
Suomen anestesiologiyhdistys 
Suomen obstetriset anestesiologit 
-jaoksen kokous. 03.04.2014 klo 16- 
Paikka: Cafe Veranda, Finlandia talo 
 
Läsnä 9 jäsentä: Pirjo Ranta, Johanna Sarvela, Antti Väänänen, Tiina Mikkonen, Petri Volmanen, Eeva 
Kainiemi, Marja-Leena Jaakola, Sinikka Purhonen, Terhi Puhto. 
 
1. Kokouksen avaus: SOAT:n puheenjohtaja Petri Volmanen avasi kokouksen klo 16.13 
 
2. Kokouksen ja sihteerin valinta: Valittiin yksimielisesti jaoksen puheenjohtaja Petri Volmanen puheen-
johtajaksi ja jaoksen sihteeri Antti Väänänen kokouksen sihteeriksi. 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouskutsu on välitetty esityslistan kanssa jäsenistölle 
tiedoksi sähköpostitse 9.3.2014, jolloin jäsenistölle annettiin mahdollisuus esittää esityslistalle lisättäviä 
/ käsiteltäviä aiheita. Kokouspäivän aamuun mennessä uusia aiheita esityslistalle ei ollut tullut sihteerin 
tietoon. Kokouksessa läsnä 9 jäsentä. 
 
4. Pöytäkirjantarkastajat: Valittiin yksimielisesti Eeva Kainiemi ja Marja-Leena Jaakola Turusta pöytä-
kirjantarkastajiksi. 
 
5. Jäsentilanne: Sihteeri Antti Väänänen kertoi että jaoksella on 64 jäsentä, jäsenyyttä jaokseen ovat 
hakeneet Noora Ruottinen HUS:sta, sekä Anne Vuotikka OYS:sta. Noora Ruottinen työskentelee Loh-
jan sairaalassa ja suorittaa SSAI:n kaksivuotista obstetrisen anestesiologian lisäkoulutusohjelmaa. 
Anne Vuotikka toimii OYS:ssa naistentautien leikkausosaston anestesian vastuulääkärinä. Kumpikin 
hakijoista ilmoittaa olevan SAY:n jäsen. Toivotettiin Noora Ruottinen ja Anne Vuotikka tervetulleiksi 
SOAT:n jäseniksi. 
Talous: SOAT:lla on tänä vuonna SAY:n taloudenhoitajan Eero Pesosen ilmoituksen mukaan käytettä-
vissä korkeintaan 3000 eur subventiorahaa. Kiinteinä jaoksen kuluina kuluu noin 100 eur summa vuo-
dessa jaoksen web-sivujen palvelinmaksuista, sekä viestintäviraston maksuista SOAT.FI osoitteesta. 
Muita kuluja tällä SAY:n tilikaudella aiheutuu kevään 2014 alunperin Suomen Perinatologisen seuran 
kanssa järjestettäväksi suunniteltujen koulutuspäivien osalta SOAT:n johtoryhmän jäsenten Tiina Mik-
konen ja Pirjo Ranta matka- ja majoituskuluista. Todetaan että tämä kuluerä on tarpeellinen, koska 
tämä (SOAT:n) kokous olisi pitänyt joka tapauksessa pitää ja on syytä odottaa SAY:n vetäytymisen 
aiheuttavan SPS:lle mahdollisesti merkittäviäkin taloudellisia tappioita joita ei näin ollen haluta olla 
SOAT:n johtoryhmän puolesta edelleen suurentamassa. 
 
6. SOAT:n johtoryhmään kuuluvat tällä hetkellä kautensa päättävä puheenjohtaja Petri Volmanen, 
edellinen pj Johanna Sarvela, webvastaava Tiina Mikkonen, Oulun edustaja Arvi Yli-Hankala, sekä 
sihteeri Antti Väänänen. Arvi Yli-Hankala ei nyt läsnä kokouksessa, eikä ole tietoa onko hän kiinnostu-
nut jatkamaan johtoryhmässä. Jatkossa pyrkimyksenä olisi että johtoryhmässä olisi edustus kaikista 
yliopistosairaaloista. Terhi Puhto Oulusta on kiinnostunut lähtemään johtoryhmän toimintaan mukaan. 
Hän viimeistelee tällä hetkellä SSAI:n obstetrisen anestesiologian koulutusta. Päätettiin esittää kutsu 
johtokunnan toimintaan (sähköpostitus ja suunnittelutoiminta) myös Marja-Leena Jaakolalle Turkuun. 
Johtoryhmän kokoonpano seuraavalle vuodelle: 
Johanna Sarvela, HUS, puheenjohtaja 
Antti Väänänen, HUS, sihteeri 
Tiina Mikkonen, TAYS, webvastaava 
Petri Volmanen, THL edellinen puheenjohtaja 
Pirjo Ranta, OYS 
Terhi Puhto, OYS 
(Arvi Yli-Hankala, TAYS mikäli haluaa jatkaa) 
Johtoryhmän sähköpostit myös tiedoksi Marja-Leena Jaakolalle Turkuun 
 
7. Puheenjohtajaksi kautensa päättävän Petri Volmasen tilalle valittiin yksimielisesti Johanna Sarvela 
Helsingistä seuraavalle 2 vuotiskaudella. 
 



8. Sihteeriksi ei ollut tällä hetkellä ehdokkaita joten Antti Väänänen jatkaa seuraavan kauden (2 vuotta) 
sihteerinä.  
 
 
9. SOAT.fi websivujen tilanteesta kertoi webvastaava Tiina Mikkonen. Keskusteltiin mahdollisuudesta 
laittaa esim eri sairaanhoitopiirien obstetrisen anestesiologian alan ohjeistuksia sivustoille ja todettiin 
että ammattilaisille tarkoitetut ohjeet tulee olla erillään muulle yleisölle (kuten odottaville äideille) suun-
natuista ohjeista. Todettiin että minkään jäsenalueen perustaminen johon pääsisi vain jäsenet sa-
lasanoilla ei ole järkevää koska ohjeistuksia kaipaavat myös erikoistuvat lääkärit ja muut alalla työsken-
televät kuin SOAT:n jäsenet. Sähköinen neuvolakorttijärjestelmä (Ipana.fi) on pilotointivaiheessa ja 
tähän järjestelmään yritetään saada linkki SOAT.fi sivuille josta odottava äiti löytää mm SOAT:n synny-
tyskivun lievitysoppaan. Talokohtaisten ohjeiden tallentamisesta SOAT.FI sivuille keskusteltiin, mutta 
tähän liittyvien tekijänoikeudellisten sekä muiden juridisten kysymyksien takia talokohtaisten ohjeiden 
vieminen sivustoille vaatisi lisäselvityksiä. 
 
10. Keskusteltiin kevään 2014 SPS:n kanssa alun perin yhdessä järjestettäväksi suunniteltujen koulu-
tuspäivien tuomista opeista ja todettiin mm seuraavaa: 

SOAT on pieni toimija, eikä pysty toimimaan taloudellisessa vastuumielessä itseään suu-
rempien toimijoiden kanssa, koska pessimistisimmissäkin laskelmissa budjetti saa mennä 
maksimissaan 3000 eur negatiiviselle (esim koulutuspäivien peruuntuminen lyhyellä va-
roitusajalla vrt Rovaniemen koulutuspäivät syksyllä 2010). 
 
Toimittaessa suurempien toimijoiden kanssa ei kannata suunnitella talouden jakamista 
toisen toimijan kanssa ja muutenkin jos/kun järjestetään koulutuspäiviä toisen toimijan 
kanssa on selkeintä että kaikesta sovitaan kirjallisesti etukäteen ja vain toinen osapuoli 
hoitaa talous- ja ilmoittautumisasiat. 
 
Jälleen todettiin että kaikista tapahtumista tulee ilmoittaa SAY:n koulutuskalenteriin hyvis-
sä ajoin, tarkoittaen yli 12 kk ennen tapahtumaa. 

 
 Päätettiin jatkaa omien koulutuspäivien pitämistä aiemmin hyväksi havaitulla formaatilla, 

jossa joka toinen vuosi pidetään oma symposium Operatiivisten päivien yhteydessä ja 
niinä välivuosina kun ei ole Operatiivisten päivien symposiumia järjestetään oma koulu-
tus. Seuraavat omat koulutuspäivät pidetään keväällä 2015 (kts seuraava kohta). 

 
11. Kevään 2015 SOAT:n koulutuspäivät päätettiin pitää Pietarissa. Koulutuspäiviä aletaan järjestä-
mään helsinkiläisen Leningradissa opiskelleen synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri Teija Alan-
gon kanssa yhteistyössä. Suunnitelmana on että koulutuspäivät toteutetaan 16.4-19.4. siten että mat-
kaan on mahdollista tulla joko to-la tai to-su. Koulutuspäivien ajankohta on sama kuin SGY:n kevät-
päivien jolloin obstetris-gynekologisissa yksiköissä on odotettavissa toiminnan supistuksia SGY:n kou-
lutuspäiviin liittyen ja näin mahdollisimman moni SOAT-lainen pääsisi osallistumaan. 
Suunniteltiin että koulutuspäivillä pidetään luennot yhtenä päivänä (noin ½ päivää) ja sairaalavierailu 
yhtenä päivänä (1/2 päivää). Yhtenä iltana järjestetään yhteistä sosiaalista ohjelmaa ja huolehditaan 
että vapaa-aikaa kaupungilla pyörimiseen jää. 
Matka on avoin myös avec:eille ja matkaa tarjotaan myös SSAI:n toisessa obstetrisen anestesiologian 
jatkokoulutuksessa olleille. Projekti on herättänyt kiinnostusta SSAI:n koulutuksessa olleiden piirissä. 
Matkalle on suunniteltu otettavaksi 35 lähtijää. Hinnoittelu ja maksupolitiikka suoritetaan seuraavin pe-
riaattein: A) Projektin tulee tuottaa selkeästi positiivinen tulos. B) Suoritukset tulee olla SAY:n tilillä hy-
vissä ajoin ennen ensimmäisten maksujen erääntymistä jolloin mitään luototusta ei SAY:n puolesta 
tarvita. C) Muilta kuin SOAT:n jäseniltä peritään korkeampi maksu (avec:it ja pohjoismaiset osallistu-
jat), kun taas SOAT:n osallistujien osalta pyritään mahdollisimman realistisiin kustannuksiin. Koska 
moni lähtijä tulee mahdollisesti maksamaan matkansa itse, eikä tämän tyyppiseen matkaan ole odotet-
tavissa sponsoritukea tullaan matkaa suunniteltaessa pyrkimään edullisiin matkustus- ja majoitusrat-
kaisuihin. Matkapaketista (sisältäen junaliput Helsinki-Pietari-Helsinki, majoitus Pietarissa, ohjelma) 
pyydetään tarjous matkatoimistolta mutta tarvittaessa jos matkatoimiston kate osoittautuu turhan suu-
reksi varaudutaan matkan järjestämiseen talkoovoimin. Sihteeri ja puheenjohtaja ovat yhteydessä Teija 
Alankoon ja alkavat suunnittelemaan sekä valmistelemaan koulutuspäiviä yhdessä johtokunnan kans-
sa. 



Luentosessioon tulevista aiheista keskusteltiin ja todettiin että kiinnostavia aiheita olisivat mm: synny-
tyskivunlievitys Pietarin alueella, juridisiin vastuukysymyksiin liittyvä luento koskien synnytystoimintaa 
Pietarin alueella, sekä luento muista kuin anestesialääkärin antamista kivunlievityksistä ja näiden käy-
töstä. Todettiin että ylipäätänsä synnytystoimintaan tutustuminen lähialueilla olisi mielenkiintoista jo 
ammatillisen sivistyksen kannalta, mutta myös sen johdosta että lähialueilta on potentiaalisesti tulossa 
tulevaisuudessa ”synnytysasiakkaita” suomalaisiin sairaaloihin.  
 
12. SOAT:n linjaamista ohjeista:  
 Synnyttäjän kivunlievitysoppaasta pyydettiin päivitys 2012 ja tämä päivitys on myös toimi-
tettu.  
 Synnyttäjän check-list on levinnyt käyttöön eri puolilla maata ja tähän tarkoitukseen 
suunnitellut lomakkeet ovat saatavilla SOAT.FI –sivuilla ja näitä on mahdollista edelleen muokata kul-
loiseenkin yksikköön sopiviksi. Petri Volmanen kertoi että Atul Kawande työstää kehittyneisiin maihin 
tarkoitettua synnyttäjän check-listiä osana WHO:n toimintaa. 
 Esitettiin myös että SOAT voisi laatia ohjeen koskien puudutusten komplikaatioita ja nii-
den hoitoa. Todettiin että uusien ohjeiden tuottamiselle on tilausta, mutta projektien laajuuden takia 
tulisi ensin selvittää onko talokohtaisia ohjeita olemassa jossakin sairaalassa (kts kohta 9.) 
 
13. Seuraavan kokouksen pitäminen 
 Seuraava SOAT:n yleiskokous pidetään Operatiivisten päivien yhteydessä marraskuussa 
Helsingissä, torstaipäivänä lounastauolla. Johtoryhmä kokoontuu tätä ennen tarvittaessa. Matkusta-
mista edellyttäviä kokouksia pidetään kustannusten takia vain erityisen painavista syistä tällä tilikaudel-
la. 
 
 
14. Puheenjohtaja Petri Volmanen päätti kokouksen klo 18.27.  
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Petri Volmanen, puheenjohtaja  Antti Väänänen, sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus: Turussa 17. huhtikuuta 2014 
 
 
________________________  ____________________________ 
Marja-Leena Jaakola   Eeva Kainiemi 
 
 
 
 
 
  
 
 


