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Moderni anestesia Suomeenkin
Tapani Tammisto ja Christine Tammisto

1950-luvulla alkoi Suomessakin vihdoin ns. moderni anestesiologia. Pionee-
rimme Eero Turpeinen kirjoitti vuonna 1953 artikkelin ”Tajuttoman potilaan 
käsittelystä”, jossa hän mm. korostaa hengityksen seurannan ja avoimien hen-
gitysteiden tärkeyttä 27.

Hämmästyttävää kyllä tekohengityksen an-
to jää maininnan varaan lopussa olevassa 
yleisten hoitokeinojen listassa, jossa tode-

taan: ”3. Hapenanto – hengityksen pysähtyessä te-
kohengitystä hapella”. Sanonta tuntuisi viittaavan 
anestesiologien rutiinityössään käyttämään hapen 
antoon maskin tai intubaatioputken kautta hen-
gityspussia puristellen. Annetun ohjeen yksityis-
kohtainen toteutus jää silti mielestämme epäsel-
väksi. Ehkä Turpeinen näissä olosuhteissa on pitä-
nyt ”tekohengitystä hapella” hengityspussia puris-
tellen lisäselvityksiä kaipaamattomana itsestään-
selvyytenä. Tämän tulkinnan puolesta saattaisi 
puhua esim. sisätautilääkäri Klaus Järvisen vuon-
na 1959 ilmestynyt vastaava julkaisu ”Toksiset ta-
juttomuustilat käytännön lääkärin kannalta”, jossa 
vastaava ohje on muotoiltu seuraavasti: ”Tekohen-
gitystä tarvittaessa. Jos ei hengitys pian ala spon-
taanisti, suoritetaan trachean intubaatio ja kytke-
tään putki respiraattoriin” 28.

Toisaalta voidaan tietysti spekuloida, että hoi-
tokäytäntö oli näiden kahden julkaisun väliaika-
na muuttunut, koska anestesialääkäri Björn Ibsen 
oli vuonna 1954 alkanut hoitaa Kööpenhaminan 
polioepidemian aikana hengityshalvauspotilaita 
”hengityspussia puristellen” ja siten perusteellises-
ti mullistanut hoitokäytännön 4. Mene ja tiedä, mi-
tä Turpeinen todella tarkoitti.

Paluu puhallukseen

Ensiaputilanteita ajatellen voitaneen kuitenkin 

em. julkaisujen valossa pitää selvänä, että Suomes-
sakin oli 1950-luvulla, ainakin pääasiallisesti, siir-
rytty opettamaan ja käyttämään Holger-Nielsenin 
menetelmää. Hoitokäytännöstä ei kuitenkaan tul-
lut pitkäikäistä. Huhtikuussa vuonna 1958 ilmestyi 
Peter Safarin ryhmän julkaisu ”A comparison of 
the mouth-to-mouth and mouth-to-airway met-
hods of artificial respiration with the chest-pressu-
re arm-lift methods”, joka palautti ainakin ns. si-
vistyneen maailman 150 vuoden takaiseen teko-
hengityskäytäntöön 29. Tosin paluu tähän ”raama-
tulliseen tekohengitykseen” ei tapahtunut ihan 
ilman vastaväitteitä. Esim. tanskalaisen aneste-
siologin Henning Poulsenin ryhmä päätyi vuon-
na 1959 ilmestyneessä Nielsenin ja suusta-suuhun 
menetelmien vertailussaan suosittamaan kahden 
menetelmän käytäntöä: lapsille suusta-suuhun 
menetelmää ja aikuisille Nielsenin menetelmää 16. 
Omat anestesiologimme näyttävät kuitenkin mu-
kisematta – tosin myös ilman omia vertailevia tut-
kimuksia hyväksyneen puhallusmenetelmän ylei-
sesti käytettäväksi, sillä jo SAY:n talvikokouksessa 
vuonna 1959 Jorma Airaksinen piti esitelmän tästä 
uudesta tekohengitysmenetelmästä 30.

Lisäksi SAY julkaisi vuonna 1959 Suomen Lää-
kärilehdessä aloitteen parannusten aikaansaami-
seksi hengenpelastustoimintaan Suomessa 31. Sii-
nä todettiin aluksi, että viime vuosien tutkimukset 
ovat ratkaisevasti muuttaneet käsityksiä hengen-
pelastustoiminnasta, joita skandinaaviset nukutus-
lääkärit ovat ryhtyneet soveltamaan käytäntöön. 
Ruotsin aloitteesta on perustettu yhteispohjois-
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mainen neuvottelukunta, jossa Airaksinen toimii 
yhdistyksemme virallisena alustajana. Aloittees-
sa anestesiologiyhdistys ehdottaa, ”että maassam-
me ryhdyttäisiin mahdollisimman pian kaikkiin 
niihin toimenpiteisiin, joiden avulla uusien mene-
telmien tarjoamat edut voidaan saattaa koko kan-
san hyväksi”. Aloitteen mukaan tämä puolestaan 
edellytti laajaa tiedotustoimintaa, joka onnistuak-
seen vaatii vaikutusvaltaisten järjestöjen tukea se-
kä suunnittelu- että toteuttamisvaiheessa.

Tekohengitysohjeet lääninlääkäreille

Toukokuussa 1959 SAY järjesti em. aloitteen hen-
gen mukaisesti Suomen Hengenpelastus- ja Ui-
maopetusliiton kanssa yhteistyökokouksen, jos-
sa käsiteltiin tätä uudelleen keksittyä vanhaa te-
kohengitysmenetelmää 32. Kiivaan keskustelun jäl-
keen menetelmä päätettiinkin hyväksyä virallisesti 
opetettavaksi ja Suomen Lääkärilehdessä julkais-
tiin tämän ”neuvottelu- ja informaatiotilaisuuden 
antama julkilausuma hengenpelastustoiminnan 
edistämiseksi Suomessa” 33. J. Airaksinen ja Terttu 
Virkkala valtuutettiin laatimaan uudet tekohengi-
tysohjeet lääninlääkäreiden jakeluun.

Ohjeet julkaistiin vielä samana vuonna myös 
Suomen Lääkärilehdessä 34. Niiden alussa koros-
tettiin tavanomaisesti nopean toiminnan ja avoi-
mien hengitysteiden tärkeyttä, mutta hengitystei-
den tyhjentämistä vedestä ei ajanhukkaa aiheut-
tavana pidetty tarpeellisena. Menetelmä selostet-
tiin painosivun kattavan kuvan ja seuraavien nel-
jän pääkohdan avulla:
1. Puhdista suuontelo keskisormella ja vedä sa-

malla kieli esille.
2. Kohota molemmilla keskisormilla hukkuneen 

alaleukaa eteen ja pidä se siinä asennossa toisel-
la kädellä (ks. kuva).

3. Sulje toisella kädellä hukkuneen nenä (tämän 
voi saada aikaan ”pyykkipojan” tapaisella esi-
neellä tai tämän voi suorittaa paikalla oleva toi-
nen henkilö, jotta pelastajan toinen käsi vapau-
tuisi).

4. Vie suusi pelastettavan suuhun ja puhalla ilmaa 
hänen keuhkoihinsa, oman hengityksesi tah-
dissa (15-20 krt/ min), alussa hiukan nopeam-
min. Alkuhengitykset voi suorittaa poistamatta 
suutaan hukkuneen suusta. Hengitä sitten kak-
si kertaa syvempään kuin tavallisesti aikaansaa-
daksesi pientä ylipainetta. Hukkuneen uloshen-
gitys tapahtuu passiivisesti sillä aikaa, kun pe-
lastaja imaisee uutta ilmaa keuhkoihinsa.
Jatkossa annetaan joitakin tarkentavia ohjeita 

esim. tehokkuuden tarkkailusta rintakehän liik-
keitä seuraamalla sekä esitellään nopeus ja tehok-
kuus menetelmän pääetuina ja hygieenisyyden ja 
esteettisyyden puute sen päähaittoina. Lopussa to-
detaan, että menetelmää varten on kehitetty myös 
kojeita, joita ei kuitenkaan vielä ole ”maassamme 
yleisemmin saatavissa”. Alkuperäistä menetelmää 
voidaan kuitenkin käyttää ”ennen kaikkea pikku-
lasten hukkumistapauksissa, joissa helppoa”. Kum-
mitteleeko tässä loppulauseessa vielä tanskalaisen 
Poulsenin ehdottama ”kahden menetelmän mal-
li” 16?

Sihteeri Leo Telivuon laatimassa, SAY:n toimin-
takertomuksessa vuodelta 1959 todetaan yhdistyk-
sen toiminnan seitsemäntenä toimintavuotena vil-
kastuneen erikoisesti neljällä alalla, joista yksi on 
hengenpelastustoiminta 32. Selostettuaan lyhyes-
ti em. yhteistyökokouksen, Telivuo jatkaa: ”Näis-
sä asioissa on herra Airaksinen toiminut ripeästi ja 
tehokkaasti ollen mukana vastaavissa kokouksis-
sa myös maamme rajojen ulkopuolella. Neiti Tap-
pura ja herra Savolainen ovat ottaneet tehokkaas-
ti osaa tätä aihetta käsittelevien filmien valmistuk-
seen kotimaassa”. (Toinen tämän kirjoituksen teki-
jöistä (TT), silloinen herra Savolaisen apulaislää-
käri, muistaa melko elävästi sen ähellyksen, mikä 
leikkaussalissa hetkittäin vallitsi nukutettua ja re-
laksoitua, tukevahkoa, miespuolista koehenkilöä 
suusta-suuhun ventiloitaessa.)
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Vuonna 1962 ilmestyneessä Järvisen ensiapuop-
paan III:ssa painoksessakin opetetaan tekohengitys 
suusta-suuhun-menetelmällä. Esipuheessa ilmoi-
tetaan, että II:kin painosta voidaan edelleen käyt-
tää, kunhan Holger-Nielsenin menetelmä jätetään 
opettamatta, koska suusta-suuhun-menetelmä on 
ainoa ja paras tekohengitysmenetelmä 40. Ilmeises-
ti puhalluselvytys oli siis viimeistään vuonna 1962 
tullut yleisesti hyväksytyksi, väestölle opetettavak-
si tekohengitysmenetelmäksi.

Elvytystä ulkoisella sydänhieronnalla

Puhalluselvytyksen ohella verenkierron palautta-
miseksi suoritettua rintakehän painantaelvytys-
tä suosittava Kouwenhovenin työryhmän julkai-
su ”Closed-chest cardiac massage” ilmestyi vuon-
na 1960 26. Monet, leikkaussalioloissa intratorakaa-
liseen sydämen hierontaan tottuneet, kirurgit ja 
anestesiologit suhtautuivat ulkoiseen hierontaan 
aluksi varauksellisesti. Niinpä Eerolan vuonna 
1961 julkaistussa kolmen potilastapauksen selos-
tuksessa todetaan, että monien mielestä nykyisin 
torakotomiatietä suoritettava hieronta on paras, 
mutta esitetään lopussa kuitenkin lyhyt selostus 
Kouwenhovenin ryhmän julkaisusta ja painanta-
elvytyksen suorituksesta kuvan avulla 35. Eerolan 
oma kannanotto rajoittuu ”diplomaattiseen” kom-
menttiin: ”Joka tapauksessa sydäntä voidaan hie-
roa tällä tavoin, niin kauan kuin torakotomiaväli-
neet on saatu esille”. 

Toisaalta L. Telivuo ja O. M. Pentti julkaisivat 
myöhemmin samana vuonna ”myönteisen koke-
muksensa rohkaisemina” tapausselostuksen ulkoi-
sella hieronnalla elvytetystä 60 vuotiaasta sydän-
potilaastaan 36. He pohjustavat menetelmän ku- 
vausta seuraavasti: ”Uskomme, että tällä erittäin 
yksinkertaisella menetelmällä, jota jokainen lää-
käri voi soveltaa ilman apuvälineitä ja hätätilassa 
ilman apua miltei missä oloissa tahansa, tulee ole-
maan suuri käytännöllinen arvo ja että sillä voi-
daan pelastaa monia, jotka muuten menetettäi-
siin”. Lopputarkastelussaan he suosittavat menetel-
mää, jos pikaiseen torakotomiaan ei ole mahdol-
lisuutta. 

Turun sydänkirurgit V. Autio ja S. J. Viikari jul-
kaisivat yhdessä J. Korkeilan ja M. Vapaavuoren 
kanssa vuonna 1962 yhdeksän äkillisen sydämen-
pysähdyksen saaneen potilaan aineistonsa, jois-
ta kahta hoidettiin painantaelvytyksellä ilman tu-
losta 37. Kirjoittajien mukaan näiden potilaiden ti-
lanne oli kuitenkin ollut toivoton. Tarkastelussaan 
he toteavat tehokkaan hoidon järjestelyn menes-

tyksekkään toiminnan edellytykseksi ja suosittavat 
pikaisesti aloitettua puhallus- ja painantaelvytystä 
leikkaussalin ulkopuolella sattuneissa tapauksissa. 
Vuonna 1962 ilmestyi myös G. R. Wallgrenin, Au-
roran sairaalasta vuodesta 1959 lähtien kerätty, 17 
potilaan aineisto, jossa painantaelvytyksistä ei ole 
mainintaa 38. Kuitenkin Wallgrenin samana vuon-
na 24.3. FLS:ssä esittämässä 12 potilaan aineistos-
sa mainitaan olleen kaksi ulkoisella menetelmällä 
onnistuneesti elvytettyä 39. Wallgren ehdottikin, et-
tä menetelmä olisi opetettava sairaanhoitajille, po-
liiseille, palomiehille, sairaankuljettajille ja hen-
genpelastajille.

Apuvälineitä ja yleisjärjestelyjä

Vuonna 1963 ilmestyi edelleen runsaasti elvytystä 
käsitteleviä kirjoituksia.

1.8. ilmestyneessä Suomen Lääkärilehdessä Ta-
pani Kosonen toivoi pääkirjoituksessaan hätäen-
siapupoliklinikoiden perustamista sairaaloihim-
me 42. Samassa numerossa ilmestyi lisäksi Eerolan 
ja Pöntisen kirjoitus ”Virvoittaminen sairaalas-
sa”, jossa katsottiin, että henkilökunnan on osatta-
va antaa tekohengitystä ja suorittaa rintakehän-
ulkoisesti sydänhierontaa 43. Tekohengityksen an-
toon suositettiin puhallusmenetelmiä, jotka kir-
joittajien mukaan ”ovat maassamme jo varsin tun-
nettuja”. Puhalluselvytyksen suoritusta välineittä ja 
erilaisten välineiden avulla (mm. nielu- ja intubaa-
tioputket, maski ja hengityspussi) esittävän teks-
tin ja kuvien ohella korostettiin välineiden nopean 
käyttöönoton tärkeyttä strategisiin paikkoihin si-
joitetuista ensiapulaukuista. Sen jälkeen esitettiin 
Tampereella käytössä olevan ensiapulaukun sisäl-
tö, ulkoisen sydänhieronnan suoritus kahden ku-
van avulla havainnollistettuna sekä suositettiin de-
fibrillaattorin ja ”pacemakerin” hankkimista esim. 
poliklinikalle, leikkaussaleihin ja teho-osastol-
le. Lopuksi annettiin ohjeita henkilökunnan kou-
luttamiseksi. Kirjoittajat ehdottivat luentoja, käy-
tännön harjoittelua elvytysnukeilla ja kuvitettujen 
suoritusohjeiden jakamista sairaalan kaikille osas-
toille.

”Sokerina pohjalla” 1.8.1963 ilmestyneessä nu-
merossa oli vielä ”Kansainvälinen suositus vir-
voittamistoimenpiteistä” 44. Siinä esiteltiin Maa-
ilman Lääkäriliiton New Delhissä marraskuussa 
1962 hyväksymä Ruotsin Lääkäriliiton aloite, ”et-
tä WMA:n Councilin tehtäväksi jätettäisiin tutkia 
mahdollisuuksia levittää lääkärikunnan keskuu-
teen tietoa hätätilavirvoitustoimenpiteistä ja edis-
tää niiden käytäntöön soveltamista ja että tällöin 
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seurattaisiin Stavangerin symposiumissa 1961 an-
nettua suositusta”.

Käsittelyn keskeneräisyydestä huolimatta halu-
si lehti asian tärkeyden vuoksi kuitenkin jo tässä 
yhteydessä julkaista em. Stavangerin suosituksen, 
”joka lienee tähän mennessä jäänyt monelle lää-
kärille tuntemattomaksi”. Suositus käsitti 10 ”tee-
siä”, jotka Eerola oli suomentanut. Teeseistä kolme 
ensimmäistä käsitteli puhalluselvytyksen välinee-
töntä suoritusta ja loput seitsemän koskivat lähin-
nä koulutuksen yleisjärjestelyjä. Niissä kiinnitet-
tiin huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: Välinee-
töntä puhalluselvytystä tulisi opettaa kaikille, par-
haiten pakollisena koululapsille. Opettavien järjes-
töjen tulisi hankkia apuvälineitä (nukkeja, filmejä, 
rainoja jne) opetusta varten. Välineellistä puhallu-
selvytystä ja painantaelvytystä tulisi opettaa vain 
erilaisille ”ammattilaisille”. Tulisi perustaa kansal-
lisia tiedotustoimistoja, jotka kokoaisivat ja kir-
jaisivat sairaaloiden ulkopuoliset elvytystilanteet. 
Maailman Terveysjärjestön tulisi toimia tiedot ko-
koavana kansainvälisenä tiedotuskeskuksena. Ju-
listuksen allekirjoittajina oli 16 ”nimekästä” anes-
tesiologia eri maista. Suomalaisia ei vielä tuolloin 
mahtunut joukkoon, mutta Islantia lukuunotta-
matta jokaisesta muusta pohjoismaasta kyllä.

Myös 20.8. ilmestyneessä numerossa oli Kososen 
elvytystä käsittelevä pääkirjoitus otsikolla ”Vir-
voittaminen” 45. Kirjoituksessaan Kosonen viittaa 
1.8. ilmestyneessä numerossa olleeseen Eerolan ja 
Pöntisen julkaisuun 43 sekä kansainväliseen suosi-
tukseen 44 ja katsoo, etteivät tämmöiset kirjoituk-
set yksinään riitä, vaan lisäksi tarvitaan käytännön 
koulutusta. Kosonen jatkaa, että ”maamme aneste-
sialääkärit ovat kiitettävällä tavalla levittäneet tie-
toutta sekä lääkärien että maallikkojen keskuu-
teen” ja arvelee, että he ovat ilmeisesti valmiita jat-
kamaan tätä toimintaa esim. yhdistysten kokouk-
sissa ja suunnitteluohjeiden antamisessa sairaaloil-
le. Samassa numerossa oli vielä Asko Kivikosken ja 
Lauri Rauramon kirjoitus ”Asfyktisen vastasynty-
neen virvoittaminen”, jossa lievät tapaukset hoidet-
tiin hapella, mutta veltot, syanoottiset, bradykardi-
set vastasyntyneet pikaisella intubaatiolla ja teko-
hengityksellä, esim. ”Baby-Pulmotor” ja ”Handy 
Resuscitator” hengityskojeiden avulla 46.

Duodecim-lehden ”Havaintoja kirjallisuudesta” 
-osastossa Aarne Konttinen referoi American 
Journal of Cardiology-lehdessä edellisenä vuonna 
julkaistua tutkimusta, jonka mukaan 71 % 49:stä 
sydänpysähdyksestä oli saatu elvytettyä ekstrato-
rakaalisella hieronnalla 41. Kirjoittajien klinikassa 
olikin tulosten perusteella siirrytty ulkoisen hie-

ronnan käyttöön. Kommentissaan Konttinenkin 
kannatti ulkoista hierontaa etenkin sydäninfark-
tin yhteydessä.

Armeija avuksi

Vuoden 1964 alussa ilmestyi T. Kososen julkaisu 
”Virvoittamis- l. elvytystoimenpiteistä” 47. Senkin 
johdannossa viitataan vielä em. Eerolan ja Pön-
tisen julkaisuun 43 sekä kansainväliseen suosituk-
seen 44. Kosonen toteaa, että 35–39 vuoden ikäisten 
miesten tapaturmakuolleisuuden ”luvattuna maa-
na” virvoittamistoimenpiteiden hallinta – ”ehkäi-
sevän valistustyön ja varotoimenpiteiden ohella” - 
on Suomessa ”kenties tärkeämpää kuin useimmis-
sa muissa maissa”. Ilahtuneena Kosonen toteaakin, 
että puolustusvoimat on ryhtynyt opettamaan va-
rusmiehiä ”varsin tehokkaalla tavalla”. Varusmie-
hille vuodesta 1961 lähtien annettu tunnin kes-
tävä puhallusmenetelmän teoreettinen opetus on 
vuoden alusta muutettu käsittämään neljä tuntia 
”pannen pääpainon käytännön harjoitteluun”, jo-
ta tehostaa elvytysnukkejen käyttö. Tekohengityk-
sen ohella opetetaan myös ulkoista sydämen pai-
nantaa. Pahoiteltuaan naisten ja kouluikäisten jää-
mistä opetuksesta osattomiksi, Kosonen kuitenkin 
uskoo koululaisten opetuksen tehostuvan ”puolus-
tusvoimain antaman esimerkin vaikutuksesta”.
Tarkastelunsa loppukappaleet Kosonen omistaa 
lääkäreille. Todettuaan koulutuksen – ehkäpä te-
hottomien menetelmien vuoksi – aikaisemmin ol-
leen olematonta, Kosonen arvelee nykyisin valmis-
tuvien lääkärien hallitsevan elvytystoimet, mut-
ta kantaa suurempaa huolta ”takavuosina” valmis-
tuneista, joiden ”jatkokoulutukseen tällä alalla on 
syytä kiinnittää jatkuvaa huomiota”. Tässä yhtey-
dessä voitaneen mainita, että hyväksyttävästi suo-
ritettu käytännön elvytystentti lisensiaattitutkintoa 
varten vaadittiin ainakin Helsingissä vasta vuoden 
1971 jälkeen. Kosonen katsookin, että virvoitta-
mistoimenpiteiden teoria ja käytäntö vaativat epäi-
lemättä ainakin yhden illan kattavan opetusohjel-
man tai kenties parin päivän kurssin, jos aihetta 
käsitellään koko laajuudessaan.                           
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