaisia perioperatiivisen hoitotyön parissa toimivia sairaan-
hoitajia ja asiantuntijoita julkaisemaan sekä esittelemään tutkimus- ja kehit-
tämistöitään Pohjoismaisessa hoitotyön foorumissa. 

joista suullisia oli 18 ja postereita 
15. Vastaavasti Kööpenhaminassa 
(2016) järjestetyssä NORNA -konfe-
renssissa esityksiä oli 31, joista suul-
lisia esityksiä 17 ja posteriesityksiä 
14.

Katsaus NORNA 2016 ja 2018 
-konferenssien esityksiin

Kööpenhaminassa 2016 järjestetyn 
konferenssin esitykset (N=31) jakau-
tuivat maittain seuraavasti: Tanska 
58 % (n=18), Ruotsi 16 % (n=5), Suo-
mi 10 % (n=3), Norja 6 % (n=2), Is-
lanti 6 % (n=2) ja Grönlanti 3 % (n=1). 
Kaikista esityksistä tieteellisiä tutki-
muksia oli 45 % (n=14). Tämän lisäksi 
oli erilaisia toiminnan kehittämis-
projekteja sekä tapausselostuksia 
55 % (n=17). Menetelmällisesti tutki-
mukselliset esitykset (n=14) Kööpen-
haminan NORNA -konferenssissa 
jakautuivat seuraavasti: kyselytut-
kimus 43 % (n=6), kirjallisuuskatsaus 
21 % (n=3), haastattelututkimus 14 
% (n=2), havainnointitutkimus tai 
auditointi 14 % (n=2) ja monimene-
telmätutkimus 7 % (n=1). Tutkimuk-
sellisten esitysten kohderyhminä tai 
tiedonantajina olivat potilaat 43 % 
(n=6), hoitohenkilökunta 21 % (n=3), 
kirjallisuus 14 % (n=2), opiskelijat 

ja ohjaajat 7 % (n=1), kirjallisuus ja 
työpaikkailmoitukset 7 % (n=1) sekä 
potilaiden omaiset 7 % (n=1). Kaik-
ki esitykset mukaan lukien teemat 
painottuivat opiskelijoiden ja hoito-
työntekijöiden osaamiseen, hoidon 
laadun varmistamiseen, turvallisuu-
teen, hoitotyön johtajan rooliin ja 
tehtäviin sekä tiimityöhön. 

Tukholmassa 2018 järjestetyn kon-
ferenssin esitykset (N=33) jakautui-
vat maittain seuraavasti: Ruotsi 55 
% (n=18), Tanska 27 % (n=9), Suomi 
6 % (n=2), Norja 6 % (n=2), Islan-
ti 3 % (n=1) ja Australia 3 % (n=1). 
Kaikista esityksistä tutkimuksia oli 
55 % (n=18). Tämän lisäksi kehit-
tämishankkeita oli 30 % (n=10) ja 
tutkimuksellisia kehittämishank-
keita 15 % (n=5). Menetelmällises-
ti tutkimukset tai tutkimukselliset 
kehittämishankkeet (n=23) jakau-
tuivat seuraavasti: kyselytutkimus 
26 % (n=6), kokeellinen tutkimus 
22 % (n=5), haastattelututkimus 22 
% (n=5), havainnointitutkimus 9 % 
(n=2), kirjallisuuskatsaus 9 % (n=2), 
monimenetelmätutkimus 4 % (n=1), 
Delfoi-tutkimus 4 % (n=1) ja rekis-
teritutkimus 4 % (n=1). Tämänker-
taisessa konferenssissa kaikkien esi-
tysten kiinnostuksen kohteina olivat 
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henkilökunta 58 % (n=19), potilaat 
33 % (n=11) ja opiskelijat 9 % (n=3). 
Konferenssin esitysten teemat oli-
vat moninaiset. Suurin osa esityk-
sistä liittyi hoitotyön laatuun, pro-
tokollaan tai yhteisiin käytänteisiin. 
Leikkaukseen joutuvan riskipotilaan 
tunnistamisen alueelle oli tehty 
muutama tutkimus tai kehittämis-
työ. Näiden lisäksi esityksissä tuotiin 
esille leikkausasentoihin, opiskeli-
jaohjaukseen, tiimityöhön, potilaan 
kokemukseen hoidosta, hoitotyön 
osaamiseen, simulaatio-oppimiseen 
sekä kirurgisen savuun tai leikkaus-
salin ilmankiertoon liittyviä teemoja. 

Mitkä ovat perioperatiivisen 
hoitotyön tutkimus- ja kehittämis-
työn painopistealueet NORNA 

-konferenssien perusteella?

On selvää, ettei tämän katsauksen 
perusteella voi tehdä pitkälle mene-
viä johtopäätöksiä, mutta joitakin 
huomioita voidaan esittää periope-
ratiivisen hoitotyön tutkimuksen 
ja kehittämisen saralla. Ensinnäkin, 
järjestäjämaan osallistujien aktii-
visuus perioperatiivisen hoitotyön 
tutkimus- ja kehittämistöiden esi-
tysten tuottamisessa näkyy selvästi 
tässä katsauksessa. Tätä kuvastaa se, 
että yli puolet esityksistä ovat olleet 
järjestäjämaan edustajien tuottamia 
kummassakin konferenssissa. Toi-
seksi, konferensseissa olevien esitys-
ten määrä näyttää pysyvän saman 
suuntaisena, samoin kun suullisten 
esitysten ja posteriesitysten suhde 
toisiinsa. Kolmanneksi, tieteellisten 
tutkimusten tai tutkimuksellisella 
otteella tehtyjen esitysten määräs-
sä on nähtävissä hienoista kasvua 
tämän katsauksen valossa. Tässä 
tarkastelussa ei kuitenkaan käy ilmi 
sitä, kuinka paljon konferensseihin 
lähetetyistä tiivistelmistä oli hyväk-
sytty. Näin ollen ei voida tietää, onko 
raportoitujen tutkimusten tai tutki-
muksellisten kehittämishankkeiden 
määrä todellisuudessa lisääntynyt 
Pohjoismaissa. Neljänneksi, erilaiset 

kyselyt näyttävät pitävän pintansa 
käytettyjen tutkimusmenetelmi-
en valikoimassa Pohjoismaisessa 
perioperatiivisen hoitotyön tutki-
muksessa ja tutkimuksellisessa ke-
hittämisessä (Kööpenhaminassa 
43 % esityksistä ja Tukholmassa 26 
%). Huomattavaa on, että Tukhol-
massa oli toiseksi eniten kokeellisia 
tutkimusasetelmia (22 % esityksis-
tä), joskin ne olivat laadultaan vaih-
televia. Viidenneksi, tutkimusten ja 
tutkimuksellisten kehittämistöiden 
kohderyhminä tai tiedonantajina 
kumpanakin vuonna olivat pääasias-
sa potilaat ja/tai henkilökunta. Köö-
penhaminan konferenssissa potilaat 
edustivat useammin tutkimuksellis-
ten esitysten (43 % esityksistä) koh-
deryhmää, kuin Tukholmassa (33 % 
esityksistä). Sitä vastoin henkilökun-
ta oli selkeästi enemmän tutkimuk-
sen kohteena Tukholman konferens-
sissa (58 % esityksistä), kuin taas 
Kööpenhaminan konferenssissa (21 
% esityksistä). Opiskelijoita tai hei-

dän ohjaukseen osallistuvia ohjaajia 
tiedonantajina oli aika lailla saman 
verran kummassakin konferenssissa. 
Vaikka kummassakin konferenssissa 
oli monenlaisia ja monen tasoisia 
esityksiä, löytyi niistä hyvin saman-
kaltaisia teemoja, kuten hoitotyön 
laadun varmistaminen, henkilökun-
nan osaamisen vahvistaminen (mu-
kaan lukien harjoittelussa olevan 
opiskelijan osaamisen vahvistami-
nen) sekä hoidon turvallisuus. 
 
Miltä näyttää suomalaisten rooli 
pohjoismaisessa perioperatiivisen 
hoitotyön foorumissa?

Suomalaisia esityksiä oli kumpana-
kin vuonna huolestuttavan vähän. 
Vuoden 2016 konferenssissa kolme 
ja vuoden 2018 konferenssissa kaksi. 
Suomalaisten esitysten teemat poh-
jautuivat molemmissa konferens-
seissa pitkälti opiskelijaohjaukseen. 
Vuoden 2016 konferenssissa suoma-

Netta Pohjamies ja Toni 
Haapa posterinsa äärellä 
NORNA -kongressissa Köö-
penhaminassa 2016.
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laisten esitykset kuvasivat valmis-
tumisvaiheessa olevien opiskelijoi-
den osaamista (Kajander-Unkuri ym. 
2016: How competent are graduating 
nursing students?) ja opiskelijaoh-
jauksessa käytettäviä menetelmiä 
(Haapa & Pohjamies 2016: A short 
visit to operating theatre – how a 
nursing student can get the best out 
of it?). Vuoden 2018 konferenssis-
sa kuvattiin opiskelijan harjoittelu-
prosessissa toimivien henkilöiden 
tehtävänkuvia (Pohjamies & Haapa 
2018: Students` in clinical placements 
– Defining mentors` and clinical nurse 
teacher` job functions by Delphi 
method) sekä moniammatillisen op-
pimisen tukemista perioperatiivises-
sa toimintaympäristössä (Pohjamies 
2018: Interprofessional Clinical Learn-
ing Session in a Perioperative Setting 

– Nursing Student`s perspective). 

Näissä kahdessa edellisessä NOR-
NA -konferenssissa on ollut vain yksi 
suomalaisten esitys, joka käsitteli 
muuta kuin opiskelijaohjausta. Vuo-
den 2016 konferenssissa Siirala ym. 
esittelivät tutkimustaan (The nurse 
manager´s role in perioperative set-
ting), jossa kirkastettiin hoitotyön 
esimiehen (osastonhoitaja) roolia 
perioperatiivisessa toimintaympä-
ristössä. Esitys oli mielenkiintoi-
nen, koska siinä tutkimusaineistona 
olivat aiempi kirjallisuus sekä hoi-
totyön esimiesten työpaikkailmoi-
tukset. Tutkijat etsivät näistä aineis-

toista vastausta siihen, millainen on 
esimiehen rooli päivittäisessä leik-
kaustoiminnassa. Tutkimustulosten 
mukaan rooli on hajanainen ja sille ei 
ole olemassa selkeää määritelmää. 

Seuraava NORNA -konferenssi järjes-
tetään Norjassa vuonna 2020, mutta 
aikanaan on myös Suomen vuoro olla 
järjestämisvastuussa. Tuota konfe-
renssin järjestämisvastuuta silmällä 
pitäen olisi erittäin tärkeää, että kat-
se kohdistetaan jo nyt lähitulevaisuu-
teen suunnittelemalla sekä tuotta-
malla tutkimuksista, kehittämistöistä 
ja hankkeista esityksiä jaettavaksi 
Pohjoismaiseen perioperatiiviseen 
foorumiin. Ottaen huomioon, että 
yli puolet aiempien konferenssien 
esityksistä on tullut järjestäjämaiden 
edustajilta, Suomella on paljon teh-
tävää tuohon haasteeseen vastaami-
seksi.

Miten kukin voi omalta osaltaan 
edistää perioperatiivisen hoito-
työn tutkimusta ja kehittämistä?

Ensinnäkin perioperatiiviseen hoito-
työhön kohdistuvaa tutkimusta on 
lisättävä yliopistoissa ja yliopistolli-
sissa sairaaloissa eli tuotetaan uutta 
tutkimusnäyttöä. Tutkimuksessa 
on tarve nostaa leikkauspotilas ja 
hänen läheisensä keskiöön. Poti-
laiden näkemysten ja kokemusten 
huomioon ottaminen on välttämä-
töntä, jotta potilaslähtöisyys myös 
perioperatiivisessa ympäristössä to-
teutuu parhaalla mahdollisella taval-

la ja hoitotyön korkea laatu voidaan 
jatkossakin turvata. Lisäksi tarvitaan 
enemmän järjestelmällisiä katsauk-
sia, jotta aiempaa tutkimusnäyttöä 
voidaan tiivistää. Tämä on näyttöön 
perustuvan toiminnan näkökulmasta 
erittäin merkityksellistä, joskin näi-
tä katsauksia oli määrällisesti kovin 
vähän näissä kahdessa edellisessä 
NORNA -konferenssissa. 

Toiseksi on tärkeää, että leikkaus-
osastoilla tehtävää kehittämistoi-
mintaa toteutetaan tutkimuksellisel-
la otteella. Tämä tarkoittaa sitä, että 
toiminnan kehittämisessä hyödynne-
tään olemassa olevaa tutkimusnäyt-
töä ja hoitosuosituksia. Lisäksi sitä, 
että kehittämistoimintaa arvioidaan 
systemaattisesti ja luotettavilla me-
netelmillä. Edellä mainittujen lisäk-
si tarvitaan myös valmiutta, halua 
sekä ammattiylpeyttä esitellä oman 
tutkimus- tai kehittämistoiminnan 
tuloksia myös kansanvälisissä am-
matillisissa konferensseissa, kuten 
NORNA:ssa. On tärkeä muistaa, että 
apua konferenssiin lähetettävän 
tiivistelmän, posterin tai suullisen 
esityksen tekoon voi pyytää oman 
organisaation kehittämistoimintaan 
osallistuvilta asiantuntijoilta ja esi-
miehiltä. Konferenssiin osallistumi-
sesta ja siellä esiintymisestä kannat-
taa hankkia myös kokemusta. Nyt 
onkin siis hyvä aika toteuttaa tutki-
mus- tai kehittämistyö ja hakea koke-
musta konferenssitiivistelmän teossa, 
sillä Norjan NORNA -konferenssi on 
jo ensi vuonna! n

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 Simo Toivonen, sähköposti pinsetti@forna.fi, puh. 0400-899189

WANTED! Artikkeleita ja opinnäytetöiden tiivistelmiä Pinsettiin. 
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NORNA 21.-22.3.2019, Reykjavik

Marja Sirkeinen
Sairaanhoitaja
Plastiikkakirurginen leikkausosasto
Töölön sairaala, HUS.

NORNA vårmötet hålls 2 gånger per år, detta år på Island. 
Mötet hölls i Reykjavik 21.3- 22.3 2019 i Islands sjukskö-
terskeförinings lokaliteter.

Vi hörde om aktuella händelser under årets lopp i respek-
tive länder. Bland annat samtalade vi om ”surgical smo-
ke”, som är ett mycket omdisskuterat ämne idag.

Det är väldigt viktigt att vi upprätthåller kontakterna 
med våra nordiska kolleger och sammarbetet fungerar 
väldigt bra. Man får många nya ärfarenheter.n

Norge:              Aina Hauge, Gunilla Fredheim
Danmark:       Janni Ulrich, Cellina Maj Björn
Sverige:           Catarina Augustsson, Annemarie Nilsson
Island:             Anna Valsdottir, Soffia Hauksdottir
Finland:            Marianne Lundsten, Marja Sirkeinen

Marianne Lundsten
Sjukskötare
Plastikkirurgiska operationsavdelningen
Tölö sjukhus

NORNA:n kevät- ja syyskokoukset pidetään tänä 
vuonna Islannissa. Kevät kokous oli Reykjavikissa 21.-
22.3. 2019 Islannin sairaanhoitajayhdistyksen tiloissa. 

Kuulimme eri Pohjoismaiden vuoden aikana tapah-
tuneet ajankohtaiset kuulumiset hoitoalalta. Keskus-
telimme mm. ajankohtaisesta aiheesta ”kirurginen 
savu”. 

On tärkeätä että pidämme yhteyttä Pohjoismaisiin 
kollegoihimme ja vertailemme hoitokäytäntöjä eri 
Pohjoismaiden leikkaussaleissa.n 

Osallistujat tällä kertaa olivat:
Norja:         Aina Hauge, Gunilla Fredheim
Tanska:      Janni Ulrich, Cellina Maj Björn
Ruotsi:       Catarina Augustsson, Annemarie Nilsson
Islanti:        Anna Valsdottir, Soffia Hauksdottir
Suomi:       Marianne Lundsten, Marja Sirkeinen

Kuvassa vasemalta: Marja Sirkeinen, Soffia Hauksdottir, Marianne Lundsten, Annemarie Nilsson, Aina 
Hauge, Janni Ulrich, Anna Valsdottir, Catarina Augustsson, Cellina Maj Björn ja Gunilla Fredheim.



Torstai 3.10.2019
8:00-8:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8:45-9:10 Avaus: Tervetuloa opintopäiville, Jaana Perttunen, FORNA ry. ja Irina Saarenkoski, opintopäivätyöryhmän pj

9:10-9:30 Avausluento,  ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Helena Mönttinen, Valvira

Sessio A: Kirurgian tulevaisuus 1 Sessio B: Työturvallisuus

9:40-10:10 A1
Tekonivelleikkausten hyvät käytännöt 
2020-luvulla, osastonylilääkäri, dosentti Jukka 
Kettunen, KYS

9:40-10:10 B1 Säteilyn käyttö leikkaussalissa, sairaalafyysikko, FT Pasi 
Tuunanen,  KYS

10:10-10:40 A2
Traumapotilaan hoito nyt ja tulevaisuudessa, 
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Jussi 
Jalkanen, KYS

10:10-10:40 B2 Hazards of Surgical Smoke, Pernille Stentzer

10:40-11:10 A3 Selkäkirurgia tulevaisuudessa, selkäkirurgi, Dr. 
med Jarkko Halme, KYS 10:40-11:10 B3 Kirurginen savu, FORNA ry:n luennoitsija tarkentuu 

myöhemmin

11:10-13:00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

11:15-12:00 FORNA vuosikokous

Sessio C: Kirurgian tulevaisuus 2 Sessio D: Simulaatiot

13:00-13:30 C1

Verisuonikirurgiaa eilen, tänään ja 
tulevaisuudessa, thorax- ja verisuonikirurgian 
erikoislääkäri, LT, vs. palvelulinjajohtaja Jari 
Karjalainen, KYS

13:00-13:30 D1

Elvytys leikkaussalissa - hätätilanne haltuun 
simulaatiokoulutuksella, anestesia- ja 
leikkaussairaanhoitaja, simulaatiokouluttaja Pauliina 
Saarelainen, KYS

13:30-14:00 C2 Rectum-kirurgiaa robotilla, gastrokirurgi Anne 
Fagerström, KYS 13:30-14:00 D2

TEAM-mittarin hyödyntäminen 
simulaatioharjoittelussa, leikkaussairaanhoitajat Jenni 
Laks & Kalle Kinnunen, HUS

14:00-15:00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio E: KYS Kaarisairaalavierailu, lähtö klo 15:00 bussilla

Sessio F: Potilasturvallisuus Sessio G: Infektioiden torjunta

15:00-15:30 F1
Laitelainsäädäntö osana potilasturvallisuutta, 
ylitarkastaja Tarja Vainiola, Valvira 14:45-15:15 G1 Infektioiden torjunta leikkaussalissa, yliopettaja, TtM, 

KL, FT Teija-Kaisa Aholaakko, Laurea amk

15:30-16:00 F2
Leikkausasennot anestesiologin silmin. Kuinka 
ehkäistä komplikaatioita? Anestesiologian ja 
tehohoidon erikoislääkäri Tuija Kokkonen, KYS

15:15-15:45 G2 Infektioiden ehkäisyä näyttöön perustuen, 
hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo, KSSHP

16:00-16:30 F3 Leikkauspotilaan lämpötalous, anestesiologian 
ja tehohoidon erikoislääkäri Maisa Töyräs, KYS 15:45-16:15 G3

Steriloitumisen onnistumisen edellytykset, päätoiminen 
tuntiopettaja, TtM, AmO, Kaisa Hirvonen, Savon 
ammattiopisto

19:30-24:00 Iltajuhla, Hotelli Puijonsarvi

Perjantai 4.10.2019

8:30-9:00 Ilmoittautuminen

Sessio H: Potilaan hoitopolku Sessio I: Leikkaushoitajaksi oppiminen

9:00-9:30 H1
Kuopion Yliopistollisen Sairaalan 
leikkaushoidonsuunnittelu, kätilö, 
hoidonsuunnittelija Kaisa Poutiainen, KYS

9:00-10:30 I1 Leikkaushoitotyön oppimista simulaation avulla 
sairaanhoitajakoulutuksessa, 
päätoiminen tuntiopettaja, TtT Suvi Aura, hoitotyön 
lehtori, sh (YAMK) Tommi Kinnunen, yliopettaja, FT 
Marja Silén-Lipponen, hoitotyön lehtori, TtT Erja 
Tengvall, Savonia amk

9:30-10:00 H2

Gynekologiset intrakavitäärihoidot, 
gynekologian erikoislääkäri, dosentti 
Maarit Anttila jaleikkaussairaanhoitaja 
Saila Rautiainen, KYS

10:00-10:30 H3
23h toiminta, anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri Ulla-Maija Ruohoaho, KYS

10:30-11:00 H4

Toiminnan kehittäminen ja potilasturvallisuus - 
johtamisen merkitys, anestesiologian ja teho- 
hoidon erikoislääkäri,kehittämisylilää-käri Juuso 
Tamminen, KYS

10:30-11:00 I2

Tiimityö sujuvaksi- Käden taidot paremmiksi. 
Mikrokirurgiakeskus leikkaussalihenkilöstön 
ammatillisen osaamisen tukena, leikkaussairaanhoitaja 
Merja Hirvonen, KYS

11:00-13:00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio J: Kansainvälisyys Sessio K: Oman osaamisen kehittyminen

13:00-13:30 J1

Sairaanhoitajana SPR:n katastrofialueella 
Bangladeshissa, anestesia- ja 
leikkaussairaanhoitaja Aki Karvonen, KYS

13:00-13:30 K1
Leikkaushoitajan kliininen urapolku hybridihoitajaksi ja 
robottihoitajaksi, leikkaussairaanhoitajat Heli Jonninen 
ja Anniina Henttinen, KYS

13:30-14:00 J2

Suomalaisena leikkaushoitajana Norjassa, 
leikkaussairaanhoitaja Sami Kinnunen, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Leikkaushoitajana Kiinassa ja Suomessa, 
leikkaussairaanhoitaja Wenbing Wang, KYS

13:30-14:00 K2
KYSin ammattiuramalli leikkaushoitajan näkökulmasta, 
apulaisosastonhoitaja, TtM Irina Saarenkoski ja 
leikkaussairaan-hoitaja Maijeli Rönkkö, KYS

Opintopäivien päätös 

14:15-15:00 Mahtava moka, Mika Sutinen

15:00-15:30 Tervetuloa ensi vuonna ja päätössanat
Oikeudet muutoksiin pidätetään

FORNA Kuopion opintopäivien 3.-4.10. 2019 alustava ohjelma
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Kesää kohti hiljalleen

Osallistumismaksut

Jäsenet* ja lääkintävahtimestarit
*vuoden 2018 jäsenmaksu tulee olla maksettuna 
31.7.2019 mennessä, jotta voi osallistua jäsenhintaan

180 € / 1 päivä, 360 € / 2 päivää

Ei-jäsenet 245 € / 1 päivä, 490 € / 2 päivää
Eläkeläiset ja opiskelijat   50 € / 1 päivä 100 € / 2 päivää

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 iltajuhlaan on erillinen maksu, joka on  opintopäivien osallistujille 15 €.Torstain iltajuhla pidetään Sokos Hotel Puijonsarvessa klo 
19.30 alkaen.Muista kertoa iItatilaisuuteen osallistumisesi (osallistun/en osallistu) ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksu maksetaan

Tili FI31 5731 8220 023889, eräpäivä 16.9.2019

Saaja FORNA ry. (Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat), LY-tunnus 0823538-1

Majoitus ja hinnat

Original Sokos Hotel Puijonsarvi 125 € / 1 hh (standard), 145 € / 2 hh (standard)
150 € / 1 hh (superior), 170 € / 2 hh (superior)

Scandic Kuopio 115 € / 1 hh (standard), 135 € / 2 hh (standard)
129 € / 1 hh (superior), 149 € / 2 hh (superior)

Tarkemmat tiedot kotisivuilta https://forna.fi/opintopaivat/ . Ilmoittautumiset opintopäivien sivuilta.

Opintopäivät 3.-4.10.2019 Kuopion Musiikkikeskuksessa

SATAA JA PAISTAA, lunta ja aurinkoa – kevät Suomessa. 
Pari päivää sitten istuttiin pihaterassilla auringon lämmös-
sä, nyt puutarhapöydällä on muutama sentti lunta, T.S. 
Elliotin runo Autiomaa alkaa sanoilla ”Huhtikuu on kuukau-
sista julmin”. Ei voi muuta kuin allekirjoittaa nuo jo melkein 
sata vuotta vanhat sanat. Välillä meitä hellitään auringolla ja 
lämmöllä, kun taas kohta kaivetaan toppatakit esille. Mutta 
kyllä se kesä sieltä saapuu.

SÄÄLLE ei voi mitään ja muutenkin ajatukset keskittyvät 
näinä viikkoina tulemaan EORNA -kongressiin. Luulisi, että 
kun jo toisen kerran on järjestelyissä vastuutehtävissä, olisi 
helpompaa. Kuitenkin jokainen kongressi on omanlaisensa 
ja aina tulee esiin uusia asioita ratkaistavaksi. Suomalaisten 
panos näyttää jälleen hyvältä. Osallistujia tulee olemaan 
lähes 30, suullisia esityksiä kolme ja posteriesityksiä neljä. 
Voimme olla tyytyväisiä motivaatioon kehittää perioperatii-
vista hoitotyötä Suomessa.

KOTIMAASSA opintopäivien järjestelyt etenevät vauhdil-
la Kuopiossa, kuten tältä aukeamalta voitte nähdä. Toivot-
tavasti tapaamme mahdollisimman monen kanssa siellä ja 
sitä ennen kongressissa Haagissa.n

Aurinkoista kevättä ja kesää kaikille.

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

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

Apurahat Talvi 2019 saajat

Drufhagel Oiva   400 €      13th IAAS Congress, Porto,Portugal 27-29.5.2019
Jutila Merja   300 €      The 32nd NUF Congress, Reykjavik, Islanti 5-8.6.2019
Kinnunen Mira   400 €      NOKIAS Reykjavik, Islanti 30.5-2.6.2019
Luoma-Lehtinen Tiina  200 €      NCGE 2019, Helsinki 6-8.6.2019
Tepsa Timo   400 €      Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 21-23.3.2019
Vilska Johanna   300 €      13th IAAS Congress, Porto, Portugal, 27-29.5.2019
Deleanu Claudia  400 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019
Fordell Merja   450 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Heinonen & Voutilainen  800 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Neuvonen-Matilainen Teija 400 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Nurmela Päivi   450 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Ora Laura   300 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
O’Sullivan-Salminen Fiona 450 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Pulkkinen Maria  350 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Ruokamo Heli   400 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Saarelainen Terhi  450 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
Sirkeinen Marja   400 €      EORNA-Congress, Haag, Alankomaat 16-19.5.2019 
 
Kiitos yhteistyöyrityksille mukana olosta apurahoja jaettaessa Fornan jäsenille!

Opinnot ja koulutus

Koulutuksia 2019
 
l Suomen Gastroenterologiahoitajien 
 syksyn koulutuspäivä
 5.9.2019, Bio Rex, Helsinki

l Yläraajan murtumien hoito
 13.9.2019, Tampere, Kirurgian koulutuskeskus ja 
 TULES-vastuualue, PSHP Tays

l Traumapäivät
 18.-19.9.2019, Oulu, STRHY

l Päiväkirurgian koulutuspäivä: 
 Urologinen potilas päiväkirurgiassa
 20.9.2019, Tampere, Scandic Rosendahl

Tia Kontio
Täydennyskoulutusvastaava

 
l SASH syyskoulutuspäivät 2019
 1.-2.10.2019, Hyvinkää, Hotelli Sveitsi, SASH
 
l FORNA – Suomen Leikkausosaston
 sairaanhoitajat ry:n opintopäivät 2019
 3.-4.10.2019, Kuopio, Musiikkitalo, FORNA

l 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses
 5.-8.11.2019, Cancun, Meksiko, ICPAN

l Suomen Urologiset Hoitajat ry:n syyskoulutuspäivät
 14.-15.11.2019
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Apurahat Kesä 2019
Apurahojen hakemisessa noudatetaan yhdistyksen apuraharahaston sääntöjä, 

jotka ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.forna.fi.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella, joka löytyy yhdistyksen 

kotisivuilta www.forna.fi.

Mölnlycke Health Care
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  4.8.2019.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

FORNA
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

4000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on 4.8.2019.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

OneMed Oy ja Semperit 
julistavat FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  4.8.2019.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lomakkeella 
FORNA:n hallitukselle.

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

1000 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  4.8.2019.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lo-
makkeella FORNA:n hallitukselle.

Johnson & Johnson Ethicon
julistaa FORNA ry:n jäsenten haettavaksi

500 € apurahan.
  
Apurahojen myöntämisestä päättää 
yhdistyksen hallitus. Hakemusten viimeinen 
jättöpäivä on  4.8.2019.
Hakemukset tulee toimittaa internet-lo-
makkeella FORNA:n hallitukselle.



Pinsetti 
on FORNA ry:n (Suomen leikkausosaston sairaanhoi-
tajat) ammattilehti. Se lähetetään yhdistyksen jäsenille, 
sairaalatarvikeyrityksille, tukimaksun maksaneille ja leh-
den 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 8.2.2019 viikko 10

2 18.4.2019 viikko 21

3 16.8.2019 viikko 37

4 15.11.2019 viikko 50

31. vuosikerta

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
1/1 sivu (210x297 mm)   800 €
Tekstissä:   
1/1 sivu  ( 210x297 mm )    700 €
1/2 sivu   ( 176x124 mm )    450 €
1/4 sivu ( 86x124 mm )  170 €
1/6 sivu   ( 86x78 mm )  100 €

Vuosialennus 15 %.

Jos kokosivun ilmoitus ulottuu marginaaleihin, 
tarvitaan 3 mm leikkausvarat kaikille reunoille (bleed) 
sekä leikkausmerkit.

Aineistovaatimukset

Hinnat edellyttävät painovalmista ilmoitusaineistoa
PDF-muodossa.

Tekniset tiedot

Lehden koko A4, 210 x 297mm
Painosmäärä 1800 kpl
ISSN 1236-8237
Palstaleveys:
1 palsta 55mm
2 palstaa 115,5mm
3 palstaa 176mm
Palstakorkeus:
Koko sivu 233mm
1/2 sivua 116,5mm

Paino 

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

Ilmestymisaikataulu

MEDIAKORTTI 2019 insetti



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ChloraPrep-mainos-CHLP102018-A4-cmyk.pdf   1   04/09/2018   20.02

Ilmoituskoot ja -hinnat
2., 3. ja 4. kansi (takakansi): 
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Vuosialennus 15 %.

Jos kokosivun ilmoitus ulottuu marginaaleihin, 
tarvitaan 3 mm leikkausvarat kaikille reunoille (bleed) 
sekä leikkausmerkit.
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BARRIER® työpuvut 

Ansaitset puhtaan ja hygieenisen työpuvun 
joka kerta 
 
Korkea puhtaus yhdistettynä nykyaikaiseen tyyliin antaa raikkaan ja 
hygieenisen alun jokaiselle päivälle. Ei kulumista. Ei tahroja ja hajuja. 
Ei huolta.  
 
Tuotevalikoimaamme kuuluu laaja valikoima työpukuja, lämmittelytakkeja ja 
puhdasilmapukuja. Malli, materiaali, väri ja koko – valitse mieleisesi.

Todistamme sen joka 
päivä  
Mölnlyckellä kaikkea 
tekemistämme ohjaa yksi 
tavoite: auttaa terveydenhuollon 
ammattilaisia tekemään parhaansa. 
Haluamme todistaa sen joka päivä.

Lue lisää: www.molnlycke.fi 
Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. 
Mölnlycke® ‑tavaramerkit, ‑nimet ja ‑logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care ‑yhtiölle. © 2019. 
Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0641904

Puhtautta ja raikkautta ‑ joka päivä


