
SUOMEN OBSTSETRISET ANESTESIOLOGIT   

Alajaoksen kokous perjantaina 10.11.2000 Helsingissä Operatiivisten päivien yhteydessä 

 

 

1. Puheenjohtaja Johanna Sarvela avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Sarvela ja sihteeriksi Sinikka Purhonen. 

 

3. Tästä kokouksesta oli ilmoitus Messukeskuksen ilmoitustaululla 8.-10.11.2000. Kokouksessa 

olivat läsnä puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Pirkko Eklund, Riitta Asantila-Jarva, Timo 

Mäntylä, Pirjo Ranta, Petri Volmanen, Heljä Thil ja Tom Löfstedt. Keskusteltiin siitä, pitäisikö 

SOAT-kokousten laillisuus ja päätösvaltaisuus olla määritelty. Todettiin, että SAY ei velvoita 

tässä asiassa alajaoksilta mitään tiettyä käytäntöä. Tähän mennessä kokouksia on pidetty 

kahdesti vuodessa, edellisessä kokouksessa on päätetty seuraavan kokouksen ajankohta. 

Vuosikokouksesta on tiedotettu Finnanestissa ja Duodecimin koulutuskalenterin kautta Suomen 

Lääkärilehdessä. Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat seuraavaan kokoukseen ”paketin” 

alajaoksen säännöiksi.  

4. Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Pirkko Eklund ja Riitta Asantila-Jarva. 

 

5. Riitta Asantila-Jarva selvitteli erityispätevyyskoulutusasiaa. Hän ei ollut saanut pyytämäänsä 

palautetta sydänanestesiologian mallin mukaan kehitetystä LOKI-kirjasta. Päätettiin antaa 

palaute tämän vuoden aikana, minkä jälkeen Riitta kehottaa yliopistollisia sairaaloita hakemaan 

obstetrisen anestesiologian erityispätevyyden koulutusoikeuksia. Mikäli jokin muu kuin 

yliopistosairaala haluaa anoa koulutusoikeutta se on mahdollista, jos ko. yksikkö pystyy 

järjestämään vaatimusten mukaisen koulutuksen. Erkki Koski on lupautunut auttamaan LOKI-

kirjan painatukseen liittyvissä asioissa. 

 

6. Alajaoksen rahatilanne on hyvä, SAY:n kannan mukaan rahoja tulee käyttää eikä kerätä. 

Edellisen tilikauden lopussa 30.9.2000 alajaoksella oli käytettävissä rahaa 27.500 mk, mistä 

5000 mk oli norminmukaista käyttörahaa uudelle kaudelle. Lisäksi B.Braun ei vielä ollut 

maksanut Kuopion koulutuspäivän 2000 mk:n näyttelymaksua. Hyvän taloudellisen tilanteen 

vuoksi päätettiin maksaa tämän kokouksen lounas alajaoksen tililtä. Lisäksi päätettiin maksaa 

puheenjohtajan ja sihteerin kokousmatkat, mikäli työnantaja ei niitä maksa, samoin kuin  

koulutuspäivien ulkopuolisten luennoitsijoiden matkat, jos rahatilanne sallii. 

 

7. Nykyiset alajaoksen jäsenet ovat antaneet alajaokselle yhteystietonsa, mutta varsinaisesta 

jäsenyydestä ei ole puhuttu. Puheenjohtaja ja sihteeri selvittelevät muiden alajaoksien 

jäsenkäytäntöä ja tarvittaessa kysyvät yhteystietonsa antaneilta jäsenyyshalukkuutta. 

 

8. Riitta Asantila-Jarva toi terveisiä SSAI:n Kööpenhaminan kokouksesta, missä oli selvitetty 

obstetrisen anestesiologian tilaa eri pohjoismaissa. Suomessa asiat ovat hyvin, muilla ei ole 

omaa yhdistystä ja pätevyysvaatimuksia kuten meillä. Ruotsissa on suosituksia obstetrisen 

anestesian ja analgesian hoitamisesta ja Tanskassa on suositus pre-eklampsiapotilaan hoidosta. 

 

 

9. Johanna Sarvela oli sopinut gynekologiyhdistyksen puheenjohtajan kanssa puoli päivää 

kestävän koulutuksen järjestämisestä syksyllä 2003 gynekologiyhdistyksen koulutuspäivillä. 

Naistensairaala suunnittelee ohjelman ja ottaa vastaan asiaan liittyviä ehdotuksia ja 

kommentteja. 

 



10. Toimihenkilöiden ja luennoitsijoiden matkakorvaukset on käsitelty kohdassa 6 talousasioiden 

kohdalla 

 

 

11. Keskusteltiin Rovaniemen koulutuspäivän ohjelmasta. Pirjo Ranta oli kutsunut britti Steve 

Yentisin luennoimaan. Alustavasti päätettiin seuraavista aiheista: Sektioanestesia ja siihen 

liittyen postoperatiivinen kivunhoito sekä tromboosiprofylaksia. Vuoden kätilö Kittilästä voisi 

pitää esityksen ja Petri Volmanen lupasi järjestää simulaation hätäsektiosta. Toisena aiheena 

olisivat guidelinesit. Lounastauko oli lyhyt ja ohjelman laatiminen jäi kesken, koska haluttiin 

ehtiä obstetrisen anestesian sessioon. Puheenjohtaja, sihteeri sekä rovaniemeläiset sopivat 

ohjelman laatimisesta kuluvan vuoden aikana. Tom Löfstedt ehdotti, että Rovaniemen 

kokouksen jälkeen seuraava koulutuspaikka olisi v. 2002 Maarianhamina.  

 

12. Puheenjohtaja Johanna Sarvela valtuutettiin pitämään Kotkassa keväällä 2001 raportti 

obstetrisen anestesian ”up to date” –asioista. Aikaisemmin kokouksen aikana Tom Löfstedt 

ehdotti tulevien koulutuksien aiheiksi katsauksia, mitä uutta alalla tapahtuu samoin. Hän ehdotti 

myös miettimään mahdollista kansallista komplikaatiorekisteriä obstetrisen anestesian alalta. 

 

13.  Puheenjohtaja päätti kokouksen pikaisesti, jotta osallistujat ehtisivät obstetrisen anestesian 

sessioon.  

 

 

 

 


