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> ANESTESIAKURSSI 30 VUOTTA

Miten anestesiakurssi
alkoi – ja mitä sitten 
tapahtui

Korpilammen seminaari 1990
Suomen Anestesiologiyhdistyksen puheen-
johtaja Lauri Nuutinen ja Suomen Aneste-
siasairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja Tuula 
Sora julkaisivat Suomen Anestesiologiyh-
distyksen lehdessä Finnanestissa 26.9.1989 
päivätyn kirjoituksen: ”Suomen Anestesio-
logiyhdistys ja Suomen Anestesiasairaan-
hoitajat r.y. järjestävät yhteiset opintopäivät 
tulevana talvena. Päivät pidetään Hotel-
li Korpilammella, Espoossa, 19. – 20. tam-
mikuuta 1990. Päivien tarkoituksena on 
kiinnittää nimenomaan huomiota siihen 
käytännön työhön, jota anestesiahoitajat ja 
anestesialääkärit päivittäin tekevät. Kurssi on 
tarkoitettu ensisijaisesti anestesiahoitajille 
ja apulaislääkäreille”. Tästä alkoi vuosittainen 
yhteisten opintopäivien sarja, joka jatkuu 
edelleen. Jo seuraavana vuonna opintopäi-
vät sai nykyisen nimensä Anestesiakurssi.

Kun erikoissairaanhoitajakoulutus – jossa 
vaadittiin ennen niin kutsuttua erikoistumis-
vaihetta vähintään vuoden työkokemusta –  
lopetettiin ja tilalle tuli suora 3,5-vuotinen 
sairaanhoitajan tutkinto, oli herännyt myös 
huoli anestesiahoitajien käytännön ammat-
titaidon huononemisesta. Myös tätä puutet-
ta pyrittiin paikkaamaan anestesiahoitajien 
ja anestesialääkäreiden yhteisellä kurssilla: 
opeteltiin puhumaan yhteistä kieltä. 

Ensimmäisen kurssin ohjelma käsitte-
li muun muassa potilasvalvontaa ja valvon-
talaitteita, tavallisia anestesialääkkeitä, ki-
vun hoitoa, päiväkirurgiaa ja nestehoitoa. 
Kurssin toinen päivä päättyi moniamma-
tilliseen paneeliin otsikolla Vastuu ja kou-
lutus anestesiatyössä. Anestesiahoitajien 
ja anestesialääkärien lisäksi paneeliin osal-
listui asiantuntijoita Lääkintöhallituksesta, 
ammattikasvatushallituksesta ja TEHY:stä. 

Kurssi oli ilmeinen menestys ja olikin help-
po päättää, että samanlaista kurssia tullaan 
järjestämään vuosittain.

Korpilammelta Ikituuriin
Seuraavakin kurssi pidettiin Korpilammella, 
samassa paikassa, jossa tehtiin suuria val-
takunnan politiikkaan liittyviä päätöksiä. 
Esitykset käsittelivät nyt enemmän erityi-
salueita: lasten, neurokirurgisen potilaan, 
monivammapotilaan, sydänsairaan ja van-
husten anestesiaa, palovammapotilaan te-
hohoitoa, laserin käyttöä leikkauksissa, ana-
fylaktisia reaktioita. Useissa esityksissä sekä 
anestesialääkäri että anestesiahoitaja ker-
toivat oman näkemyksensä, ja sitten kes-
kusteltiin.

Seuraavalla kurssilla vuonna 1992 Hotel-
li Rosendahlissa Tampereella tuotiin mu-
kaan työhygieenisiä näkökulmia – puhuttiin 
AIDS:n ja hepatiitin aiheuttamista riskeistä, 
anestesiahöyryille ja röntgensäteille altistu-
misesta sekä sen aikaisista työn tehokkuu-
den lisäämisvaatimuksista. Seuraavalla vuo-
den 1993 kurssilla Hotelli Kalastajatorpalla 
reviiri laajeni EU:n kilpailulainsäädäntöön 
ja valtionosuusuudistukseen, mutta puhut-
tiin myös hereillä olosta yleisanestesiassa, 
puudutusainereaktioista ja heräämöhoidos-
ta. Anestesiasairaanhoitajien koulutukses-
ta järjestettiin jälleen paneeli, johon osallis-
tui opetusministeriön, opetushallituksen ja  
sosiaali- ja terveysministeriön ykkösrivin  
virkamiehiä.

Vuonna 1994 Turussa Hotelli Ikituurissa (ny-
kyinen kylpylähotelli Caribia) pidetty Anes-
tesiakurssi palasi tavallisiin leikkaussalis-
sa eteen tuleviin asioihin. Puhuttiin muun 
muassa kivun hoidosta leikkaussalissa, he-
räämössä ja vuodeosastolla, synnytysanal-
gesiasta sekä erityispiirteistä tavallisten leik-
kausten yhteydessä.

Hotellikierrokselta  
Naantalin kylpylään
Vuonna 1995 Anestesiakurssi palasi pääkau-
punkiseudulle, nyt hotelli SAS Royaliin (ny-
kyisin Radisson Blu Royal). Nestehoito ja ve-
rituotteiden käyttö olivat tämän kokouksen 
pääteemoina. Lääketieteen ja lääketieteen 
teknologian kehitys näkyi sellaisissa aiheissa 
kuin mikrovaskulaarileikkausten anestesia, 
fiberoptinen intubaatio ja uudet hengityk-
sen valvontatekniikat. Potilaan lämpötalou-
den hoitoon oli tullut uusia mahdollisuuksia. 
Anestesialääkärien lisääntyvä rooli sairaala-
hallinnossa sai myös osansa.

Vuonna 1996 Suomen Anestesiasairaan-
hoitajat ry. juhli yhdistyksen 30-vuotistaival-
ta ja sinä vuonna Anestesiakurssia ei pidetty.

Vuonna 1997 kurssilla käsiteltiin erityisten 
potilasryhmien anestesiaa ja muun muassa 
aivojen ja sydämen suojaustekniikat olivat 
keskustelun kohteena. Perehdyttiin myös 
elinluovuttajan optimaaliseen hoitoon. Seu-
raavana vuonna Hotelli Arctiassa Kuopiossa 
pääkohteina olivat lasten päiväkirurgia sekä 
palovammapotilas ja monivammapotilas 
monialaisina haasteina. 

Vuonna 1999 juhlittiin kymmenettä Anes-
tesiakurssia - oli siis kulunut yhdeksän vuot-
ta ensimmäisestä kurssista - ja kokous-
paikkana oli tällä kertaa Naantalin kylpylä. 

Opeteltiin puhumaan 

yhteistä kieltä. 

• JOUKO JALONEN

 Professori emeritus
 Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine
 Turun yliopisto



6 7

Samalla juhlittiin luonnollisesti Anestesia-
kurssin perustamisilmoituksen 10-vuotis-
juhlaa. Puhuttiin anestesiatyön laadusta, 
mutta nyt oli ensimmäistä kertaa mukana 
myös käden taitojen harjoittelua: opeteltiin 
fiberoptista intubaatiota mallinukeilla. Kurs-
sin kohokohtana oli ensimmäisen päivän 
juhlaillallinen Turun linnassa, jossa päästiin 
Juhana-herttuan hovipitoihin koko pitkäk-
si illaksi.

Jälleen tien päällä
Anestesiakurssin pitopaikaksi ei vielä vakiin-
tunut Naantalin kylpylä, jonka moni pidem-
pään mukana ollut muistaa monivuotisena 
tapaamispaikkana. Vuonna 2000 palattiin 
sen sijaan Kalastajatorpalle Helsinkiin. Siellä 
puhuttiin hoitoprosesseista, laatupoikkea-
mista ja tuotantoprosesseista – tehohoidon 
kansallinen laatukonsortio oli hyvää vauh-
tia kehittymässä. Luonnollisesti mukana oli 
myös jokapäiväisen käytännön työn haas-
teita, kuten lasten puudutukset ja anestesia-
hoitajan rooli alati lisääntyvien valvontasuu-
reiden tulkkina.

Vuonna 2001 kokoonnuttiin Jyväskylän 
AMK:n tiloihin. Johtamisen ja resurssoinnin 
näkökulmat ja ammattilaisen selviytymis-
keinot puhuttivat ensimmäisenä päivä-
nä, toisena taas leikkauspotilaan tilan opti-
mointi. Riskien hallinta sekä anestesiologian 

hallin nollinen asema itsenäisenä palveluala-
na olivat keskeisiä aiheita seuraavana vuon-
na Haikon kartanossa Porvoossa. 

Ja vuonna 2003 Tampere-talossa puhut-
tiin anestesian tietojärjestelmistä ja palattiin 
uudelleen leikkaustoiminnan prosessinoh-
jaukseen ja toiminnan ohjausjärjestelmiin 
sekä keskusteltiin anestesiahoitajien ja 
anestesialääkäreiden työnjaosta. Mutta 
vuonna 2004 palattiin Naantalin kylpylään, 
jossa viihdyttiinkin sitten viisi vuotta.

Naantalin kylpylän vuodet
Naantalin kylpylä oli todellakin osallistujien 
suosikki monta vuotta, vaikka luulisi sen ole-
van julkisten kulkuyhteyksien kannalta syr-
jässä. Kylpylämiljöö kauniissa Naantalin kau-
pungissa, kaukana suurempien kaupunkien 
houkutuksista, oli luultavasti suosion yksi 
syy. Ohjelmat Naantalissa kuvastivat kul-
loinkin yleisiä ammattikentän aiheita, joista 
puhuttiin työpaikoilla. Vuonna 2004 tällai-
sia olivat anestesiariskit, potilasvahingot ja 
postoperatiiviset komplikaatiot. Toinen suu-
rempi kokonaisuus oli leikkauspotilaan mul-

timodaalinen kivunhoito. 
Vuonna 2005 uudet ultraääniavusteiset 
puudutustekniikat olivat pääaiheena ja täs-
tä järjestettiin luentojen lisäksi simulaatio-
harjoituksia, ensimmäistä kertaa kurssin 
historiassa. Tämän opetusmuodon toivot-
tiin houkuttelevan lisää anestesialääkäreitä 
osallistujiksi. Toinen pääaihe oli verensiirto-
hoito – siitähän oli uutta tietoa valtakunnal-
lisen VOK-projektin (verituotteiden opti-
maalinen käyttö) ensimmäisten tilastojen 
valossa. 

Vuonna 2006 taas tiimityön psykologia ja 
työryhmän kriisinhallinta aloittivat päivän. 

Naantalin kylpylä oli  

todellakin osallistujien suosikki 

monta vuotta.
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Sen jälkeen puhuttiin komplikaatioista ja 
hätätilanteista, mutta rinnakkain luentojen 
kanssa järjestettiin simulaatioharjoittelua 
erilaisissa anestesiologisissa äkillisissä on-
gelmissa. Oltiin jo lähestymässä kansainvä-
listen kongressien toimintamallia.

Vuonna 2007 pohdittiin, mistä tekijöistä 
koostuu toimiva työilmapiiri. Rinnakkaisoh-
jelmana oli edellisen vuoden kaltaista hä-
tätilanteiden simulaatioharjoittelua. Toinen 
päivä oli omistettu kokonaan ikäihmisten 
leikkaushoitoon liittyvien erityisvaatimus-
ten käsittelyyn.

Seuraavana vuonna 2008 sairaalainfektiot 
ja niiden torjunta puhuttivat, samoin neste-
hoito ja uusi pohjoismainen suositus syvän 
laskimoveritulpan estohoidosta. Kurssi alkoi 
työstressin ja työuupumuksen pohdinnalla 
työterveyspsykologien johdolla. Interaktiivi-
nen EKG-tulkinnan sessio kiinnosti kovasti – 
ja tietenkin simulaatiosessiot, joita järjestet-
tiin peräti neljä kappaletta. 

Helsingin kierroksella
Naantalista siirryttiin pariksi vuodeksi Hel-
sinkiin. Vuoden 2009 kurssi oli jo kahdes-
kymmenes ja se pidettiin hotelli Crowne 
Plaza Hesperiassa. Keskusteltiin elämän mit-
taisesta työurasta ja toisaalta siirtymistä työ-
paikasta toiseen. Pohdittiin myös vaikeiden 
yleissairauksien tuomia haasteita leikkauk-
sen ja anestesian aikana. Simulaatioharjoi-
tukset oli ulkoistettu Arcadan simulaatio-
keskukseen.

Seuraava kurssi pidettiin hotelli Presi-
dentissä. Siellä käsiteltiin työyhteisön sisäi-
siä jännitteitä, keskinäistä kateutta ja suo-
ranaista häirintää. Puhuttiin myös uusista 
haasteista kuten lihavuusleikkauksista ja yli-
lihavuuden aiheuttamista ongelmista sekä 
elinsiirteen saaneen potilaan hoidosta leik-
kauksen yhteydessä, kivun hoidon mahdol-
lisuuksista ja anestesiasta leikkaussalin ul-
kopuolella. Simulaatioharjoitukset pidettiin 
edelleen Arcadassa.

Takaisin Naantaliin
Anestesiakurssi palasi Naantaliin vuonna 
2011. Silloin puhuttiin työn imusta ja haitta-
tapahtumista oppimisesta sekä komplikaa-
tioiden ehkäisystä. Myös simulaatioharjoi-
tukset keskittyivät tiimitoimintaan. Toinen 
kurssipäivä käsitteli kokonaan traumapoti-
laiden hoitoa – laajalti ja moniammatillisesti. 

Seuraavana vuonna fokuksessa olivat 
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sairaa-
latyössä ja erityisesti anestesiatyössä. Alus-

tusten lisäksi kuultiin sekä Suomessa työs-
kenteleviä alun perin ulkomaalaisia että 
suomalaisten kokemuksia anestesiatyöstä 
eri puolilla maailmaa. Toisaalta myös tiimi-
työ ja kommunikaatio saivat osansa sekä 
esitelmissä että simulaatioharjoituksissa. Ei 
unohdettu myöskään vakioaiheita, kuten 
sydänsairaus ja muut vaikeat yleissairaudet 
anestesiatyön haasteina, synnytykseen liit-
tyvät ongelmat ja interaktiivinen EKG-tul-
kinnan opetus. 

Vuonna 2013 pohdittiin muuttuvan työelä-
män tulevia haasteita sekä lasten aneste-
sian erityispiirteitä. Saatiin myös kattava tie-
topaketti veren hyytymisen mittaamisesta, 
hyytymishäiriöistä ja uusista antikoagulant-
tilääkkeistä. Simulaatioharjoitukset keskit-
tyivät anestesiologisiin hätätilanteisiin.

Vuonna 2014 pidettiin 25. Anestesiakurs-
sin juhlakokous ja päätettiin toistaa vuo-
den 1990 ohjelma (mitä kurssipalautteessa 
arvosteltiin). Historiaa käsiteltiin kuitenkin 
vain yhdessä ensimmäisen aamun istun-
nossa: kurssin toinen perustaja Lauri Nuu-
tinen kertoi Anestesiakurssin synnystä, toi-
nen pitkään mukana ollut veteraani Mirjam 
Laisalmi kertoi mitä Anestesiakurssi on mer-
kinnyt käytännön anestesiatyölle ja suoma-
laisen anestesiologian kehittymistä tutki-
nut anestesialääkäri Leena Janhunen kertoi 
koko anestesian historian kaaren Suomes-
sa. Muut teemat käsittelivät tavanomaisia 
anestesian ongelmia kuten anestesialääk-
keitä, anestesian aikaista potilasvalvontaa, 

kivun hoitoa ja vastuun jakoa anestesian ai-
kana. Simulaatioharjoituksia ei järjestetty.

Viimeisimmät viisi vuotta
Seuraavakin kurssi oli Naantalin kylpylässä, 
joka näytti pitävän suosionsa edelleen. Ai-
heet olivat tavallisia, mutta nyt oli useampia 
aiheita, joissa eri ammattikunnan edustajat 
kertoivat miltä aihealue näyttää omasta nä-
kökulmasta. Keskusteltiin myös alaistaidois-
ta ja sanattomasta viestinnästä työpaikalla. 
Haittatapahtumien ja läheltä piti-tilanteiden 
raportoinnista ja raporttien jatkokäsittelystä 
keskusteltiin, samoin haasteellisista potilas-
tapauksista. Kaksi simulaatioharjoitusta kä-
sitteli samoja asioita.

Vuonna 2016 Anestesiakurssi siirtyi vaih-
teeksi toiselle puolelle Suomea, Holiday 
Club Saimaaseen Lappeenrantaan. Ohjel-
massa käsiteltiin paljolti akuutteja tilanteita 
eri potilasryhmissä – vauvasta vaariin. Poti-
lassiirrot sairaalan ulkopuolella sekä sairaa-
lan sisäinen ensihoito saivat myös osansa.

Vuoden 2017 Anestesiakurssilla Hotel-
li Rosendahlissa Tampereen Pyynikillä jat-
kettiin äkillisten tilanteiden puimista, mutta 
käsiteltiin myös anestesiasyvyyden ja lihas-
relaksaation mittausmahdollisuuksia ja sa-
moin anestesian vierihoidon tueksi tulleita 
apukeinoja: ROTEM-hyytymismittausta ja 
leikkaussaleihin ilmestyneiden verikaasu-
mittareiden antamien tulosten tulkintaa. 
Numeerisen datan määrä lisääntyy, miten 
muodostaa kuva kokonaisuudesta? Työyh-
teisön peruskysymyksistä keskusteltiin: mi-
ten ottaa vaivaava asia puheeksi, mitä on 
moniammatillisuus ja miten sopeutua uu-
siin prosessien ohjaustekniikoihin. Simulaa-
tioharjoituksissa opiskeltiin äkillisen veren-
hukan ja anafylaksian hoitoa.

Veden äärellä oltiin myös vuonna 2018, 
kun Anestesiakurssi rantautui jälleen Ho-
telli Kalastajatorpalle Helsingin Munkkinie-
meen. Ohjelma käsitteli paljon jokapäiväisiä 

Kurssin näin pitkä elinkaari  
osoittaa, että kurssin ideoijat ja  
alkuvaiheen toteuttajat näkivät  

aivan oikein tällaisen kurssin  
olevan tarpeen tällaiselle  

kohderyhmälle. 
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leikkaussalitiimin yhteisiä ongelmia, mutta 
kuultiin myös leikkaukseen liittyvästä deli-
riumista sekä maahanmuuttajien tuomista 
erityisistä haasteista. Uutuutena oli erityi-
sesti anestesiologiaan ja tehohoitoon eri-
koistuvien lääkärien erityisistunto, jossa kä-
siteltiin muun muassa erikoistumistenttiin 
valmistautumista. Kahdessa simulaatioses-
siossa käsiteltiin jälleen hätätilanteita, joita 
voi syntyä leikkaussalissa ja joita voi ja pitää 
harjoitella etukäteen turvallisissa olosuh-
teissa.

Vuoden 2019 Anestesiakurssi pidet-
tiin Helsingin Jätkäsaaren Clarion-hotel-
lissa. Edellisenä vuonna aloitettua ja me-
nestykseksi osoittautunutta erikoistuville 
anestesialääkäreille suunnattua koulutusta 
jatkettiin, nyt nestehoidon ongelmien poh-
timisella. Puhuttiin myös ympäristöasioista, 
tarkistuslistojen hyödyistä, sairaalainfekti-
oista ja hoidon rajaamisesta. Uusia näkökul-
miakin käsiteltiin, kuten anestesiaa ilman 
opioideja, ja lasten erityisongelmat saivat 
oman sessionsa. Ja simulaatioharjoitukset 
ovat muodostuneet jo perinteeksi.

Anestesiakurssin uusi vuosikymmen 
alkaa – mitä seuraavina vuosina?
Seuraava Anestesiakurssi 2020 on jo kol-
maskymmenes. Mitä kurssi voi tarjota juhla-
vuonna ja sen jälkeen? Ainakin palataan jäl-
leen aikaisempien kurssien kestosuosikiksi 
muodostuneeseen kokouspaikkaan Naan-
talin kylpylään. Kurssin näin pitkä elinkaari 
osoittaa, että kurssin ideoijat ja alkuvaiheen 
toteuttajat näkivät aivan oikein tällaisen 
kurssin olevan tarpeen tällaiselle kohderyh-
mälle. Erikoistuvien lääkäreiden osallistumi-
nenkin on taas ollut kasvussa. Moniamma-
tillisen, tiiviistä yhteistyötä tekevän ryhmän 
koulutuksessa äkillisten tilanteiden hallinta 
ja tähän liittyvät työyhteisölliset pohdinnat 
tulevat varmaan olemaan jatkossakin kes-
keisesti esillä kurssien ohjelmassa. Näiden 
perusvalmiuksien ohella näemme myös 
teknologian kehittyvän ja tarjoavan meille 
uusia työkaluja. Mutta monimutkaistuvan 
työympäristön ja uusien lääketieteellisten 
haasteiden paineessa moniammatillinen 
saumaton yhteistyö tulee olemaan edelleen 
se liima, millä tämä vaativa työ pysyy koos-
sa. Moniammatillinen yhteinen koulutus on 
osa tätä liimaa. g

LÄHTEET:

• Lauri Nuutinen ja Tuula Sora, Finnanest 1989 – Aneste-
siologian kertauskurssin saatesanat.

• Finnanest- lehdessä vuosina 1989 – 2019 julkaistut 
Anestesiakurssien ohjelmat.

• Lauri Nuutisen esitelmä Anestesiakurssilla 2014.
• Mirjam Laisalmen ja Jari Simosen kanssa käyty sähkö-

postikeskustelu.
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