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Taitavat ja vaatimattomat tehohoitodosentit

	 Päivi	Valta	nimitettiin	1.6.2006	Tampereen	yliopiston	ja	
Anne	Kuitunen	18.9.2006	Helsingin	yliopiston	anestesiolo-
gian	ja	tehohoitolääketieteen	dosentiksi.	Kollegat	arvosta-
vat	kumpaakin	hyvänä	kliinikkona	ja	luotettavana	työtove-
rina.	Finnanestin	uutistoimituksella	on	ollut	ilo	oppia	teho-
hoitoasioita	molempien	ohjauksessa.	Haastattelut	tehtiin	
sähköpostitse	vaatimattomien	työmyyrien	vastusteluista	
välittämättä.

linen. Sen kummemmin teoreettisiin 
pohdintoihin jumiutumatta, sain pro-
tokollan toimimaan nopean venttiilin 
ja pölynimurin avulla säädetyn nega-
tiivisen paineen avulla. Pölyimuri oli 
merkkiä Hoover, ja niin oli syntynyt 
”Hoover manover”, josta nimityk-
sestä Milic-Emili pitää edelleen kiinni, 
vaikka negatiivinen paine tuotetaan 
nykyisin venturilla. Menetelmä toimii 
myös spontaanisti hengittävillä poti-
lailla ja sen käyttö tutkimustyössä on 
lisääntynyt, koska ko-operaatiota tai 
tiettyä puhallustekniikkaa ei tarvita.

Anne: Raivio P, Kuitunen A, Suoja-
ranta-Ylinen R, Lassila R, Petäjä J. 
Thrombin generation during reperfu-
sion after coronary artery bypass sur-
gery associates postoperative myo-
cardial damage. J Thromb Haemost 
2006: 4: 1523–9. Idea lähti väitöskir-
jatyöstäni; halusimme osoittaa että 
trombiinin muodostus sepelvaltimo-
leikkauksen aikana on merkittävää, 
ja että sydänleikkauksessa on taiteil-
tava liiallisen vuototaipumuksen ja 
trombofilian välillä. Aikaisemmin oli 
vallalla käsitys, että sydänleikkauk-
sissa on tehtävä kaikkea mahdollista, 
jotta vain veri saadaan hyytymään ja 
jokainen verisolu säästettyä. Mutta 
veren hyytymisessä voidaan mennä 
liiallisuuksiin, eikä se ole edullista it-
se leikkaustuloksen eli sepelvaltimo-
siirteiden aukipysymisen kannalta. 
Tutkimusta oli myös hauska tehdä: 
yhteistyö hyytymisasiantuntijoiden 
ja sydänkirurgien kanssa, pitkällinen 
tutkimuksen suunnittelu, moninaiset 
laboratoriotutkimukset. Lisäksi re-
fereet kehuivat tutkimusprotokollan 
sopivan esimerkiksi sydänkirurgian 
kliinisiin tutkimuksiin.

Kenen kanssa olet tutkimusta teh-
nyt? Onko joku tai jotkut henkilöt 
tuoneet sinut alalle tai vetäneet tut-
kimustyöhön?

Päivi: Aloitin tutkimustyön erikois-
tumisvaiheessa KYS:n teho-osastol-
la ohjaajanani professori Jukka Taka-
la. Häneltä koen edelleen oppineeni 
eniten, vaikka edellä mainittu profes-
sori Joseph Milic-Emili on niin ikään 
ollut tärkeä vaikuttaja. Leena Lind-
grenin ja Silvia Nunesin kanssa on ol-
lut erinomaisen sujuvaa tehdä tutki-
mustyötä yhdessä.

Anne: Väitöskirjani tein Markku Sal-
menperän ja Gunnar Myllylän oh- 
jauksessa. Arvostan heitä suures-
ti tutkijoina ja asioiden pohtijoina. 
Markku Hynynen on myös ollut esi-
kuva, etenkin kirjoittamisen perus-
teellisuuden opettamisessa. Suu-
ri esikuvani on ollut myös nyt eläk-
keellä oleva sydänanestesiologi Matti 
Aalto-Setälä. Hänellä oli hyvä kliini-
nen taito, innostus sydänanestesiolo- 
giaan ja halu opettaa nuorempaa 
kollegaa. Lennart Molander, Mirja 
Eerola, Jussi Heinonen, Annikki Mä-
keläinen ja Tapani Tammisto ovat ol-
leet anestesiologeja, jotka ovat in-
nostaneet tälle erikoisalalle. Ja edel-
leenkään en tiedä muuta erikoisalaa, 
jota haluaisin tehdä.

Millaista tutkimusta teet tulevaisuu-
dessa? Kenen kanssa?
Päivi: Yhteistyö TAYS:n teho-osas-
ton suuntaan käynnistyi vuosi sitten 
CPAP-maskien vertailun tiimoilta. 
Maksansiirtoon liittyviä töitä on vielä 
tekeillä Mirja Tervon kanssa. Jorvissa 
teemme yhteistyötä Tero Varpulan ja 
Marjatta Okkosen kanssa hengitys-
vajauksen epidemiologiaan ja hoi-
toon liittyen.

Anne: Jatkan Tomi Niemen ja Raili 
Suojaranta-Ylisen kanssa sydänleik-
kauksen jälkeisen veren hyytymisen 
selvittämistä. Lisäksi olen mukana 
muutamassa todella mielenkiintoi-
sessa projektissa Meilahden sairaa-
lan teho-osastolla yhdessä Ville Pet-
tilän kanssa.

Päivi, olet tutkinut hengitysvajauk-
sen hoitoa ja osallistunut myös sen 
Käypä hoito-suosituksen valmiste-
luun. Onko kokemuksesi perusteel-
la uutena tehohoidon pariin tulevil-
la joku tietty ”heikko kohta” joka on 
hankala ymmärtää?
En osaa sanoa onko kyseessä ”heik-
ko kohta”, mutta hengitysmekanii-
kan ymmärtäminen on-line käyrien 
kautta vaatii jonkin verran aikaa ja 
ajattelua, itse kullakin.

Mihin aiheisiin dosentuuriin johta-
nut tutkimustyösi on keskittynyt?
Päivi: Pitkälti työ on keskittynyt hen-
gityslaitehoidon aikaiseen hengitys-
mekaniikkaan. Matkan varrella on 
mukaan tullut myös anestesiologiaan 
liittyviä töitä.

Anne: Sydänanestesiologia, veren 
hyytyminen sydänleikkauksen aika-
na ja erityisesti sydänleikkauksen jäl-
keen, sydänleikkauksen jälkeiset te-
hohoitoa pitkittävät asiat.

Mikä on tärkein julkaisusi? Miksi?
Päivi: American Review of Respi-
ratory and Critical Care Medici-
nessä (”Blue Journal” kannen vä-
rin mukaan) 1994 julkaistu ”De-
tection of expiratory flow limitati-
on during mechanical ventilation” 
on tärkein julkaisuni sekä impaktil-
taan että siteerauksiltaan, mutta en-
nen kaikkea se oli henkilökohtaises-
ti jonkunlainen voitto. Menin aikoi-
naan McGilliin, Montrealiin, post-
doc-fellowiksi, ja sijoituspaikka oli 
ranskankielinen Hopital St.Luc. Pro-
fessorini Milic-Emili antoi ensimmäi-
seksi tehtäväksi pistää käyntiin pro-
tokolla, jossa hengityslaitteessa ole-
villa tehopotilailla negatiivisen pai-
neen avulla voitaisiin todentaa ulos-
virtausrajoitteisuus (flow limitation). 
Ulosvirtausrajoitteisuus on COPD-
potilaiden ongelma ja näitä potilai-
ta tupakansavun läpitunkemassa 
Montrealissa riitti. Onneksi en tien-
nyt, että samanlaisen toimeksiannon 
oli saanut muutama muukin edeltä-
vä fellow, mutta nämä olivat luopu-
neet kokeiltuaan rakennella systee-
miä erilaisilla paineentasauskammi-
oilla ja todettuaan homman hanka-
laksi toteuttaa. Alkutilanne postdoc-
tutkijana – ranskaa taitamattomana, 
ranskankielisessä sairaalassa, naisena 
tuntemattomasta maasta, ilman pai-
kallista apua – ei ollut kovin herkul-
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Olette osoittaneet hengitysmekanii-
kan muuttuvan ARDS:n hoidon ai-
kana niin, että esimerkiksi ARDS-
net:in suosittelema 30 vesisentti-
metrin ilmatiepaine voi johtaa keuh-
kojen ylivenytykseen jopa 65  %:lla 
potilaista taudin myöhäisvaiheessa. 
Kuinka usein hengitysmekaniikkaa 
pitäisi mitata ARDS:n hoidossa?
Erinomainen kysymys, johon nykyisiä 
menetelmiä käyttäen sanoisin, että 
mahdollisimman usein. Toivon, että 
mekaniikan mittausmenetelmät ke-
hittyisivät niin, että mekaniikasta tu-
lisi hengityslaitetta säätävä ja ohjaa-
va tekijä. Oikea vastaus on siis: jat-
kuvasti. 

Anne, Olet tutkinut hyytymishäiri-
ötä leikkauspotilailla ja myös luen-
noinut ja konsultoinut paljon tästä 
aiheesta. Mikä on rivianestesiolo-
gin tavallisin kysymys liittyen hyy-
tymishäiriöpotilaan hoitoon leik-
kaussalissa?
Kyllä tavallisin kysymys liittyy pistä-
misiin. Voiko tällä trombosyyttiarvol-
la tai hyytymisaika-arvolla tai hyyty-
miseen vaikuttavalla lääkityksellä pis-
tää potilasta, joko sentraalisia kanyy-
leja tai sentraalisia puudutuksia. Ka-
nyyleiden laitoista olen todennut, 
että pistokomplikaatiot johtuvat pis-
täjän taidoista eikä juurikaan potilaal-
la olevasta hyytymishäiriöstä, mutta 
oman mukavuuden takia on perus-
teltua pitää joitakin raja-arvoja.

Olette osoittaneet että kaikilla kol-
loideilla on merkittävä vaikutus hyy-
tymiseen. Albumiinin taas on osoi-
tettu olevan luultua turvallisempaa. 
Pitäisikö sitä ryhtyä jälleen käyttä-
mään enemmän? Entä munuaisvai-
kutukset?
Kaikilla kolloideilla on hyytymän lu-
juutta huonontava ominaisuus. Eri-
tyisen merkittävä tämä vaikutus on 
annettaessa suurimolekyylisiä HES-
liuoksia isoja annoksia. Meidän tut-
kimuksissamme albumiinilla näitä he-
mostaasivaikutuksia ei ole ollut, mut-
ta albumiini on kliinisessä käytössä 
kallis kolloidi. HES-liuokset saattavat 
huonontaa munuaistoimintaa, ja va-
roisinkin niiden käyttöä tehopotilailla, 
jos on vaaraa munuaisten vajaatoi-
minnasta. Toivottavasti tästä julkais-
taan pian selvempää tutkittua tietoa. 

Päivi, työskentelet nyt Jorvin sai-
raalassa anestesia- ja leikkausyksi-
kön osastonylilääkärinä. Mitä taval-
liseen työpäivääsi kuuluu? Mikä on 
parasta ja mikä pahinta?

Nykyisellään päivä alkaa harvoin 
anestesioilla, vaan entistä useam-
min kokouksilla. Työpäivä on usean 
asian samanaikaista junailua. Paras-
ta on hyvä yhteishenki, toimivat esi-
miessuhteet, taitavat kollegat ja su-
juva työteko leikkaussalissa. Pahin-
ta on kiire, tekemättömät työt ja ai-
kaansaannosten niin hidas esiintulo, 
ettei tällainen ei-niin-pitkällä vieteril-
lä varustettu ihminen jaksa niitä ai-
na odottaa. 

Entä Anne, millaista on työskennel-
lä Meilahden sairaalan teho-osaston 
vastuulääkärinä?
Tavallinen työpäivä koostuu potilas-
kierroista, potilaiden hoidosta, toi-
menpiteistä, konsultaatioista, ope-
tuksesta, omaisten informoinnista. 
Parasta tehopäivissä on vilkkaus, mi-
tä enemmän potilaita sen parempi. 
Toinen hyvä asia on ryhmätyösken-
tely, yhdessä voi pohtia potilaan asi-
oita. Pahimmaksi asiaksi koen tietysti 
potilaspaikkojen rajallisuuden. Mie-
lellään hoitaisi kaikkia tarjottuja po-
tilaita, mutta jotenkin on aina yritet-
tävä selvittää hyötyykö potilas teho-
hoidosta vai ei.

Olet työskennellyt aikaisemmin sy-
dänanestesiologina ja sydänkirurgi-
sella teho-osastolla. Millaista on ol-
lut siirtyä yleistehohoitolääkäriksi? 
Olen ollut niin monta vuotta sy-
dänanestesiologina, että on ollut mu-
kava tehdä jotakin muutakin. Tehol-
la olen joutunut opettelemaan paljon 
uusia asioita. Ja usein on tuntunut, 
ja tuntuu vieläkin, että tiedän asiois-
ta liian vähän. Mielestäni sydänanes-
tesiologia ei kuitenkaan ole kaukana 
tehohoidosta. Sydänleikkauksen ai-
kana potilasta tavallaan tehohoide-
taan. Niissä leikkauksissa on tiedet-
tävä paljon fysiologiasta, pystyttävä 
perustelemaan fysiologiaan perus-
tuen hoitotoimensa ja ennen kaik-
kea on oltava yksi ryhmän jäsen, jo-
ka hoitaa oman osuutensa potilaan 
hoidosta. 

Vaikuttaako dosentuuri työnkuvaa-
si jatkossa?
Päivi: Aika näyttää, mutta oletan et-
tei kovin paljon. Olen hoitanut tätä 
virkaa jo jonkin aikaa, ja muutokset 
joita nyt on luvassa, liittyvät leikkaus-
toiminnan ohjaukseen yleensä.

Anne: Toivottavasti ei. Haluaisin 
edelleenkin tehdä tavallista kliinistä 
työtä ja siinä samalla jatkaa kliinisiä 
tutkimuksia.

Anne, Onko vaikeasti sairaan poti-
laan hyytymisjärjestelmän hoidos-
sa tulossa uusia avauksia aktivoitu-
neen proteiini C:n jälkeen?
Sepsiksen ja siitä aiheutuvan endo-
teelivaurion perimmäinen mekanis-
mi on edelleen epäselvä. Ja tätä tut-
kimuksissa varmasti selvitetään uut-
terasti, ja toivottavasti sieltä puolelta 
sitten löytyy menetelmiä joilla kriitti-
seen tilaan vaikutetaan ennen kuin 
endoteelivaurio ja hyytymishäiriö 
ovat liian pahat. 

Mitkä ovat tällä hetkellä tehohoidon 
tärkeimpiä kysymyksiä? Jos voi-
sit suunnitella ison, kansainvälisen 
monikeskustutkimuksen, mitä asiaa 
se selvittäisi? 
Itse koen pahimmaksi ongelmak-
si nestehoidon. Edelleenkään ei ole 
käytössä täysin ideaalista kolloidia 
nesteresuskitaatioon, edelleenkin 
nestehoidon tavoitteet ovat vaikei-
ta esittää, ja nestehoidon seuraukse-
na kaikki tehopotilaat ovat toivotto-
man turvoksissa. Ymmärtääkseni tä-
män ongelman ovat muutkin tiedos-
taneet ja tutkimuksia on varmasti tu-
lossa.

Päivi, HUS-kuntayhtymän uusi toi-
mitusjohtaja Kari Nenonen ei ole 
lääkäri, vaan ammattijohtaja. Ai-
nakin etukäteen on oltu tyytyväisiä 
johtamisen vahvistumisesta isos-
sa konsernissa. Toisaalta potilai-
siin liittyvässä päätöksenteossa tar-
vitaan lääketieteellistä asiantunte-
musta. Millaisena näet lääkärijohta-
jien aseman tulevaisuudessa? 
Lääkärijohtajien asema korostuu, 
koska heidän tehtävänä on toimia 
linkkinä kliinikkoihin niin että nämä 
voivat keskittyä erityisosaamiseensa, 
niillä resursseilla jotka ovat käytettä-
vissä. Toisaalta käytettyjä hoitoja ja 
tapaa tuottaa hoitoa on pystyttävä 
arvioimaan kriittisesti. Kaiken kaik-
kiaan hankala positio siinä mieles-
sä, että kliinisen asiantuntijan roolista 
joutuu väistämättä vetäytymään. 

Anne, harrastat ainakin hiihtoa la-
dulla ja rinteessä sekä maalaat iko-
neja. Miten löysit ikonimaalauksen? 
Mitä se sinulle merkitsee? 
Muutama vuosi sitten olin töissä Jor-
vin sairaalassa kahdeksan kuukau-
den ajan, ja silloin minusta tuntui et-
tä minulla oli enemmän virtaa aloit-
taa uusi harrastus. Tuttavan kans-
sa ilmoittauduimme työväenopiston 
ikonimaalauskurssille. Käsillä tekemi-
nen, niin piirtäminen, askartelu kuin 
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käsityötkin ovat aina kuuluneet mi-
nun elämääni. Ikonimaalaus on kui-
tenkin tuonut vielä lisänä rauhoittu-
misen. Tietysti ikonimaalauksen hen-
gellinen aihemaailma on minulle tär-
keä, vaikken olekaan ortodoksi.

Päivi, mitä sinä harrastat? Onko ta-
lon remontti jo valmis?
Vesijumppaan aina kun on mahdol-
lista, muu aika menee perheen yhtei-
sissä tekemisissä. Juu, remontti val-
mistui, kun ymmärsimme antaa sen 
osaajien tehtäväksi.               

Tehohoitotutkimusta Kuopiossa 

	 Ilkka	Parviainen	nimitettiin	1.10.2006	anestesiologian	ja	
tehohoidon	dosentiksi	Kuopion	yliopistoon.	Hän	on	työs-
kennellyt	eri	tehtävissä	Kuopion	yliopistollisen	sairaalan	
anestesiologian	ja	tehohoidon	klinikassa	vuodesta	1988	al-
kaen,	viimeiset	11	vuotta	tehohoidon	osastolla.	Finnanestin	
uutistoimitus	haastatteli	dosentti	Parviaista	sähköpostitse.

Mihin aiheisiin dosentuuriin johta-
nut tutkimustyösi on keskittynyt?
Tutkimustyön alkuvaiheessa kiinnos-
tuksen kohteena oli kriittisesti sairaan 
potilaan suoliston alueen kudosper-
fuusion monitorointi ja vasoaktiivis-
ten lääkkeiden vaikutukset suoliston 
kudosperfuusioon. Toinen kiinnos-
tuksen kohde on ollut pitkittyneen 
epileptisen sarjakohtauksen aneste-
sia, josta on varsin vähän tutkimus-
tietoa olemassa.

Kenen kanssa olet tutkimusta teh-
nyt? Onko joku tai jotkut henkilöt 
tuoneet sinut alalle tai vetäneet tut-
kimustyöhön?
Tutkimustyöhön pienen painostuk-
sen kera vetivät mukaan ennenkaik-
kea aiempi esimieheni professori Juk-
ka Takala ja nykyinen esimieheni do-
sentti Esko Ruokonen. Paitsi tutki-
mustyössä, myös kliinisessä työs-
sä he ovat olleet opettajiani. Lisäksi 
nykyinen vs professori Ari Uusaro on 
”joukkueen” perusjäsen.

Mikä on tärkein julkaisusi? Miksi?
Tärkeimpänä julkaisuna pidän Criti-
cal Care Medicinessä 1994 julkaistua 
tutkimusta eri verikaasuanalysaatto-
reiden vaikutuksesta tonometrinäyt-
teen hiilidioksidiosapaineeseen, kos-
ka aloittelevana tutkijana havaitsin 
merkittävän uuden määritysmene-

telmän virhelähteen, jota aiemmin ei 
oltu tiedostettu.

Millaista tutkimusta teet tulevaisuu-
dessa? Kenen kanssa?
Tehon tutkimustiimillä jatkam-
me Kuopiossa tehohoitotutkimus-
ta. Suomen tehohoidon parissa työs-
kentelevä henkilökunta on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana merkittä-
västi yhdistynyt ja tiivistänyt yhteis-
työtä, mistä hyvänä esimerkkinä on 
äskettäin toteutettu FINNSEPSIS-tut-
kimus. Tällä porukalla tehtäneen tu-
levaisuudessa myös tasokasta valta-
kunnallista tehohoidon tutkimusta.

Mitkä ovat tällä hetkellä tehohoidon 
tärkeimpiä kysymyksiä?
Yksi merkittävä asia olisi saada kun-
toon koko tehohoitopotilaan hoito-
ketju aina ensiavusta mahdolliseen 
sairaalasta poistumiseen. Tämän hoi-
toketjun virittämiseksi tarvitaan paljon 
työtä ja resursseja. Tehostetun valvon-
nan paikkojen perustaminen/lisäämi-
nen on yksi askel tässä ketjussa.

Merkittävä, ja ilmeisesti yhä kasva-
va osa teho-osastohoitoon johta-
vista sairauksista liittyy päihteiden 
käyttöön. Miten me pärjäämme tä-
män asian kanssa?
Jo ennen alkoholiveron laskua osas-
tomme hoitojaksoista joka neljäs hoi-

tojakso aiheutui joko suoraan tai vä-
lillisesti alkoholin aiheuttamista hai-
toista. Vaikutelma on nykyisin, et-
tä päihteiden aiheuttamat hoitojak-
sot eivät ole ainakaan vähentyneet, 
päinvastoin. Kyllä se on merkittävä 
ongelma päivittäin kun joudumme 
priorisoimaan etenkin silloin kun te-
hohoitopaikoista on pulaa.

Toisaalta olette osoittaneet että te-
hohoito ei välttämättä muutu jatku-
vasti kalliimmaksi, kuten usein aja-
tellaan. Pystytäänkö tehokkuutta 
yhä lisäämään?
Kyllähän tehokkuuden lisäämiselle 
raja tulee vastaan, mutta käsittääk-
seni jatkuvalla kriittisellä toiminnan 
ja kustannusten seurannalla pysty-
tään kustannusten karkaamista hil-
litsemään.

Mikä on kliininen työnkuvasi? Mikä 
on parasta ja mikä pahinta?
Työni on pääasiassa teho-osaston ar-
kirutiinin pyörittämistä. Kuopiossa si-
tä sanotaan ”käyttöpäällikön” työk-
si, johon sisältyy niin potilastyötä 
kuin työnjohtoa. Kyllähän lääkärin-
koulutuksen saaneena potilastyö on 
sydäntä lähinnä.

Vaikuttaako dosentuuri työnkuvaa-
si jatkossa?
Toivottavasti ei.

Miten jaksat työskennellä vaikeasti 
sairaiden potilaiden parissa?
Kyllä potilaiden toipuminen antaa 
uskoa ja voimia tähän työhön. Mu-
kavat kollegat ja henkilökunta sekä 
hurtti huumori auttavat myös.

Mitä harrastat?
Kaikenlaista hikiliikuntaa ja luonnos-
sa samoilua.                        

Finnanest onnittelee uusia dosentteja

Dosenttiuutiset

Oletko eläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä?

	 Liity	SAY:n	Seniorikiltaan.	Seniorikilta	kokoontuu	4–5	ker-
taa	 vuodessa.	 Meillä	 on	 lounaskokouksia,	 teemme	 retkiä,	
käymme	teatterissa,	 tapaamme	vanhoja	 ja	uusia	tuttavia	 ja	
kuuntelemme	 esitelmiä.	 Seniorikilta	 on	 kaikille	 eläkeläisille	
avoin	yhteisö,	jäsenmaksua	ei	ole.	Sinun	tarvitsee	vain	ilmoit-
taa	osoitetietosi	killan	sihteerille,	niin	saat	tiedot	killan	ohjel-
masta.	Killan	toiminnasta	löydät	lisää	tietoa	nettisivuiltamme	
www.SAY.fi	(alajaostot,	seniorikilta).	Tervetuloa joukkoomme! 

Killan sihteeri, Ulla Aromaa, ulla.aromaa@fimnet.fi, p. 040 715 5155




