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Yleistä
Suomen Ortopediyhdistyksen (SOY) toimintavuosi 1.10.2019 - 30.9.2020 oli
järjestyksessään 70. Koulutustoiminta oli koronapandemain puhkeamiseen asti
maaliskuussa 2020 vilkasta.. Tärkeimpiä koulutustapahtumia olivat
vuosikokouksen yhteydessä pidetyt VII Ortopedian ja Traumatologian päivät
13.11. - 15.11.2019 Helsingissä Finlandia-talossa ja XXIV Ortopedian ja
Traumatologian Lapin kurssi 8.-13.3.2020 Levillä Kittilässä. Talous oli vakaalla
pohjalla, huolimatta siitä että sijoitusvarallisuutta jouduttiinkin myymään
menojen kattamiseksi.
Hallitus ja jäsenistö
Hallituksen kokoonpano oli seuraava:
–

puheenjohtaja

Hannu Miettinen (KYS)

–

varapuheenjohtaja

Marko Neva (PSHP)

–

sihteeri

Robert Björkenheim (HYKS)

–

rahastonhoitaja

Outi Päiväniemi (TaYS)

–

ulkoasiainsihteeri

Matti Seppänen (TYKS)

–

järjestöyhteistyö

Antti Launonen (TaYS)

–

koulutus

Liisa Pekkanen (KSKS)

–

koulutus

Iikka Lantto (OYS)

–

viranomaisyhteistyö

Rami Madanat (Terveystalo)

–

SOT-lehden päätoimittaja

Ville Puisto (Sairaala Orton)

Edellinen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdesti ja nykyinen hallitus
seitsemän kertaa.
Toimintavuoden aikana yhdistykseen hyväksyttiin 14 uutta jäsentä. Uusien
jäsenten tiedot on tarkistettu Valviran Terveydenhuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteristä eli Terhikki-rekisterin julkisesta tietopalvelusta.
(https://julkiterhikki.valvira.fi):
Joonas Aho, Vantaa
Ranno Kukk, Seinäjoki
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Kaarina Salonpää, Oulu
Meri Savolainen, Vantaa
Miki Sipiläinen, Lempäälä
Eerik Hällfors, Helsinki
Roope Korpiola, Helsinki
Marjo Pitkänen, Espoo
Perttu Neuvonen, Tampere
Ville Happonen, Kuopio
Jonatan Törnqvist, Helsinki
Anni Aavikko, Lahti
Maire Ratasvuori, Helsinki
Tapio Hyttinen, Muurame
Toimintakauden aikana yhdistyksestä erosi kolme jäsentä
Kristiina Pälve
Pertti Mannismäki
Juha Alavikko
Toimikauden päättyessä yhdistyksessä oli 682 jäsentä, joista 97 naisia ja 585
miehiä.
Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut KHT Kare Kauppinen.
Toiminnantarkastajana on toiminut Tero Yli-Kyyny ja toiminnantarkastajan
varahenkilöinä Jukka Kettunen ja Vincent van Iterson.
Vuosikokous 2019
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 14.11.2019 Finlandia-talossa Helsingissä
Ortopedian ja traumatologian päivien yhteydessä. Vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2018 - 30.9.2019
vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä muille vastuuhenkilöille myönnettiin
vastuuvapaus.
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Vuosikokous valitsi yhdistyksen kunniajäseneksi Eero Hirvensalon. Hänelle
luovutettiin SOY:n kunniakirja.
Eero Hirvensalo piti vuosikokouksen jälkeen Fabian Langenskiö ld -luennon
aiheesta "Traumatologian, varautumisen, riskien ja jatkuvuuden hallinannan
merkitys terveydenhuollossa ". Luennon jälkeen hänelle luovutettiin Fabian
Langenskiö ld -mitali.
Vuoden parhaan väitöskirjapalkinnon sai Konsta Pamilo, Itä-Suomen
yliopisto, ”Effect of hospital volume and process optimization on outcome after hip
and knee arthroplasty”.
Kolme parasta vapaiden esitelmien käsikirjoitusta palkittiin 500 euron
suuruisella stipendillä ja kunniakirjalla:
Lasse Rämö et al. ”Surgery versus functional bracing for humeral shaft
fractures”
Aleksi Reito et al. ”Tulosten vaihtelua tutkimusten välillä selittävät tekijät
solisluumurtumien operatiivista ja 176 konservatiivista hoitoa vertailevissa
tutkimuksissa: satunnaistettujen ja korkealaatuisten havainnoivien tutkimusten
metaregressioanalyysi”
Mikko Rantasalo et al. ”Verityhjiön käytön vaikutus polven
tekonivelleikkauksen tuloksiin: 158 potilaan satunnaistettu tutkimus”. Lisäksi
työ on valittu edustamaan Suomea EFORT:n Best National Papersessiossa (21st EFORT Vienna Congress). SOY maksaa 500€:n matkaapurahan ja EFORT organisaatio tarjoaa ilmaisen osallistumismaksun.
Muut tehdyt päätökset on kirjattu vuosikokouksen pöytäkirjaan.
Vuosikokouksessa apurahojen jaon yhteydessä julkistettiin hallituksen valinta
Vuoden Ortopediksi 2019: Petri Virolainen, Turku. Matti Seppänen esitteli Petri
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Virolaisen vuosikokoukselle. Vuoden Ortopedi palkittiin 1000 euron suuruisella
stipendillä.
Koulutustoiminta
VII Ortopedian ja Traumatologian päivät 13.11. - 15.11. 2019 Helsingissä
Finlandia-talossa. SOY järjesti ensimmäisen kerran vuosikokouksen yhteydessä
omat Ortopedian ja Traumatologian päivät 2013 kun Operatiivisia päiviä ei
järjestetty Suomessa järjestetyn kansainvälisen kirurgian alan kokouksen vuoksi.
Marraskuussa 2019 järjestettiin SOY:n 2013 vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti seitsemännen kerran Operatiivisista päivistä erillään olevat itsenäiset
Ortopedian ja Traumatologian päivät. Helsingissä Finlandia-talossa järjestetyt
Ortopedian ja Traumatologian päivät ajoitettiin samanaikaiseksi
Messukeskuksessa järjestettyjen Operatiivisten päivien kanssa. Koulutuspäivien
tieteellinen anti oli korkeatasoinen ja tulos taloudellisesti hyvä. Vapaita esitelmiä
vastaanotettiin määräaikaan mennessä 25 kpl. Kaikki tarjotut esitelmät esitettiin.
Koulutuspäiville osallistui 370 kollegaa.
Lääkäripäivät 9.1. - 10.1.2020 Helsingissä
SOY järjesti Lääkäripäivillä 2020 kaksi kurssia. Yhdessä Suomen
Traumatologiyhdistyksen ja HYKS Ortopedian ja traumatologian klinikan kanssa
järjestettiin "Avohoidon käytännön traumatologiaa" –luentosessio ja "Ortopediset
kliiniset tutkimusmenetelmät" –pienryhmäkurssi.
XXIV Ortopedian ja traumatologian kurssi 8. - 13.3.2020 Levi, Kittilä
Kurssi järjestettiin 8.-13.3.2020 Levillä, Kittilässä. Tilat todettiin sekä luentojen
että näyttelytilojen puolesta hienoiksi ja hyvin toimiviksi. Osallistujia
kurssiviikon aikana oli n. 150. Näyttelyssä oli myös yrityksistä edustus.
Kurssin tieteellinen ohjelma jakautui perinteiseen tapaan alkuviikon trauma- ja
loppuviikon ortopedian kurssiin. Pääteemoja kursseilla olivat: ydinnaulaus,
yläraajan urheiluvammat, harvinaiset jänne-avulsiot, tekonivelen rajoista,
alaselkä, root-vauriot. Pienryhmäkeskusteluissa aiheina olivat: olkavarren

SOY Vuosikertomus 1.10.2019 - 30.9.2020
murtumat, hoitolinjaus urheilijoilla, fiksaatiomateriaalin poisto, ”science for
dummies”. Kurssipaikka ja ohjelma koettiin toimiviksi.
Kurssitoimikunnan muodostivat: Heidi Danielsson (pj)., Mikko Hautamäki (siht.),
Ville-Valtteri Välimäki (ohjelma), Teemu Paatela (sosiaalinen ohjelma), Jani
Puhakka (näyttely), Henrik Sandelin (talous).
Kansainvälinen toiminta
NOF, Nordic Orthopaedic Federation
Hannu Miettinen on toiminut SOY:n puheenjohtajan ominaisuudessa NOF
Boardissa. SOY on ollut mukana aktiivisesti NOF toiminnassa toimintavuoden
aikana. Suomi nimesi ehdokkaakseen NOF Boardin varapresidentiksi Heikki
Krögerin, joka myös sitoutui järjestämään seuraavan NOF kongressin, joka tulee
vuorollaan aikanaan järjestettäväksi Suomessa. Seuraava NOF:n kokous on
Liettuassa vuonna 2022. NOF julkaisee Acta Orthopaedica -lehteä. Acta Boardin
toiminta on yhdistetty NOF Boardin toimintaan.
EFORT European Federation of National Associations of Orthopaedics and
Traumatology
Suomen EFORT-delegaatteina toimivat v. 2020 Hannu Miettinen ja Rami
Madanat. EFORT on pyrkinyt kuluneen toimintakauden aikana jatkamaan työtä
eurooppalaisten hoito- ja koulutuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi sekä
vaikuttamaan erikoisalaan liittyvään lainsäädäntöön. Järjestön päätapahtuma,
EFORT-kongressi, oli tarkoitus järjestää keväällä 2020 mutta COVID19
pandemian takia kongressi peruttiin. Vuoden 2020 kongressi järjestettiin
virtuaalisena kongressina 28.-30.10.2020 teemalla Harmonization and Diversity.
XXII EFORT kongressi on suunniteltu järjestettäväksi 30.6.-2.7.21 Wienissä,
Itävallassa. XXII EFORT kongressin teemana on ”Sustainable Professional
Practice”. EFORT täyttää järjestönä 30 vuotta, jonka takia XXII EFORT kongressin
yhteydessä on tarkoitus järjestetään juhlasymposium.
EFORT travelling fellowship –tapahtuma järjestettiin 22.-28.3.2020 Sloveniassa
(Ljubljiana, Ankaran, Bled ja Maribor). SOY:n ei nimennyt ehdokasta Suomesta
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kyseiseen tapahtumaan. EFORT FORA ohjelmaan osallistumiselle ei SOY:llä ole
ollut kiinnostusta ja halukkuutta.
UEMS Union Européenne des Médecins Spécialistes
EBOT European Board of Orthopaedics and Traumatology
Eurooppalaisen erikoisalajärjestön UEMS:n ortopedisektion ja eurooppalaista
ortopedian ja traumatologian tenttiä järjestävän EBOT:n edustajina Suomesta
ovat toimineet Rami Madanat ja Petri Virolainen. UEMS-EBOT -kokous pidetään
kaksi kertaa vuodessa. UEMS EBOT erikoisalajärjestö järjestää EBOT Interim
Exam -tentin säännöllisin väliajon koostuen kirjallisesta ja suullisesta osuudesta
ja molemmat pitää suorittaa hyväksytysti. Tentti on suunnattu eriytyvän vaiheen
viimeisellä vuodella oleville erikoistuville lääkäreille. Saamien tietojen mukaan,
SOY:n jäsenistä tilikauden aikana Jani Puhakka on suorittanut kyseisen tentin
hyväksytysti.
Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyi toimintavuoden 2019 – 2020 aikana
vakaalla pohjalla. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 180 €. Tämän lisäksi tuloja saatiin
yhdistyksen varallisuuden sijoitustoiminnasta sekä Ortopedian ja traumatologian
päivistä ja Lapin kurssista. Yhdistyksen sijoitusvarallisuutta myytiin tilikauden
aikana 60 000 € kattamaan rästiin jääneitä maksuja. Yhdistyksen tulos oli 27 541
€ alijäämäinen. Tilikauden 1.10.2019 - 30.9.2020 taseen loppusumma on
529 859,40 €.
Edunvalvonta ja yhdistysyhteistyö
Suomen Kirurgiyhdistyksen (SKY) hallituksessa SOY:n edustajana on toiminut
Hannu Miettinen. SOY on osallistunut yhdistysjäsenenä Suomen TULE ry:n
toimintaan. Ko. järjestö pyrkii vaikuttamaan päättäjiin eri poliittisilla tasoilla
hallitusta myöten.
Lausunnot ja kannanotot
SOY hallitus antoi toimintakauden aikana yhden lausunnon: STM:n
lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon
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työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen
muuttamisesta.
SOY:n kotisivut, www.soy.fi
Yhdistyksen kotisivujen webmaster-toimintaa on hoitanut yhdistyksen
projektiassistentti Helena Aho. Hallituksesta Liisa Pekkanen on toiminut
koulutuskalenterista vastaavana ylläpitäjänä. Hallituksen yhdistyksen nimissä
avaamalla Facebook keskustelupalstalla on ollut käyttöä ja yhdistyksen tärkeistä
tapahtumista on jaettu tietoa myös Facebookin kautta.
SOT-lehti
SOT-lehden päätoimittajana toimintakauden aikana on toiminut Ville Puisto.
Muina toimituskunnan jäseninä ovat Heikki Österman ja Heidi Danielsson. SOTlehden taittajana toimi Heli Roberts. Toimintavuoden aikana ilmestyi kaksi
lehteä; Ortopedian ja Traumatologian päivien lehti sekä Lapin kurssin lehti.
Toimitilat ja projektiassistentti
Yhdistyksen Lääkäriliitosta vuokratusta toimitilasta on luovuttu ja tilalle on
otettu varastotila kuluneena toimikautena. Yhdistyksessä on jatkanut
projektiassistenttina Helena Aho.
Apurahat
Toimintakaudella on myönnetty seuraavat apurahat (yhteensä 5 900 €):
Konsta Pamilo, paras väitöskirja, 1000 €
Petri Virolainen, vuoden ortopedi, 1000 €
Olli Leppänen, matka-apuraha, klinikkavierailu Fudan University,
Huashan Hospital, Shanghai, Kiina 4.-18.4.20, 1000 €
Yrjänä Nietosvaara, matka-apuraha, Uniformed Services University of Health
Sciences, Betheseda, Maryland, USA, 8.11.2019, 800 €
Mikko Rantasalo, matka-apuraha, posteriesitys AAOS 24.-28.3.2020, 600 €
Johanna Syvänen, matka-apuraha, työskentely Kööpenhaminan Rigshospitaletin
selkäortopedian yksikössä, 1.4. – 30.6.2020, 1500 €
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SOY:n taloudellinen tilanne saatiin talouteen tehtyjen panostusten ansiosta
vakautettua päättyneellä tilikaudella. Ortopedian ja traumatologian päivien
järjestäminen omana toimintana on osoittautunut talouden kannalta
onnistuneeksi päätökseksi. Edellä mainitun johdosta yhdistyksen hallitus on
voinut jatkaa jatkokoulutus- ja tutkimustoiminnan tukemista yhdistyksen
tarkoitusperien mukaisesti.
Vuoden 2019-2020 toimintakauden suuri matka-apurahalle ei ollut hakijoita.
Apurahojen tarkemmat vaatimukset ovat esillä yhdistyksen kotisivuilla ja asiasta
on tiedotettu jäsenistöä.
Vakuudeksi
Helsingissä 25. marraskuuta 2020

Robert Björkenheim

Hannu Miettinen

hallituksen sihteeri

hallituksen puheenjohtaja

