
SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS 

SUOMEN OBSTETRISET ANESTESIOLOGIT - SOAT 

Alajaoksen vuosikokous 

Ravintola Farang, Helsinki 

10.09.2010 klo 17-19.30 

 

Läsnä: Pirkko-Liisa Makkonen, HUS/NKL; Helena Puro, HUS/NKL; Pirjo Ranta, 

OYS; Johanna Sarvela, HUS/NKL; Ulla Sipiläinen, HUS/Jorvi (kohdasta 9 lukien); 

Antti Väänänen, HUS/ATEK; Arvi Yli-Hankala, TAYS 

 

1. SOAT:n puheenjohtaja Johanna Sarvela avasi kokouksen 

 

2. Valittiin yksimielisesti Johanna Sarvela puheenjohtajaksi ja Antti Väänänen 

sihteeriksi 

 

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli alunperin sovittu 

pidettäväksi peruuntuneen Rovaniemen koulutuspäivän yhteydessä. 

Rovaniemen koulutuspäivien peruunnuttua kokous pidettiin Helsingissä. 

Kokous kutsu toimitettiin sähköpostitse jäsenille joiden sähköpostiosoitteet oli 

tiedossa yli 2 vko ennen kokousta. 

 

4. Valittiin Helena Puro ja Pirkko-Liisa Makkonen pöytäkirjantarkastajiksi 

 

5. Valittiin hakemuksen perusteella erikoistuva lääkäri Antti Väänänen 

Helsingistä SOAT:n jäseneksi. 

 

6. Erovuorossa olevan SOAT:n sihteeri Kati Kähkösen seuraajaksi valittiin Antti 

Väänänen. Muita hakijoita ei sihteerin toimeen ollut kokouspäivään mennessä 

ilmoittautunut. 

 

7. Alajaoksen tarkka jäsenmäärä on tällä hetkellä epäselvä. Jäsenluettelon 

päivitys tehdään syksyllä 2010. Arvioidaan että jäsenmäärä on 50-60.  

 

8. Taloustilanne: SAY:n rahaston hoitaja Eero Pesonen toimittaa tiedon 

alajaoksen tilitilanteesta kahdesti vuodessa, seuraavan kerran syyskuun lopulla 

2010. Puheenjohtaja Sarvelan toimesta arvioidaan käytettäviä varoja olevan 

entuudestaan noin 1500 eur, minkä lisäksi käytettävissä on SAY:n tälle 

vuodelle budjetoimia varoja 3000 eur. Tilitilannetta rasittaa Rovaniemen 

koulutuspäivän peruuntuminen koska SOAT joutuu korvaamaan 

luennoitsijoiden ja osallistujien jo maksetut lentolippukulut siltä osin kuin 

kuljetusyhtiöt eivät niitä korvaa. 

 

9. Toimintakauden 2010-2011 toimintasuunnitelmaa. SOAT järjestää 

synnytyskivun lievityksestä session Suomen Gynekologi yhdistyksen 

koulutuspäiville 12.11.2010 sekä Operatiivisille päiville 25.11.2010.  

 

Rovaniemen koulutuspäivien peruunnuttua alhaisen ilmoittautuneiden 

osallistujien määrän johdosta (luennoitsijat sekä kuusi ilmoittautunutta) 

keskusteltiin omien koulutuspäivien tarpeellisuudesta. Kokouksen osallistujien 

yksimielinen kanta oli kuitenkin että omille koulutuksille on tarvetta, joskin 



koulutuksia järjestettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota varhaiseen 

tiedottamiseen, korkeatasoiseen ohjelmaan sekä kokouspaikan 

liikenneyhteyksiin. Katsottiin että tieto koulutuksesta syksyllä tulisi olla 

jäsenistöllä päivämäärien ja paikan osalta tiedossa jo loppukeväästä jotta 

koulutus voitaisiin huomioida laadittaessa leikkauslistoja. Koulutuspäivästä 

tulee informoida sidosryhmiä kuten Gynekologiyhdistystä hyvissä ajoin. 

 

Päätettiin pyrkiä jatkossa järjestämään omat koulutuspäivät ja sessio 

Operatiivisilla päivillä vuorovuosin. Oma koulutuspäivä päätettiin pitää 

edelleen syyskuun puolella. Vuonna 2010 vuorossa on Operatiivisten päivien 

sessio ja vuodelle 2011 suunnitellaan omaa koulutuspäivää. 

 

Vuoden 2011 koulutuspäivien pitopaikaksi ehdotettiin joko Tartoa tai 

kokousristeilyä Pietariin. Näistä vaihtoehdoista kumpaakin pidettiin hyvänä ja 

houkuttelevana; kokouksessa vapaamuotoisessa äänestyksessä Tartoa 

kuitenkin pidettiin toimivampana vaihtoehtona. Esitettiin että lähtö 

koulutukseen tapahtuisi laivalla torstai-iltana Helsingistä Tallinnaan ja 

Tallinnasta matkustettaisiin tilausbussilla Tartoon, missä majoitus 

järjestettäisiin keskustaan. Perjantaina käytäisiin tutustumassa paikalliseen 

synnytyssairaalaan ja pidettäisiin luento-osuus koulutuspäivästä iltapäivällä 

yliopiston tai sairaalan tiloissa. Paluu tapahtuisi lauantaina. 

 

Ongelmaksi koulutusten järjestämiseksi Suomen ulkopuolella katsottiin 

sponsorituen mahdollinen menetys, koska yhteistyötä tekevät yritykset eivät 

voi toimia pääsääntöisesti ulkomailla. Katsottiin kuitenkin että viimeaikainen 

tuki yrityksiltä on ollut siinä määrin vaatimatonta ettei sponsoreiden poisjäänti 

merkittävästi nosta osallistumiskustannuksia esimerkiksi Tartoon 

suuntautuvassa koulutusmatkassa. 

 

Päätettiin selvittää kontaktien kautta mahdollisuuksia järjestää seuraavat 

koulutuspäivät Tartossa, sekä selvittää kustannuksia kyseisestä paketista 

kuljetuksineen ja majoituksineen jotta päivien pitämisestä voitaisiin päättä 

seuraavan kokouksen yhteydessä. Sarvela on yhteydessä Tartoon päin ja 

Väänänen selvittää arviota kuljetus/majoitus kustannuksista. 

10. SOAT:n linjaamien ohjeiden tarpeesta. Tuotiin esille ehdotus leikkaussaleissa 

käyttöön otetun Check-list –tyyppisen tarkistuslistan käyttöön otosta 

synnyttäjille jotta yllättävät perussairaudet tai fyysiset rajoitteet kuten huonosti 

aukeava suu, jäykkä niska tai ylipaino eivät aiheuttaisi anestesiologisia 

vaaratilanteita esimerkiksi hätäsektiotilanteessa. Ehdotus sai yksimielisen 

kannatuksen. Pirjo Ranta laatii vedoksen tarkistuslistasta, josta voidaan 

keskustella seuraavassa kokouksessa. 

 

Helena Puro esitteli Obstetric Anaesthesia Societyn tuottaman materiaalin 

pohjalta suomalaisiin oloihin sovelletun ja suomeksi käännetyn tietokortin 

epiduraali/spinaalipuudutuksesta synnytyskivun lievityksessä, sekä korkean 

BMI:n synnyttäjän tietokortin. Kyseiset tietokortit ovat potilaille tarkoitettuja 

informaatiopaketteja joissa kerrotaan puudutusten osalta hyödyistä ja haitoista 

selkokielisesti ja kääntöpuolella on esitettynä puudutuksiin liittyvät riskit 

tilastollisine todennäköisyyksineen.  



Katsottiin että kyseisten tietokorttien käyttöönotto olisi hyödyksi niin 

synnyttäjille kuin heitä hoitaville kätilöille ja anestesialääkäreille. SOAT:n 

suositus tietokorttien käytöstä voisi edesauttaa niiden käyttöönottoa. 

 

Päätettiin liittää Puron esittelemä materiaali seuraavaan kokouskutsuun ja 

keskustella materiaalin hyväksymisestä SOAT:n ohjeiksi marraskuun 

kokouksessa. 

 

11. Seuraava kokous pidetään Helsingin Messukeskuksessa torstaina 25.11.2010 

aamupäivän koulutussession jälkeen lounaskokouksena. Antti Väänänen 

huolehtii tilavarauksesta. 

 

12. Puheenjohtaja Sarvela päätti kokouksen. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Helsingissä         . päivänä syyskuuta 2010 

 

 

 

 

__________________________  ________________________ 

Johanna Sarvela    Antti Väänänen 

Puheenjohtaja     sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

__________________________  ________________________ 

Pirkko-Liisa Makkonen   Helena Puro 


