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 SOAT-ALAJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS v. 2009-2010 
 

 

 

Puheenjohtajana on toiminut LT Johanna Sarvela Helsingistä alkaen  29.8. 2009.  Sihteerinä on 

ollut  EL Kati Kähkönen Lapin Keskussairaalasta syksyn 2010 vuosikokoukseen asti.  

 

Vuoden 2009  Operatiivisilla Päivillä ei SOAT järjestänyt omaa ohjelmaa.   Tässä yhteydessä 

pidettiin kuitenkin tavanmukainen kokous.  Kokouksessa suunniteltiin erityisesti vuoden 2010 

ohjelmaa.    Vuosittaisen koulutuksen paikaksi sovittiin vuodelle 2010 Rovaniemi ja ajankohdaksi 

17-18.9.   

 

Rovaniemelle suunniteltu kokous jouduttiin kuitenkin peruuttamaan.  Kokousajankohdasta oli 

ilmoitettu hyvissä ajoin sekä  SAY:n sivuilla että Duodecim koulutuskalenterissa.  Peruuntumiseen 

jouduttiin, koska ilmoittautuneita n. kk ennen ajankohtaa oli odotettua selvästi vähemmän.  Näin 

ollen epäiltiin, että hotellin kanssa sovitut kiintiöt alittuisivat ja kokouskustannukset nousisivat 

huomattavan suuriksi.   Kokouksen taloutta rasitti myös se, että näytteilleasettajia oli tänä vuonna 

ilmoittautunut mukaan vain kaksi.   

 

Koulutuspäivien yhteyteen suunniteltu sääntömääräinen vuosikokous  päätettiin pitää  Helsingissä 

10.9.2010.   Kokouksessa valittiin 2-vuotiskauden päättävän sihteerin, Kati Kähkösen, tilalle 

yksimielisesti erikoistuva lääkäri LT  Antti Väänänen Helsingistä.   Tilaisuudessa pohdittiin syitä 

koulutuspäivien vähäiseen ilmoittautujamäärään.  Yleisesti pidettiin tärkeänä alajaoksen 

olemassaoloa paitsi alan kouluttajana myös erityisalan kehittäjänä kansallisena tasolla ja 

vuorovaikutusfoorumina obstetrisen anestesiologian parissa työskentelevillä anestesiologeilla.  Kun 

vaikuttaa siltä, että SAY toivoo alajaosten järjestävän tulevaisuudessa koulutusta Operatiivisilla 

Päivilläkin, päätettiin toistaiseksi jatkaa toimintaa siten, että joka toinen vuosi järjestettäisiin 

entiseen tapaan  koulutuspäivät ja joka toinen vuosi pyrittäisiin järjestämään omaa ohjelmaa 

Operatiivisten Päivien yhteyteen. Tälle vuodelle oli jo alun perin suunniteltu puolen päivän 

synnytysanalgesia-sessiota Operatiiville Päiville.   Vuoden 2011 koulutuspäivät suunniteltiin 

järjestettäviksi Tartoon.  Tilaisuus pyritään järjestämään yhteistyödssä Tarton Yliopiston 

Anestesiologian klinikan kanssa mahdollisuuksien mukaan.  

 

SOAT-alajaoksen synnyttäjille suunnatusta ohjeesta ”Synnytyskivun lääkkeellinen lievitys – 

anestesialääkärin opas synnyttäjälle”on  pyritty tiedottamaan synnytysten parissa toimiville 

henkilöille.  Vuosikokouksen yhteydessä pohdittiin myös muiden obstetrisen anestesian ohjeiden ja 

synnyttäjille suunnattujen oppaiden laatimista.  Työn alle jäivät  mm. obstetrisen obeesin potilaan 

hoito-opas  sekä erillisen tarkistuslistan laatiminen obstetrisille potilaille. 

 

Jäseniä alajaoksella on 64.  Lisäksi professori Riitta Jouppila on ollut SOAT:n kunniajäsen 

vuodesta 2007 alkaen.  Alajaosten järjestämä erityispätevyyskoulutus on siirtynyt kesän aikana 

obstetrisen anestesiologian lisäkoulutuksen nimellä  yliopistoille.  Sen koulutusvastaavana toimii 

dosentti Hannu Toivonen Helsingistä.  Erityispätevyyden yliopistollinen lisäkoulutusohjelma on 

hyväksytty vuoden 2007 aikana Tampereen, Kuopion ja Turun yliopistoissa sekä tammikuussa 

2008 Helsingin yliopistossa. 

 

Seppo Alahuhta ja Petri Volmanen ovat toimineet Suomen edustajina SSAI:n pohjoismaisen 

lisäkoulutusohjelman suunnittelussa ja koulutusohjelma on käynnistynyt syksyllä 2009. Suomesta 

tähän koulutusohjelmaan osallistuu neljä koulutettavaa. 
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Tärkeimmistä kansainvälisistä kokouksista ja kongresseista saa parhaiten tietoa osoitteista 

www.oaa-anaest.ac.uk ja www.soap.org  

 

 

 

Helsingissä  

 

 

 

…………….. 

 

Johanna Sarvela 
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