
SUOMEN OBSTSETRISET ANESTESIOLOGIT   

Alajaoksen kokous  

Paikka: Helsinki, Messukeskus 

Aika: 21.11.2002 

 

Läsnä: Pirjo Ranta (pj), Sinikka Purhonen (sihteeri), Terhi Aalto, Riitta Asantila-Jarva, Erkki 

Hauru, Leena Lavonen, Kari Luukkonen, Tom Löfstedt, Timo Mäntylä, Markku Nykänen, Markku 

Salonen, Johanna Sarvela, Hannu Toivonen ja Petri Volmanen 

 

1. Puheenjohtaja Pirjo Ranta avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Ranta ja sihteeriksi Sinikka Purhonen. 

 

3. Tästä kokouksesta oli päätetty edellisen kokouksen yhteydessä Kastelholmassa 7.9.2002. 

      Kokouksesta oli ilmoitus Messukeskuksen ilmoitustaululla 20.-21.11.2002. Lisäksi 

      kokousilmoitus ja kokouksen asialista oli lähetetty sähköpostina kaikille jäsenille.  

 

4. Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Riitta Asantila-Jarva ja Hannu Toivonen. 

 

5. Entinen puheenjohtaja Johanna Sarvela kertoi menneestä toimikaudesta. Hän piti 

Maarianhaminan kokousta 6.9.2002 onnistuneena ja toivoi, että ulkomaalaisia korkeatasoisia 

luennoitsijoita kutsutaan kokouksiimme jatkossakin. 

 

6. Marraskuun alussa tilimme oli 104 € miinuksella. Tämä on kuitenkin SAY:n rahastonhoitajan 

mielestä hyvä tilanne. Hän pitää alajaoksemme työtä esimerkillisenä, koska järjestämme kaikille 

avoimia korkeatasoisia koulutuksia. Alajaosten tarkoitus on toimia suurin piirtein omalla 

rahoituksella. SOAT-alajaokselle on vielä tulossa Finnanestiin lähetetyistä artikkeleista 400 € (2 

x  200 €/artikkeli). SAY:n vuosittainen avustus alajaostoille on ollut 1240 € vuodessa. Jatkossa 

on edelleen hyvä käyttää firmojen tukea ulkomaalaisten luennoitsijoiden kustantamiseen 

koulutustilaisuuksiin. Myös näyttelytulot ovat olleet merkittävä rahoitusmuoto.  

 

Jäseniä alajaokseen kuuluu 47 ja kokouksen yhteydessä ilmoittautui yksi lisää. 

 

7. Riitta Asantila-Jarva selvitteli erityispätevyysasioita. Erityispätevyyksiä on myönnetty 28 

anestesiologille, näistä kaksi on tentin suorittaneita. Riitta Asantila-Jarva on lähettänyt 

yliopistosairaaloiden ylilääkäreille ilmoituksen, että obstetrisen anestesian erityispätevyyden 

koulutusoikeuksia tulisi anoa erityispätevyystoimikunnalta. Yliopistosairaaloiden 

erityispätevöitymisen yhdyshenkilö(t) ovat seuraavat: HUS:ssa Johanna Sarvela ja Riitta 

Asantila-Jarva, OYKS:ssa Pirjo Ranta, KYS:ssa  Sinikka Purhonen ja TYKS:ssa ehkä Marja-

Leena Jaakola, TAYS:n tilanne on vielä epäselvä. Riitta Asantila-Jarva lupasi lähettää uudelleen 

kirjeen, johon tällä kertaa tulevat mukaan liitteeksi erityispätevyysvaatimukset (löytyvät myös 

Suomen Lääkäriliiton nettisivuilta). Obstetriseen anestesiaan pätevöityminen tapahtuu 

käytännössä sijaisuuksia hoitamalla, koska varsinaisia virkoja tähän ei ole. Dosenttitason 

kouluttajia on tällä hetkellä viisi : Kari Korttila (HUS), Seppo Alahuhta (OYKS), Michael 

Rorarius ja Arvi Yli-Hankala (TAYS) ja Markku Salonen (TYKS). LOKI-kirja on saatavissa 

tällä hetkellä A4-muodossa. Jatkossa Erkki Koski on luvannut järjestää painatuksen parempaan 

muotoon. 

 

8. SSAI:n järjestämää obstetrisen anestesiologian koulutusta pyritään käynnistämään. Seppo 

Alahuhta oli kertonut, että tammikuussa 2003 pyritään sopimaan 1. kokoontumisesta SSAI:n 



Helsingin kokouksen yhteydessä. Tähän kokoukseen osallistuisi 1-2 henkilöä eri pohjoismaista. 

Tämä kokous puolestaan valitsisi varsinaisen järjestelytoimikunnan. Obstetrisen anestesiologian 

pohjoismaisen koulutuksen pituudeksi on kaavailtu yhtä vuotta lasten anestesiologisen 

yhteispohjoismaisen koulutuksen mallin mukaisesti. Tarkemmat suunnitelmat ovat vielä auki. 

Aiemmasta yhteispohjoismaisesta toiminnasta keskusteltiin. Gunnar Dahlgren järjesti kurssin 

Göteborgissa , jossa Suomesta oli mukana Seppo Alahuhta. Kööpenhaminassa oli toinen 

kokoontuminen, missä oli mukana Riitta Asantila-Jarva. Kööpenhaminan kokouksessa esiteltiin 

eri pohjoismaiden obstetrisen anestesian tilannetta ja Riitta totesi suomalaisen obstetrisen 

anestesiologian toiminnan olevan pisimmällä. Meillä on perustettu toimiva yhdistys, joka 

järjestää mm. koulutuksia. 

 

9. SSAI:n kokous pidetään Helsingissä 16.-20.8.2003. Kokouksessa on päivän kestävä obstetrinen 

sessio. Johanna Sarvela on yhdyshenkilö. Tämän kokouksen yhteydessä pidetään 19.8.2003 

SOAT:n vuosikokous. 

 

10. Päätettiin pitää kokous Levillä 22.-23.4.2004. Keskustelussa kannatettiin kaksipäiväistä 

kokousta, joka olisi työaikana. Pirjo Ranta  kysyy  ruotsalaisten kollegojen halukkuutta tulla 

mukaan. Kokous pidetään suomalaisten kokouksena mikäli ruotsalaiset eivät halua osallistua. 

 

 

11. SOAT-koulutuspäivä pidetään v. 2005 Tampereella ja v. 2006 Lahdessa. 

 

12. Kannustettiin osallistumaan OAA:n  järjestämiin kokouksiin, jotka ovat olleet ohjelmiltaan 

hyviä. 5.-6.6.2003 on kokous Walesin Cardiffissa. 

 

13. Suomalaisten ”guidelinesien” tarpeesta syntyi keskustelua. Varsinkin pienemmissä sairaaloissa 

työskentelevät kollegat kannattivat suomalaisten minimisuositusten laatimista. Näiden avulla 

nostettaisiin obstetrisen anestesiologian tasoa ja voitaisiin perustella lisäresursseja toimintaan. 

Toisaalta SAY:llä on anestesiasuosituksensa ja tämä voisi riittää toimimaan suositusohjeena. 

Pirjo Ranta ja Johanna Sarvela tarkastavat, riittääkö SAY:n anestesiasuositus kattamaan esim. 

synnytyssalin anestesiologisen toiminnan. Johanna Sarvela ehdotti obstetrikkoa mukaan 

työryhmään mikäli ”guidelineseja” aletaan laatia. 

 

Johanna Sarvela on tekemässä synnyttäjille jaettavaa ohjetta synnytyskipujen hoidosta. Tämän 

ohjeen tarkoitus on olla niin yleispätevä, että sitä voitaisiin käyttää suomalaisissa sairaaloissa. 

Tuli ilmi, että TYKS:ssa tällainen ohje on jo laadittu. Johanna jatkaa ohjeen tekemistä. 

 

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen  

 

 

 

     Oulussa  ____ / ____   _________ Kuopiossa   ____ / ____   _________ 

 

     ____________________________________           ____________________________________ 

     Pirjo Ranta   Sinikka Purhonen 

     puheenjohtaja    sihteeri 

      

 

      

 



Pöytäkirjan tarkastivat: 

 

     Helsingissä   ____ / ____   _________ Helsingissä   ____ / ____   _________ 

 

     ____________________________________           ____________________________________ 

    Hannu Toivonen   Riitta Asantila-Jarva  

   

 

 

 


