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30 vuotta sitten

Finnanest 4 / 76

”Kesä on kohta vain muisto. Joillekin 
se on ollut sateinen ja vähäluminen, 
mutta toivon kaikkien levänneen hy-

vin, irtautuneen arjen kierteistä ja katsovan luot-
tavaisina siihen tuulettuneeseen ja virkistynee-
seen olentoon, joka nyt kiirehtii kengissämme siu-
natun työn pariin valmiina inspiroimaan paitsi 
kaasusaasteita myös työtovereitaan – työ ja tove-
rit ovat sittenkin iloinen asia”. Näin isällisesti, eh-
käpä vähän herkistyneenäkin aloittaa yhdistyksen 
puheenjohtaja palstansa. Syy tähän löytyy: edes-
sä on isoja muutoksia. Arno Hollmén jättää yhdis-
tyksen puheenjohtajan tehtävät, joita hän on hoi-
tanut syksystä 1974, siirtyäkseen vuodeksi Los An-
gelesiin. Hollmén toimi vuoden ajan vierailevana 
professorina UCLA:ssa (University of California, 
Los Angeles).

Puheenjohtajan tehtäviä ryhtyi hoitamaan sil-
loinen varapuheenjohtaja Risto Collan, jonka hal-
lussa puheenjohtajan nuija olikin seuraavat kuusi 
vuotta. Palsta päättyy kiitossanoihin, jotka kohdis-
tuvat sekä johtokunnalle että yhdistyksen jäsenil-
le. Yhdistyksen lehti on erityisen huomion kohtee-
na: ” Toivotan menestystä FINNANESTille, se on 
meille tärkeämpi yhdysside kuin arvaammekaan”. 
Myös sihteeri Jouko Arranto käsittelee Finnanestia 
palstallaan. Hänen huolensa on kirjoitusten puute. 
”Toivomme keskustelua palstoilla – kaiken tyyppi-
set kirjoitukset ovat tervetulleita”. 

Kuten aikaisemmin referoiduista Finnanestin 
numeroista on jo – toivottavasti - käynyt ilmi, oli 
rakkaassa isänmaassamme 1970-luvulla jälleen 
kerran menossa erikoislääkärien koulutuksen ja 
koulutusvaatimusten perusteellinen uudistami-
nen. Tämä ns. valtakunnallinen erikoisalakohtai-
nen suunnitteluprojekti oli, ainakin Finnanestin 
mukaan, edellisenä ja kuluvana vuonna aiheutta-
nut suurta huolta niin koulutuksen kuin erikois-
alayhdistystenkin vastuuhenkilöille. Numero nel-
jäkin kantaa oman kortensa tähän kekoon Mat-
ti A. K. Mattilan laatimalla kirjoituksella ”Apulais-
lääkärikoulutuksesta”. Koska suunnitteilla oli näin-
kin paljon kohua aiheuttaneita muutoksia, lienee 

aiheellista - ennen Mattilan mietteiden referointia 
- hieman yksityiskohtaisemmin tarkastella erikois-
tumiskoulutusta ja sen kehitystä maassamme. On-
gelmana tosin on tarkasteluperiodin keston valin-
ta, koska erikoistumiskoulutusjärjestelyt ovat ai-
nakin kuluneena puolivuosisataiskautena olleet 
jatkuvien muutosten kohteena. 

Tilaa säästääkseni aloitan nyt kuitenkin vas-
ta keväästä 1974. Tällöin oli valmistunut, ope-
tusministeriön vuonna 1972 asettaman, lääkäri-
en jatko- ja täydennyskoulutusta prof. Erkki Ki-
valon johdolla pohtineen toimikunnan mietintö. 
Mietinnössä korostettiin mm. seuraavien seikko-
jen tärkeyttä: Koulutusjärjestelmien tulisi vastata 
terveydenhuoltopoliittisia tarpeita. Koordinaati-
on tehostamiseksi tulisi perustaa koulutusneuvos-
to tai -neuvottelukunta. Koulutushallintoa ja -me-
netelmiä tulisi tehostaa. Korkeatasoisen koulutuk-
sen turvaamiseksi on kehitettävä tavoitekeskeinen 
koulutusohjelma, johon sisältyy mm. ohjattua se-
minaari- ja kurssitoimintaa. On määriteltävä toi-
menpiteet, joihin vastuullisten viranomaisten tu-
lisi välittömästi ryhtyä. Opetusministeriölle anta-
massaan lausunnossaan Lääkäriliitto puolestaan 
korosti mm., että koulutuksen kehittäminen ei saa 
jäädä suunnitelmien varaan, vaan toimenpiteisiin 
tason kohottamiseksi on todella ryhdyttävä, että 
opettajaresurssivajaus on korjattava ja että koulu-
tus annetaan korkeakoulujen hoidettavaksi.

”Kivalon komitean” mietintö aiheutti jo seuraa-
vana vuonna mielipiteiden ja kannanottojen tul-
van, jonka käynnisti Lauri Aution Lääkärilehden 
tammikuun numeron pääkirjoitus ”Lääkärikoulu-
tus valinkauhassa”. Sen keskeisimpinä tavoitteina 
olivat ehkä seuraavat kannanotot: Yliopistolliset 
keskussairaalat tulee säilyttää, tiedekunnan koulu-
tusvastuu ei saa päättyä peruskoulutukseen ja tie-
dekuntien merkitystä erikoislääkärin oikeuksien 
myöntämisessä ei tulisi mitätöidä. Lisäksi samas-
sa numerossa oli patologian professori Harald Tei-
rin kirjoitus ”Murtuuko yhteispohjoismainen linja 
lääkärikoulutuksessa?”, joka korosti yliopistollisten 
keskussairaaloiden ja professorien ylilääkäriyden 
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tärkeyttä. Vuoden kuluessa ilmestyi lukuisia mui-
takin kirjoituksia ja spesialiteettineuvottelukun-
nan erilaisia tiedotuksia muutoksista, vaatimuk-
sista, tenteistä yms. Näistä merkittävimpiä oli eh-
kä erikoisalan koulutukseen liittyvän kurssimuo-
toisen teoreettisen koulutuksen hyväksyttävyyden 
yksityiskohtainen esittely. Vuonna 1975 valmistui 
myös kauan odotettu ”Erikoistuvan lääkärin opin-
to-opas”, jota oli tarkoitus päivittää tarpeen niin 
vaatiessa.

Vuoden 1976 erikoistumiskoulutusta hallitseva-
na teemana olikin sitten kurssimuotoinen koulu-
tus. Sen käynnisti koulutuspäällikkö Mauno Jääs-
keläinen Lääkärilehdessä 20.1. ilmestyneellä kir-
joituksellaan ”Ns. kurssimuotoinen koulutus osa-
na erikoistumista”. Kirjoituksessa todettiin on-
gelmina edelleen olevan kurssien hyväksyttävyys 
ja työnantajan olematon vastuu koulutuksesta. 
Työnantajan epäselvien vastuukysymysten osalta 
neuvottelukunta olikin päättänyt käynnistää asi-
aa koskevat neuvottelut työnantajapuolen kanssa. 
Lopuksi Jääskeläinen totesi, että sairaaloille koulu-
tuksesta koituvat menot tulee huomioida suunni-
telmissa ja budjetoinnissa sekä neuvoi koulutetta-
via anomaan koulutustilaisuuksia varten palkallis-
ta virkavapautta ja matkakorvauksia ja ottamaan 
yhteyttä liittoon, mikäli anomuksia ei hyväksytä. 
Muiden pätevyysvaatimuksia käsittelevien kirjoi-
tusten lisäksi Lääkärilehdessä ilmestyi parikym-
mentä spesialiteettineuvottelukunnan tiedotetta, 
joissa ilmoitettiin, kuinka monta tuntia erilaisis-
ta kursseista hyväksyttiin eri aloille teoreettiseksi 
koulutukseksi. Niiden mukaan koulutuksen saata-
vuudessa ei ainakaan anestesiologiassa näyttänyt 
olevan vaikeuksia, koskapa tarjolla oli yli 200 tun-
tia. Tosin näistä viidellä, seitsemän tunnin arvoi-
seksi hyväksytyllä kurssilla, opetettiin akupunk-
tuuria. Lisäksi ilmestyi tietysti myös kriittisiä kan-
nanottoja, kuten R. V. Lindholmin kirjoituksessa 
esitetty toivomus, että ”progressiivinen ajattelu po-
liittisella taholla laantuisi sen verran, ettei syntyisi 
enää toteutuksen suhteen takeettomia päätöksiä”.

Mitkä sitten olivat ”MAK-Mattilan” mietteet 
apulaislääkärikoulutuksesta edellä hahmotellussa 
tilanteessa? Todettuaan aluksi koulutuksen olleen 
”satunnaista, kirjavaa” ja toteutuneen ”vanhaa yri-
tys ja erehdys menetelmää käyttäen”, Mattila ter-
vehtii ilolla suunniteltuja ”järjestäytyneitä muoto-
ja” ja lisättyjä vaatimuksia. Mattilan mukaan kou-
lutus voidaan jakaa ”perehdyttämiseen ja ohjat-
tuun opetukseen, valvottuun käytännön kokemuk-
sen hankkimiseen, asioitten teoreettisen taustan 
opiskeluun sekä oman alan tutkimustyöhön”. Hä-

nen mielestään varsinkin perehdyttämiseen olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota. ”Uusi apulais-
lääkäri olisi kädestä pitäen ohjattava oikealle me-
todiselle tielle ja pidettävä sillä”. Liian ”hienotun-
teisesti” annetaan ”juniorin kulkea omia erheelli-
siä polkujaan”. Oikealle tielle ohjaaminen edellyt-
tää luonnollisesti, että oikeat metodit perustellaan 
ja esitetään ne syyt, ”miksi jokin seikka tehdään 
juuri näin eikä toisin”. Tällainen rakentava ohjattu 
opetus on kuitenkin ollut satunnaista, koska opet-
tajat ovat olleet ”joko liian kiireisiä tai haluttomia 
ohjattuun opetukseen”. Koulutus kaipaisikin ”kun-
non suunnitelman, jota toteutettaisiin systemaatti-
sesti”. Myös päivystyskoulutus – anestesialääkärin 
vaativimpana työaikana – kaipaisi kohennusta. 

Alan kirjallisuuteen olisi perehdyttävä syste-
maattisesti; ”hajanaisesta lueskelusta ja lehtien se-
lailusta pitäisi ehdottomasti päästä”. (Ymmärrän 
kyllä Mattilan tarkoituksen ja kannatan sitä, mutta 
silti pidän myös hajanaista selailua tärkeänä virik-
keiden antajana!) Opettajan ja apulaislääkärin vä-
lisiin keskusteluihin on varattava riittävästi aikaa. 
Meeting-toiminta on tärkeä osa koulutusta. ”Rat-
kaisevaa on laatu ei pituus”. Lopuksi Mattila perää-
kin monisanaisesti – ja ehkä hieman epätoivoisena 
– apulaislääkärin aktivoimista ja aktivoitumista, 
passiivisesta, väkisin hereillä pysyttelevästä kuuli-
jasta, aktiiviseksi osallistujaksi.

Numeron päättää Pekka Monosen (OYKS) kol-
mentoista sivun mittainen, kattava ja ansiokas kat-
saus ”Katetrisepsis”. Mononen esittelee aluksi suur-
ten laskimoiden (vena subclavia, jugularis ext., 
axillaris, umbilicalis, cephalica/basilica/brachia-
lis, thoracoepigastrica, saphena magna/femoralis) 
käytön indikaatiot ja toteutustekniikat nesteytyk-
sessä. Seuraavaksi hän tarkastelee hyvän, neljään 
taulukkoon tiivistetyn kirjallisuuskatsauksen pe-
rusteella katetrisepsiksen esiintyvyyttä ja toteaa sen 
kovin vaihtelevaksi, 6–27 %. Yhteistä on kuitenkin 
Candida-sepsisten yleisyys. Sepsiksen syyt kirjoit-
taja on jakanut kuuteen ryhmään (annettavan nes-
teen tai laitteiston kontaminaatio, manipuloinnis-
ta johtuva tai iholta tapahtuva kontaminaatio, po-
tilaasta itsestään sekä katetrista johtuvat tekijät), 
jotka käsitellään erikseen. Parhaana hoitona suo-
sitetaan preventiota, johon ehdotetaan kahdeksan 
estotoimen ohjelmaa ja tiivistetään hoito lopuksi 
seuraavasti: 1) Katetri pois/vaihdetaan paikkaa. 2) 
Veriviljelyn/katetrin kärjen mukaiset antibiootit. 
3) Mahd. muiden fokusten saneeraus. 4) Septisten 
maksa-munuais-keuhkokomplikaatioiden esto. 
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