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Koulutusvelkaa kuromaan

I
stun kokoussalissa, josta aukeavat upeat 
näkymät talviseen tunturiin. Välimatkan 
vuoksi saavuin jo edellisenä iltana. Takana 
ovat harvinaisen hyvät yöunet ja aamupala. 

Aamupäivän olen ehtinyt sivakoida tunturissa. 
Pakkasilmassa huohottaminen on saanut aikaan 
lievän kurkkukivun ja äänen käheytymisen; kiu-
sallista.

Luennot ovat korkeatasoiset. Opin paljon 
sepsiksestä, Suomeen pian vyöryvästä koronas-
ta, leikkauskomplikaatioista ja vastoinkäymisten 
käsittelystä. Tapaan entisen terveyskeskuskol-
legan, joka on päätynyt erikoistumaan 
kirurgialle. Ennen kuin huomaan-
kaan istun saunanlauteilla ja illal-
lispöydässä kirurgierikoistuvien 
keskellä. Keskustelemme päivän 
luennoista, elämästä ja erikois-
tumisesta. Ilokseni totean, että 
vaikka arkiset taistelumme käym-
mekin leikkausliinojen vastakkai-
silla puolilla, elämme yllättävän sa-
manlaista arkea.

Näiden muutaman päivän ajan voin keskit-
tyä yksinomaan oppimaan uutta. Arki aikaisine 
herätyksineen, työpäivän ohessa vähitellen ete-
nevine esitelmineen ja projekteineen, lastenhoi-
tokiireineen, jatkuvine siivoamisineen ja ruuan-
laittoineen on satojen kilometrien päässä. Tiedän 
olevani paljon velkaa puolisolleni kaiken tämän 
mahdollistamisesta, joten hieman on varattava 
aikaa kunnollisten tuliaisten metsästämiseen ja 
iltaisiin tuki puhelui hin.

Tuossa vaiheessa en arvaa, että seuraavan 
kerran pääsisin vastaavanlaiseen tapahtumaan 
yli puolentoista vuoden kuluttua. Alkuun kou-
lutuksia ei käytännössä ollut ja sairaanhoitopii-
rien koulutusrahat säästyivät. Erilaiset etäkoulu-
tukset ja webinaarit ovat verrattain halpoja niin 
osallistujille, sairaanhoitopiireille kuin järjes-
täjillekin. Ei matka- tai majoituskustannuksia, 
tapahtumapaikka- tai ruokailumaksuja. Monet 

kansainväliset tahot ovat järjestäneet webinaareja 
jopa ilmaiseksi ja ilta-aikaan. Kotona vapaa-ajal-
la luennon seuraamiseen tarvitsee vain silmät 
ja korvat, jolloin vasemmalla kädellä voi tehdä 
ruokaa ja oikealla vaihtaa vaippaa samalla vai-
valla, eikä kallisarvoista työaikaa kulu hukkaan. 
Kurssimaksu jää hakematta takaisin sairaanhoi-
topiiriltä, sillä taistelu tietojärjestelmien kanssa 
muutaman kympin vuoksi ei maksa vaivaa. Tut-
tua, eikö?

Houkutus etäkoulutuksien jatkamiseen on 
olemassa nyt, kun ne on opittu. Mikään ei kui-

tenkaan korvaa kasvokkain tapaamista. 
Aikoi naan parhaimman perehdy-

tyksen Optiflow thrive -laitteiston 
käyttöön sain koulutuspäivän 
yhteydessä puolisen vuotta en-
nen kuin kyseinen laite pesiytyi 
keskussairaalaklinikkaan ja va-
kiintui oleelliseksi osaksi laih-

dutusleikkausten ja ulkopiste anes-
tesioiden hoitoa. Etäkoulutukseen 

jokainen yhteistyökumppani tarvitsee 
oman esittelyaikansa tuotteidensa markkinoin-

tiin, jonka vuoksi ohjelmaan mahtuvien yhteis-
työtahojen määrä on rajallinen. Esittelijälle, niin 
kuin luennoitsijallekin, hahmottomalle ruudulle 
esiintyminen on oma haasteensa: ruudun toiselle 
puolelle ei voi nähdä.

Toivon siis rakkaat erikoistuvat kollegat, että 
nyt kun maailma on jälleen avautumassa, ta-
paamme jälleen runsain joukoin erilaisissa kou-
lutustilaisuuksissa. Hakeudumme tiedon äärelle, 
kuulemme lääkeyhtiöiden viimeisimmät innovaa-
tiot, verkostoidumme keskustelemalla aiheesta ja 
välillä vähän sen vierestäkin. Ja esimiehet, vaikka 
hallitus jatkuvasti tieteestä ja koulutuksesta sääs-
tääkin, etsikää rahat ja päästäkää erikoistuvanne 
koulutuksiin. Se palvelee erikoistuvien, klinikan 
ja koko erikoisalamme tasoa. Nähdään Satel 2022 
-tapahtumassa Tampereella! 
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