
Suomen anestesiologiyhdistys 
Suomen obstetriset anestesiologit 
-jaoksen kokous. 11.5.2013 
Paikka: Matkalla Bosnia-Hertzegovina – Split bussissa 
 
Läsnä: Pirjo Ranta, Johanna Sarvela, Antti Väänänen, Petter Kainu, Malek Kharroubi, Kari Korttila, 
Aulikki Korpinen, Leena Lavonen, Riitta Asantila-Jarva, Petri Volmanen, Ulla Martin, Heli Vierto, Heli 
Latvala, Satu Pokkinen, Tiina Mikkonen 
 
1. Kokouksen avaus: SOAT:n puheenjohtaja Petri Volmanen avasi kokouksen klo 17.35. 
 
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 kansssa jäsenistölle 
tiedoksi tiistaina 30.4., jolloin kokouspaikan johdosta jäsenistölle annettiin mahdollisuus esittää esitys-
listalle lisättäviä / käsiteltäviä aiheita. Kokouspäivän aamuun mennessä uusia aiheita esityslistalle ei 
ollut tullut sihteerin tietoon. Kokouksessa läsnä 15 jäsentä. 
 
4. Pöytäkirjantarkastajat: Valittiin yksimielisesti Tiina Mikkonen ja Satu Pokkinen TAYS:sta pöytäkirjan-
tarkastajiksi. 
 
5. Jäsentilanne: Sihteeri Antti Väänänen kertoi että jaoksella on 64 jäsentä, jäsenyyttä jaokseen ovat 
hakeneet Ulla Martin HUS/Porvoosta sekä Matti Kuukasjärvi HUS/Naistenklinikalta. Hyväksyttiin Martin 
ja Kuukasjärvi jaoksen jäseniksi. 
 
6. Talous: SOAT:lla on tänä vuonna SAY:n taloudenhoitajan Eero Pesosen ilmoituksen mukaan käytet-
tävissä korkeintaan 3000 eur subventiorahaa. Kiinteinä jaoksen kuluina kuluu noin 100 eur summa 
vuodessa jaoksen web-sivujen palvelinmaksuista, sekä viestintäviraston maksuista SOAT.FI osoittees-
ta. Muita kuluja tällä SAY:n tilikaudella aiheutuu Kroatian koulutuspäivistä, vaikka koulutuspäivillä 
suunniteltiin alunperin pystyttävän tuottamaan voittoa. Osa kuluista aiheutui ilmoittautuneiden kroatia-
laisten poisjäämisestä. Realistisia edellytyksiä näiden kulujen perimiseksi jälkikäteen ei ole olemassa. 
Kroatian koulutuspäivien loppu saldo jää 457 euroa negatiiviselle, jolloin tämä osuus siirtyy maksetta-
vaksi SOAT:n SAY:lta saamasta toimintavarauksesta. Muita kuluja jaokselle ei ole tiedossa tälle tili-
kaudelle. 
 
7. SOAT.fi websivujen tilanteesta kertoi webvastaava Tiina Mikkonen. Sivut ovat toiminnassa. Nyt pi-
dettyjen Kroatian koulutuspäivien luennot tullaan lataamaan nettisivuille noin 2 viikon kuluessa. Sivus-
toille esitettiin päivitettäväksi yliopistojen vastuulle siirtyneestä erityispätevyyskoulutuksesta kertova 
osio. Webvastaava Mikkonen laittaa sivustolle linkit eri yliopistojen erityispätevyys koulutuksesta kerto-
ville sivuille. 
 
8. SOAT:n logo: SOAT:n logokilpailuun tuli 13 ehdotusta jaoksen logoksi. ehdotukset laitettiin jaoksen 
websivuille näkyville ja näistä pyydettiin jäsenistöltä ääniä. Ehdotus 1 (tekijä Tiina Mikkonen) voitti ää-
nestyksen kirkkaasti keräten 1/3 kaikista annetuista äänistä. Hyväksyttiin ehdotus 1 SOAT:n logoksi. 

 



9. Erityispätevyyskoulutuksesta/SSAI koulutuksen osasta: 
Obstetrisen anestesiologian erityispätevyys koulutuksesta kertoi Johanna Sarvela. Tällä hetkellä koulu-
tus on olemassa kaikissa muissa lääketieteellisissä tiedekunnissa paitsi Oulussa. Oulun yliopisto aloit-
taa koulutuksen heti kun ensimmäinen koulutukseen ilmoittautuja ilmaantuu. 
SSAI:n tällä hetkellä käynnissä olevassa koulutuksessa on Suomesta 3 osallistujaa, yksi osallistuja 
Oulusta ja 2 Helsingistä. Syksyllä alkavaan 3. koulutukseen on ilmoittautunut yksi osallistuja Suomesta 
(Leena Lavonen, Jyväskylästä). Petri Volmanen kertoi että ylilääkärikokouksessa kun SSAI koulutuk-
sista on keskusteltu, SSAI koulutuksia on pidetty melko kalliina. Todetaan kuitenkin että SSAI koulutus 
on huomattavasti laadukkaampi kuin kotimainen, lähinnä SOAT:n joka toinen vuosi järjestämien lyhyi-
den koulutusten varassa oleva. Petri Volmasen tekemän tiedustelun perusteella keskussairaalatasolla 
ei tällä hetkellä ole erityispätevyyden omaavia obstetrisen anestesiologian toiminnasta vastaavia lääkä-
reitä. Tästä huolimatta todetaan, että keskussairaalatasoista palvelua tulee voida hyväksyä erityispäte-
vyyskoulutukseen vaikkei kyseisessä yksikössä toimikaan erityspätevyyden omaavaa alan vastuulää-
käriä, koska muutoin ei keskussairaalapalvelua olisi mahdollistaa kyseiseen koulutukseen suorittaa. 
 
10. Vuoden 2014 yhteiset koulutuspäivät Perinatologisen seuran kanssa 3.-4.4.2014. 
Suunnitelmasta olleet yhteydessä Ryynänen ja Vääräsmäki perinatologisen seuran puolelta Pirjo Ran-
taan. Pirjo Ranta ja Petri Volmanen kertoivat keväälle 2014 3.-4.4. Helsinkiin suunnitelluista yhteisistä 
koulutuspäivistä. Koulutuksen rahanjako järjestely mahdollisen voiton / tappion jaon suhteen on vielä 
sopimatta, koulutukseen odotetaan noin 100-150 osallistujaa perinatologien puolelta, ehkä 30 osallistu-
jaa SOAT:n puolelta. Toisaalta ohjelmassa anestesiologien osuus on varsin laaja: yli puolet luennoista 
on anestesiologien pitämiä. Esitetään että mahdollinen voitto/tappio jaettaisiin kiinteässä suhteessa 
esim 1/3. Aiemmin Perinatologisen seuran tapana on ollut maksaa luennointipalkkio luennoitsijoille, 
kustantaa matkat kokouspaikalle sekä yksi yö hotellissa.  
Tulevien koulutuspäivien paikaksi on sovittu Finlandiatalo, Helsingistä. 
Ohjelmarungossa to 3.4.2014 teemoina Elvytys, erityisryhmien kivunhoito; pe 4.4.2014 Vaaratilanteet 
synnytyksen aikana, Synnytysanalgesia ja sen vaikutukset vastasyntyneeseen, sekä Synnyttäjän ki-
vunhoito. Puheenjohtaja Petri Volmanen ehdottaa koko koulutuspäivien teemaksi ” Synnyttäjän ja syn-
tyvän lapsen turvallisuus”. 
Käytiin keskustelua lukuisiin anestesiologia edellyttäviin koulutusosuuksiin pyydettävistä pitäjistä. Pää-
dyttiin ehdottamaan että eri luentoihin pyydettäisiin seuraavia luennoitsijoita: 
Torstai 3.4.2014: 
Elvytys ABC-> CAB Eriksson Heidi, HUS/NKL&KOS 
Raskaana olevan elvytyksen erityispiirteitä Terhi Puhto, OYS 
Sektioanestesia ja potilaan postoperatiivinen valvonta: Antti Väänänen, HUS/NKL&KOS 
Päihteitä/huumeita käyttävän synnyttäjän anestesian erityispiirteet: Johanna Sarvela HUS/NKL&KOS 
Elvytysharjoituksia pienryhmissä: Kysytään Leila Niemi-Murolaa simulaatiokeskuksesta, joilta tarvitaan 
elvytysnuket lainaan 
Perjantai 4.4.2014: 
Synnyttäjän massiivisen vuodon hoito: Jouni Ahonen HUS/NKL&KOS 
Synnytys sairaalan ulkopuolella: Esim pohjoissuomesta kätilö, tai medihelin lääkäri 
Raskaana oleva äiti vakavan trauman kohteena medihelin lääkäri 
Ennalta ehkäise katastrofi – käytä tarkistuslistaa myös synnytyssalissa Pirjo Ranta, OYS 
Moribundisti obeesi synnyttäjä: Marja-Leena Jaakola, TYKS 
Synnytysanalgesia ja sen vaikutukset vastasyntyneeseen: Petri Volmanen, THL 
Anestesiologin antama kivunhoito synnytyssalissa, Tiina Mikkonen, TAYS 
Puheenjohtaja Petri Volmanen on yhteydessä luennoitsijoiksi ehdotettuihin tahoihin. 
 
11. SOAT:n linjaamista ohjeista: 
Sarvela kertoi synnyttäjän kivunlievitysopas on päivitetty viime syksynä ja opas löytyy nyt mm terveys-
portista. 
Pirjo Ranta kertoi että synnyttäjän check-list käyttöversioon harkitaan lisättäväksi ensimmäiseksi koh-
daksi kohta potilaan tunnistamisesta. Listasta on suunniteltu englannin kielistä versiota jonka jälkeen 
listaa voisi verrata/ kehittää sitä WHO:n suositteleman synnyttäjän check-listin mukaisesti. Harkitaan 
jos SOAT suosittelisi esim THL:ää suosittelemaan listan käyttöönottoa kaikissa synnytysyksiköissä. 
Puheenjohtaja Petri Volmanen kertoi ettei käytännössä ole helppoa saada THL:ää antamaan mitään 
hoitosuosituksia. 
 



12. Koska SSAI:n tämän vuotinen kokous on Turussa, ei vuonna 2013 järjestetä operatiivisia päiviä, 
eikä näin ollen voida myöskään pitää syyskokousta operatiivisten päivien yhteydessä. Niinpä päätettiin 
pitää ainakin johtokunnan kesken puhelinkonferenssi syksyllä 2013, jotta vältetään potentiaalisesti 
huomattavien kokokseen liittyvien matka, majoitus, sekä tarjoilukustannusten muodostuminen. Tode-
taan että syksyllä 2013 on erovuorossa nykyinen puheenjohtaja Petri Volmanen jonka kautta toivotaan 
jatkettavan kevään 2014 koulutuspäiviin asti, koska puheenjohtaja Volmasella on keskeinen rooli kou-
lutuspäivien käytännönjärjestelyiden osalta. 
 
13. Puheenjohtaja Petri Volmanen päätti kokouksen klo 18.27.  
 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Petri Volmanen, puheenjohtaja  Antti Väänänen, sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus: Tampereella _____. toukokuuta 2013 
 
 
 
________________________  ____________________________ 
Tiina Mikkonen   Satu Pokkinen 
 
 
 
 
 
  
 
 


