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Olen ollut tämän lehden päätoimittaja vuoden

1998 lopulta tähän päivään. Olen lupautunut

avustamaan uutta päätoimittajaa Pekka Honka-

vaaraa alkuun, sillä tätä lehteä ovat toimittaneet

puolustusvoimien lääkäreistä valittu kokenut

kollega (yleensä tohtorin tutkinnon suorittanut)

oman työnsä ohella. Tehtävä on varsinkin alus-

sa ollut monelle hankala, koska harvalla lääkä-

rillä on lehtitoimittajan taustaa. Lisäksi lehden

toimittamiseen liittyvät juridiset ongelmat on

tiedostettava, jottei sotkeuduttaisi muun muas-

sa tieteellisten artikkelien copyright-ongelmiin.

Päätoimittajakaudellani on tapahtunut to-

della paljon, sillä puolustusvoimien lääkintä-

huolto on kokenut suurimmat muutoksensa sit-

ten toisen maailmansodan. Oman erikoissai-

raanhoitomme lakkauttaminen Tilkan alasajon

tapahduttua 31.12.2005 tunnetaan vieläkin jou-

koissa "tappiona", vaikka kumppanuussairaalat

ovat selvinneet kunnialla niille suunnatuista vel-

voitteista. Säästettiinkö uudistuksessa rahaa, sel-

vinnee lähiaikoina, kun joukko-osastojen me-

nolaskelmat valmistuvat sekä Sotilaslääketie-

teen keskuksen perustamiskustannukset selviä-

vät. Vai oliko tarkoitus vain kopioida ulkomai-

sia trendejä? Toisaalta uusien lääkärien rekry-

tointi on ollut vaikeaa valtion palkkapolitiikan

jäätyä lääkärien palkoissa oleellisesti jälkeen

markkinahinnoista.

Ensi vuoden alku tulee olemaan lääkintä-

huollon kehityksen kannalta tärkeä. Sotilaslää-

ketieteen keskuksella on puoli vuotta aikaa val-

mistautua uuteen rooliinsa toimiakseen koko

puolustusvoimien avoterveydenhuollon johto-

esikuntana. Johtamis- ja talousasiat ovat erilais-

ten yt-neuvottelujen ohella saatava valmiiksi se-

kä rekrytoitava lisää henkilökuntaa.

Uskon kuitenkin tulevaisuuteen, muutoksis-

ta on ennenkin selvitty. Vie vain aikaa omaksua

suuret muutokset, joita kohtaamme niin työs-

sämme kuin maailman menossa muutenkin.

Kyösti Karppinen

Hammaslääket.tri, lääkintäkomentaja

Upinniemen Lääkintähuoltokeskus

EDELLISELTÄ PÄÄTOIMITTAJALTA
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Puolustusvoimien lääkintähuolto on ollut viime
ajat jatkuvassa muutoksessa, jossa Keskussoti-
lassairaala eli tuttavallisemmin Tilkka lakkau-
tettiin ja tilalle muodostettiin Sotilaslääketieteen
Keskus (SOTLK), johon liitettiin aluksi Lää-
kintäkoulu ja viime vuodenvaihteessa Lääkintä-
varikko. Muutoksia tullaan edelleen tekemään,
sillä koko puolustusvoimien avoterveydenhuol-
to liitetään SOTLK:n alaisuuteen. Samalla hen-
kilöstömäärä moninkertaistuu. Uusimman hen-
kilöstökokoonpanoehdotuksen mukaiset yksiköt
ja henkilöstömäärät 01.01.2008 alkaen ovat seu-
raavat:
– Johtaja esikuntineen ................................ 30
– Sotilaslääketieteen tutkimus- ja 

palveluskelpoisuusyksikkö (SLTY)......... 25
– Ilmailulääketieteen Keskus (AMC)......... 16
– Lääkintäkoulu (LÄÄKK) ........................ 28
– Sotilasapteekki ja Lääkintävarikko 

(SALV) .................................................... 31
– BC-suojelulääketieteen ja ympäristö-

terveyden yksikkö (BCYY)....................... 9
– Sukellus- ja laivastolääketieteen 

yksikkö (SLLTY) ...................................... 5
– Perusterveydenhuollon vastuualue 

(terveysasemat 24 kpl) .......................... 384

Eli yhteensä 529 henkilöä erilaisissa viroissa ja
tehtävissä kautta koko Suomen SOTLK:n alai-
suudessa 01.01.2008 alkaen.

Jotta uusi ja merkittävästi laajentunut orga-
nisaatiomme lähtisi toimimaan kitkatta, on toi-
vottavaa, että organisaatiomme jäsenet tuntevat
merkittävässä määrin muiden yksikköjen toi-
mintoja ja toimintatapoja. Lisäksi ei pidä unoh-
taa yhteistyökumppaneita ja merkittävimpiä si-
dosryhmiämme, joille muutokset eivät ole it-
sestään selviä. Vast'ikään 80 vuotta täyttänyt So-
tilaslääketieteen Aikakauslehti soveltuu tähän
tehtävään mitä parhainten, koska se on SOTLK:n
julkaisema kustanne, ja Suomen lääkintäupsee-
riliitto toimii toisena julkaisijana jatkaen perin-
nettä. Päätoimittaja vaihtuu nyt 8 vuoden jäl-
keen ja allekirjoittanut on ottanut haasteen vas-
taan toimia uutena päätoimittajana. SOTLK:n
kulloinenkin johtaja (nykyään lääkintäeversti
Ari Peitso) vastaa lehteen liittyvistä rahoitus- ja

hankintakysymyksistä.
Sotilaslääketieteen Aikakauslehti tulee toi-

mimaan jatkossa myös SOTLK:n henkilöstö-
lehtenä, ja siten se toimii muun muassa tiedo-
tus-, jatkokoulutus- ja tutustumiskanavana
omalla alallamme. Olen neuvotellut SOTLK:n
johtajan kanssa lehden tulevasta toimittamista-
voista ja esittelen tältä pohjalta syntyneitä kaa-
vailuja seuraavassa.

1) Aluksi on kolme henkilöpalstaa: päätoimit-
tajalta. puolustusvoimien ylilääkärin ja
SOTLK:n johtajan palstat. 

2) Seuraavana osiona olisivat alkuperäisartik-
kelit, joihin kuuluvat tieteelliset artikkelit,
katsaukset ja esitelmät. Jotta tieteelliset ar-
tikkelit kelpaavat akateemisiksi meriiteiksi,
tulee niissä olla muun muassa 200–250 sa-
naa sisältävä englanninkielinen abstrakti se-
kä niiden tulee noudattaa tieteellisen artik-
kelin kirjoitussääntöjä. Tässä numerossa on
esimerkkinä Ilkka Mäkitien katsausartikke-
li. Akateemiset kirjoitukset tarkistetaan jat-
kossa muodostettavalla refereeryhmällä, jos-
ta kaksi alaa parhainten tuntevaa vähintään
väitellyttä tohtoria suorittaisi arvioinnin.
Opetus- ynnä muissa tilaisuuksissa pide-
tyistä hyvistä esitelmistä julkaisemme mie-
lellämme tällä foorumilla myös kirjoituksia.
Lisäksi palstatilaa saavat yleistä mielenkiin-
toa herättävät matkakertomukset.

SOTLK:n tutkijoiden väitöskirjoja voi-
daan jatkossakin julkaista lehden supple-
mentteina, etenkin jos väitöskirjan tuloksil-
la on merkittävää sotilaslääketieteellistä
merkitystä. SOTLK:n johtaja ratkaisee jul-
kaisuluvan ja kustannusten mahdollisesta ja-
kamisesta väittelijä sopii hänen kanssaan.

3) SOTLK:n eri toimintojen/yksikköjen esitte-
lyt aikaisemmin mainittujen motiivien to-
teuttamiseksi. Esittelyssä voisi olla esimer-
kiksi lyhyt historiikki, perinteet, sijainti, toi-
minnan tunnuslukuja, henkilöstö, toiminta-
ajatus, kehittämisajatuksia ja toiminnan vi-
sio.

UUDELTA PÄÄTOIMITTAJALTA
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Näin tulisivat E, LÄÄKK, AMC,
BCYY, SLLTY, SLTY, SAPT, LÄÄKV, VII-
TAS tutuiksi ja selkeiksi mielikuviksi, ei-
vätkä jäisi kirjainlyhennehirviöinä askarrut-
tamaan asiaan vihkiytymättömän mieltä.

4) Terveysasemien ajankohtaiset asiat voisivat
sisältää joko kaikkia avoterveydenhuoltoa
koskevia asioita tai yksittäisen toimipisteen
uutisia, joilla on laajempaa mielenkiintoa.

5) Yhteistoimintatahojen ja sidosryhmien esit-
telyt ja ajankohtaiset asiat tullaan julkaise-
maan verkottumismielessä siinä laajuudes-
sa, kuin yleistä mielenkiintoa on. Lisäksi
esitän toivomuksen, että sotilaslääketieteen
parissa työskentelevät tai sitä jollain tavoin
sivuavat siviilitahot kuten esimerkiksi ka-
tastrofilääketieteen edustajat käyttäisivät
lehteämme julkaisufooruminaan mitenkään
unohtamatta strategisia kumppaneitamme.
Avoimesti tietoa jakamalla parannamme
osaamistamme kaikilla tahoilla.

6) Personalia voisi kertoa henkilöuutisia; ylen-
nykset sotilasarvoissa, kunniamerkkien saa-
jat, mahdolliset siirrot, reserviin siirtymiset
ja niin edelleen.

7) Sotilaslääketieteen keskukseen liittyvää he-
raldiikkaa tai perinteitä tulee myös esitellä,
jotta tunnukset tulisivat tutuiksi, yhteen-
kuuluvaisuuden tunne lisääntyisi ja toimin-
nan jatkuvuus sekä edellisten sukupolvien
työn merkitys tulisi arvostetuksi.

8) Koulutus- ja tapahtumakalenterin ylläpito
helpottaisi informaation saantia ja olisi hel-
posti vaikka kotona luettavissa ilman pv:n
hajanaista tietojärjestelmää. Täydentävät ja
ajankohtaisemmat tiedot voisi edelleen ha-
kea puolustusvoimien asianhallinta ohjel-
masta (PVAH), mikäli osaa käyttää oikeaa
hakusanaa. Tietoja tulisi olla sekä SOTLK:n
omasta että sidosryhmien järjestämästä kou-
lutuksesta tai valtakunnallisista toimin-
taamme tukevista opetustilaisuuksista.

9) Yleistä mielenkiintoa omaavat sotaharjoi-
tuskertomukset ja välineistöjen kokeilura-
portit ovat tervetullutta materiaalia, sekä ke-
hittämis- että koulutusmielessä.

10) Lääkintäupseeriliiton palsta jäsentiedottei-
neen ja kokouskertomuksineen, koskapa
lehtemme on jo perinteiltään kyseisen or-
ganisaation vuosikymmeniä julkaisema ja
nyt SOTLK:n ottaessa päävastuun liitto
osallistuu vielä toimittamiseen omalla pa-
noksellaan. Lehtemme latinankielinen nimi
Annales Medicinae Militaris Fenniae säi-
lytetään kunnianosoituksena edellisten su-
kupolvien työlle ja aikaansaannoksille
menneiden vuosikymmenien aikana.

Jatkossa lehti pyritään julkaisemaan painetun
version lisäksi myös elektronisena linkitettynä
SOTLK:n nettisivulle (PDF-muodossa) artik-
keleittain lehden numerot kansioituna, jolloin
potentiaalinen lukijakunta laajenisi sekä pv:n si-
sällä että siviilimaailmassa.

Aluksi lehden volyymiksi on kaavailtu nel-
jä numeroa vuodessa, mutta jos materiaalia on
tarjolla enemmän, voitaneen harkita numero-
määrien lisäämistä.

Tämä uuden järjestelyn mukainen ensim-
mäinen numero on toimitettu pienellä henkilös-
töresurssilla, mutta jatkossa toivotaan runsasta
artikkelitarjontaa yllä olevien kaavailujen mu-
kaan. Artikkelit voi toimittaa joko PVAH:lla
elektronisessa muodossa tai minun kotisähkö-
postiini pekka.honkavaara(at)welho.com. Wel-
ho on näistä suositeltavin paremman toimivuu-
tensa takia. Edelleen on mahdollista lähettää
postitse elektroniseen muotoon tallennettu ma-
teriaali osoitteella:

Pekka Honkavaara
SOTLK, Kenttä- ja katastrofilääkintä
PL 2
15701 LAHTI

Tallennusmuodoksi toivomme mieluiten Micro-
softin MS Wordia ja kuvat tallennettuina JPEG
tiedostoiksi. Kuvat voivat olla myös paperilla,
josta toimitus skannaa ne elektroniseen muo-
toon. Kieliasuun tulisi kiinnittää huomiota, jol-
loin toimitukselle jää paremmin aikaa syventyä
artikkelin sisältöön ja mahdolliset kieliasun kor-
jaukset minimoituisivat.

Pekka Honkavaara, dosentti
päätoimittaja
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ABSTRACT

Only half of the on the spot interventions re-
quired by a battlefield casualty are satisfied
by clinical proficiency. Prerequisites for pre-
venting the care and evacuation of the woun-
ded from conflicting with the vital priorities
of the mission are that the medics active in
the combat zone must, in addition to posses-
sing excellent basic soldiership, acknowledge
the tactical imperatives under all circums-
tances.

During the past decade, education in mi-
litary trauma management has divided the
initial medical response into three main sta-
ges: Care Under Fire, Tactical Field Care and
Casualty Evacuation. The aims of this divi-
sion are to facilitate comprehension of the
tactical and medical priorities at each stage
by exploring the specific scenarios in detail.
In practise, this means that the care of bal-
listic trauma victims should be considered as
two separate intertwined functions, adapting
to the prevailing situation and management
of the casualties. The primary aim is, without

jeopardizing the mission of the troops in any
way, to take the casualty or casualties to sa-
fety and without the medic or medics beco-
ming additional casualties.

Taking first aid procedures in critical si-
tuations into consideration, haemorrhage
control including tourniquets and the use of
haemostatic agents could in critical situations
take priority over airways' patency and res-
piration as massive haemorrhage from a
wounded extremity is a major preventable
cause of battlefield mortality.

This review evaluates the level of tactical
combat casualty care and training experi-
ments in the Finnish Defence Forces. "Ca-
sualty Collecting Point" is introduced into
the Finnish terminology of tactical combat
casualty care as a new term and more com-
mon use of the terms "Care Under Fire" and
"Tactical Skill" is recommended.

Two tactical case situations of medical
training in the conventional ground troops of
the Finnish Defence Forces are presented.

OSA I

TAISTELUENSIAPU JA PELASTUSPISTE
KENTTÄLÄÄKINNÄSSÄ

KATSAUS
ILKKA MÄKITIE JA JARI HÄNNINEN

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE AND THE CASUALTY 
COLLECTING POINT IN FIELD MEDICINE. A review

Key words: tactical combat casualty care, ca-
sualty collecting point, first aid, evacuation,
field medicine, medical training
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JOHDANTO

Kansainväliset konfliktit ovat siirtäneet kenttä-
lääkinnän ja erityisesti henkeä pelastavan ensi-
hoidon ja kenttäkirurgian painopistettä lähem-
mäksi haavoittumispaikkaa, jopa taistelun kes-
kelle (6). Kaikkein vakavimmin loukkaantuneet
tarvitsevat henkeä pelastavan ensiavun jo muu-
tamien minuuttien sisällä haavoittumisesta. Li-
säksi ympäristö on useimmiten vaarallinen se-
kä haavoittuneelle, että auttajalle. Taisteluken-
tän vaarojen hallitsemisen sekä henkeä pelasta-
van taktisen ensiavun ja evakuoinnin yhdistä-
mistä (Tactical Combat Casualty Care) on vii-
meisen kymmenen vuoden aikana käsitelty
useissa ulkomaissa julkaisuissa ja taktisen ensi-
avun ja ensihoidon määritelmät sisältyvät myös
nykyisiin ulkomaalaisiin kenttälääkinnän käsi-
kirjoihin (3,4,7,12). Käytännön kokemuksia on
myös käsitelty ulkomaisessa populaarisessa so-
tilaskirjallisuudessa (1,2,13)

Tässä katsauksessa käytetään näistä käsit-
teistä yleisnimitystä taisteluensiapu osana kent-
tälääkinnän hoitoketjua. Ulkomaisten julkaisu-
jen lisäksi aineistona on käytetty kotimaisten
sota- ja ampumaharjoitusten raportteja, joissa
on havaintoja ja arvioita kenttälääkinnän toteu-
tumisesta simuloiduilla haavoittuneilla. Tarkoi-
tuksena on arvioida mainittujen käsitteiden hyö-
dyntämistä myös suomalaisessa lääkintätaktii-
kassa ja koulutuksessa.

TAISTELUENSIAPU

Taisteluensiavulla tarkoitetaan tilanteesta pelas-
tamista ja hätäensiapua taistelu- tai vaaratilan-
teessa. Vastaava englanninkielinen termi on "Ca-
re Under Fire", joka yhdessä termien "Tactical
Field Care" ja "Combat Casualty Evacuation Ca-
re" ("CASEVAC") kanssa muodostavat "Tactical
Combat Casualty Care" -kokonaisuuden (12).

Tilanteesta pelastamisen, kuten minkä ta-
hansa muunkin taistelutilanteen, lähtökohtana
on tilannetietoisuus eli ympäristön havainnoin-
ti. Yksinkertaistaen taisteluensiapu jaetaan ti-
lanteen arvioimiseen sekä vammautuneen en-
siapuun. Toisin sanoen tilanne on hallittava ja
potilaalle annettava tarvittava apu. Vaativassa ti-
lanteessa korostuu siten taktinen soveltamistai-
to, eli eri vaihtoehdoista sen, joka johtaa par-
haimman lopputuloksen saavuttamiseen, valit-
seminen.

Tilanteen arvioiminen ja käsittely tarkoitta-
vat ennakkotietoa tai nopeata arviota siitä, mitä
on tapahtunut tai on tapahtumassa, kuka johtaa
toimintaa ja minkälaista ensiapua tarvitaan. On
pyrittävä muodostamaan käsitys vihollisen tu-
lesta, sen suunnasta ja mahdollisista katveista,
oliko se suoraa tai epäsuoraa vai olivatko ky-
seessä yksittäiset tarkat laukaukset.

Jos mahdollista, haavoittuneen tulisi vaara-
tilanteessa omatoimisesti (Self-Aid, Self-
Defence, Self-Evacuation) siirtyä suojaan ilman
pelastajan altistumista tarpeettomalle uhalle.
Mikäli haavoittunut ei tähän kykene, laaditaan
tilanteeseen sopiva pelastamissuunnitel-
ma. Suunnitelma koostuu esim. seuraavista
asioista:

1) Arvioidaan pelastajaan kohdistuva riski
muistaen, että auttaja ei saa liikkuessaan
muodostaa helppoa maalia, jolloin maas-
tonkäyttömahdollisuudet tulee hyödyntää
mahdollisimman hyvin.

2) Arvioidaan tukitoimia. Miten pelastajia voi-
daan auttaa suojatulella, vaunun antamalla
suojalla tai soveltuvilla taisteluvälineillä. 

3) Varmistetaan, että paikallaolijat ymmärtävät
tilanteen ja vammautuneen siirrossa käytet-
tävän menetelmän (vetäminen, kantaminen
tai paarit). Maaston hyväksikäyttö on ensi-
arvoisen tärkeätä lisävammojen välttämi-
seksi ja myös auttajan turvallisuuden vuok-
si. Lisäksi vammautuneen, mikäli hän on ta-
juissaan, on tiedettävä siirron perusteet ja
omalta osaltaan tuettava siirtoa ja ilmoitet-
tava vaaroista. Näin tapahtuu siviilionnetto-
muuksissa, kuten irrotettaessa potilasta lii-
kenneonnettomuudessa vaurioituneesta ajo-
neuvosta. 

Tähän liittyen on tärkeätä osata erilaiset
siirtotavat aiheuttamatta potilaalle vältettä-
vissä olevaa lisävammaa. Mikäli paareilla
tapahtuvaan siirtoon ei ole mahdollisuutta,
tai se ei ole turvallista, turvaudutaan muihin
siirtomenetelmiin, esim. hartioista vetämi-
seen. Hätätilanteessa nopein tapa siirtää haa-
voittunut onkin kahden avustajan suorittama
veto hartioista. Tämä onnistuu rakennuksis-
sa, portaissa, kosteikoissa ja lumessa.

4) Kun tilanne on taktisesti hallinnassa tai haa-
voittunut on siirretty suojaan, annetaan ken-
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tällä henkeä pelastava hoito (Tactical Field
Care). Taisteluensiavun ensiaputoimenpi-
teissä painottuvat ulkoisen verenvuodon ty-
rehdyttäminen ja tukehtumisen estäminen,
koska taistelukentällä menehtyvistä suurin
osa kuolee verenvuotoon tai hengitysongel-
miin. Potilaan evakuointi ja seuranta (Com-
bat Casualty Evacuation Care) aloitetaan tä-
män jälkeen tilanteeseen sopivimmalla ta-
valla ja ensisijassa potilaspaareilla. Käytän-
nön sovellukset ovat tärkeitä onnistuneessa
kenttälääkinnässä.

ESIMERKKEJÄ

Taisteluensiavun perustana on yksinkertaisten
henkeä pelastavien toimenpiteiden osaaminen ja
taito liikkua maastossa tai kaupunkiolosuhteis-

sa sekä käsitys ympäristöstä. Lääkintähuollon
taktiseen osaamiseen tarvitaan lisäksi oman jou-
kon tehtävän tunteminen. Seuraavassa kuvataan
kaksi taktista lähtökohtatilannetta, jotka kuulu-
vat lääkintähuollon varusmieskoulutuksen pää-
tösvaiheeseen. 

Esimerkki 1: Kaavakuvassa 1 panssarijää-
kärijoukkue on perustaisteluryhmityksessä.
Lääkintämies kulkee joukkueensa mukana ryn-
näkköpanssarivaunussa ja jalkautumisen jäl-
keen seuraa etenevän joukkueen tai nimetyn
ryhmän takana. Kun ensiaputoimet aloitetaan,
keskitytään taisteluensiavun periaatteiden mu-
kaisesti henkeä uhkaavan rajun verenvuodon ty-
rehdyttämiseen ja hengitystieongelmien hoi-
toon. 

Ensiarvion ja -avun jälkeen arvioidaan, tar-
vitseeko potilas nopean evakuoinnin taistelu-
alueelta, vai onko perustellumpaa odottaa myö-

Kaavakuva 1: Panssarijääkärijoukkueen perustaistelumenetelmä hyökkäyksessä.

Joukkueen lääkintämies
3. ryhmän vaunussa
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hemmin tapahtuvaa evakuointia, eli suoritetaan
triage. Lievästi haavoittuneelle saattaa taisteli-
japarin antama ensiapu riittää alkutoimenpitee-
nä. Onnistunut toiminta edellyttää joukkueen
tehtävän tunnistamista ja lääkintähuollossa esi-
tettyjen toimintamallien hallitsemista. Kulje-
tusta hyvin kestävä potilas voidaan siirtää ensi-
avun jälkeen myös joukkueen omalla rynnäk-
köpanssarivaunulla, sen irtautuessa hakemaan
ampumatarvikkeita tai polttoainetäydennystä. 

Esimerkissä korostuvat lääkintämiehen so-
tilaalliset ja kenttälääkinnälliset taidot osana
joukkueen tehtävää (Kuva 1).

Esimerkki 2: Maavoimien mekanisoiduis-
sa taisteluosastoissa lääkintähuolto toimii pe-
rinteisesti etupainotteisesti ja lääkintäpanssari-
vaunut ovat iskuportaan tuntumassa. Panssari-
vaunuyksikön hyökkäyksessä panssarivaunu-
komppanian huoltojoukkueen kaksi huolto-
panssarivaunua ja ensihoitoryhmän MT-LB-
vaunu ovat huoltojoukkueen johtajan johdossa
(Kaavakuva 2). Vaunut seuraavat näköetäisyy-
dellä komento-osien vaunuja ollen lähellä mui-
takin vaunuja. 

Pelastustilanteessa evakuointi- tai lääkintä-
vaunu ajaa apua tarvitsevan vaunun rinnalle tai
taakse ja lääkintähenkilöstö, yhdessä vaunu-
miehistön kanssa, siirtää evakuoitavan vakio-ot-
teilla maahan, ja siitä edelleen lääkintävaunuun,
missä loukkaantuneen ensiapua ja -hoitoa jat-
ketaan (Kuva 2 ja 3). Pelastustoimissa on muis-
tettava, että panssarivaunu näkyy lähes aina, jo-
ten ensiavun käynnistäminen ja ensihoidon
aloittaminen edellyttää tilanteen taktista ar-
viointia ja taitoa liikkua vaunujen vaikutuspii-
rissä. Myös henkilökohtainen lähipuolustus on
hallittava.

Tilanne vaatii vaununjohtajan ja lääkintä-
ryhmän johtajan onnistunutta työnjakoa, edelli-
sen ollessa yhteydessä huoltojoukkueen johta-
jaan ja lääkintäryhmän suorittaessa ensihoitoa.
Potilas evakuoidaan joko ns. liikkuvaan huolto-
tukikohtaan (5), ensihoitopaikalle tai vaihtoeh-
toisesti joukkoyksikön ensihoitoasemalle, lää-
kintähuoltosuunnitelman ja vallitsevan tilanteen
pohjalta.

Esimerkissä korostuvat lääkintähuollon toi-
menpiteet osana komppanian tehtävää ja liikettä.

Kaavakuva 2: Panssarivaunukomppanian hyökkäys ja huoltojoukkueen ensihoitoryhmä.

Huoltojoukkue Kpääll

Ensihoitoryhmän
lääkintävaunu
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Kuva 2: Evakuointia suorittava MT-LB -kuljetuspanssarivaunu Leopard -taistelupanssarivaunun rungon suo-
jassa. Vihollisuhka on vasemmalta etuviistosta.

Kuva 1: Joukkueen lääkintämies harjoittelee taisteluensiapua.
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PELASTUSPISTE

Evakuointi voi myös tapahtua ennalta sovitun
ns. pelastuspisteen (Casualty Collecting Point)
kautta. Pelastuspiste on suojapaikka, josta haa-
voittunut noudetaan. haavoittuneen hoitoon ja
kuljetusasentoon voidaan tämän jälkeen (lää-
kintävaunussa tai ensihoitopaikalla) kiinnittää
enemmän huomiota kuin ensi vaiheen siirrois-
sa. Pelastuspisteen käyttö on tullut mahdolli-
seksi lääkintäjoukkojen saatua komentopai-
koille ja evakuointiajoneuvoihin käyttöönsä
omat viestintävälineet, joita aiemmissa ko-
koonpanoissa ei ollut.

Pelastuspiste on mahdollinen vaihtoehto
ensivaiheen evakuoinnin turvalliseen ja nopeaan
toteuttamiseen. Tyypillisiä suojaisia paikkoja
pelastuspisteelle ovat esim. selkeät, helposti pai-
kannettavat maastonkohdat kuten teiden ris-
teykset, isot kivet jne.

Toiminta tapahtuisi esim. siten, että lääkin-
tämies tai ensihoitoryhmä määrittäisi hyök-
käyksen edetessä evakuointiin sopivia kartta-
pisteitä, joista joukkueen johtajan/varajohtajan,
tai komppanian päällikön/varapäällikön hyväk-
syttyä suunnitelman evakuoitava välitettäisiin
seuraavan portaan hoitopaikkaan. 

Joukkueiden suunnitelmat erotettaisiin toi-
sistaan antamalla pelastuspisteille päivittäin eri
tunnisteet. Esim. 1.PsjJ:lla pelastuspiste olisi
KOIVU 01 ja 2.PsjJ:lla MÄNTY 01, jne.

Tykistön tulenjohdossa toiminta on periaat-
teeltaan samanlaista määritettäessä hyökkäyk-
sen tulisuunnitelman jonopisteitä.

Hoitopaikoilla pidetään taktista karttaa, jo-
hon pisteet merkitään. Evakuointia tarvittaessa
lääkintämies ilmoittaa esim. "Kaksi evakuoita-
vaa. Haavoittunut ykkönen, kiireellisyysluokka
yksi, kasvovamma, hengitysvaikeuksia, hourai-
lee. Haavoittunut kaksi, kiireellisyysluokka
kaksi, valtimovuoto reidessä, hallinnassa, ta-
juissaan. Pelastuspisteenä KOIVU 01". Tällöin
lääkintäyksikkö lähtee tarkoituksenmukaisella
henkilöstöllä ja varustuksella ennalta määrät-
tyyn pisteeseen. Henkilöstöllä on jo esitieto sii-
tä, mitä vastassa odottaa. Näin toteutuessaan toi-
minta mahdollistaa valmistautumisen sen het-
kisillä resursseilla parhaaseen mahdolliseen en-
sihoitoon. Taistelun ollessa kiivaimmillaan il-
moitus saattaa sisältää vain evakuoitavien luku-
määrän, kuljetustavan sekä evakuointipisteen 

Esitetty toimintamalli soveltuu koulutetulle
ja harjaantuneelle joukolle, joka kykenee maas-

ton taktiseen hyödyntämiseen ja kokonaistilan-
teen ymmärtämiseen. Evakuointimatkan olles-
sa pitkä on myös mahdollista, että evakuointi-
ajoneuvot kohtaavat edeltä sovitussa paikassa
(Ambulance Exchange Point). 

EVAKUOINTI

Taistelukentän elementteihin kuuluvat perintei-
sesti tuli, liike ja suoja. Muuttuva taistelunkuva
asettaa huollon järjestelyille haasteita: esim.
mekanisoitu joukko tulee toimimaan asutulla
alueella tai yhteistoiminnassa erilaisten yksik-
köjen kanssa. Evakuoinnin alkumetrit ovat kui-
tenkin edelleen vaikeimmat. Nykyisen doktrii-
nin mukaisesti evakuoinnissa käytetään ns.
"Scoop and Run" -periaatetta, joka korostaa no-
peata evakuointia kirurgiseen hoitoon. Osa po-
tilaista kuitenkin kestää evakuointia, jolloin tak-
tinen tilanne huomioiden "Stay and Play" -pe-
riaate saattaa olla toiminnallisempi vaihtoehto.
Keskeistä on evakuointireittien tunteminen, sil-
lä jo rauhan ajan harjoituksissa tapahtuma- tai
huoltopaikkojen löytäminen voi olla vaikeata.
Eksyminen pimeässä on yleistä. 

Panssariyksiköissä evakuoinnin alkuosa ta-
pahtuu yleisjohtajan johdossa. Luovien toimin-
tojen on kyettävä vastaamaan iskuportaan liik-
keen nopeuteen eli joustavuus on avain menes-
tykseen. Potilasevakuointi tapahtuu tilanteeseen
tarkoituksenmukaisimmalla keinolla. Panssaroi-
tujen taisteluajoneuvojen käyttö tilapäisiin eva-
kuointeihin taistelualueelta ensihoitopaikalle on
mahdollista ja suotavaa, esim. rynnäkköpanssa-
rivaunulla sen irtautuessa hakemaan ampuma-
tarvikkeita tai polttoainetäydennystä (6,11). On
myös huomionarvoista, että amerikkalaisten
panssariyksiköiden kokemuksien mukaan poti-
lasevakuoinnin alkuosa voi tapahtua myös jou-
kon omalla taistelupanssarivaunulla (8,10).

Hyvin laadittu lääkintähuoltosuunnitelma
muodostaa perusteet evakuoinnille. Evakuoin-
nin suunnittelussa on huomioitava, että eva-
kuointikalusto vaihtelee operatiivisten yhtymien
ja hoitopaikkojen välillä. Toimimaton eva-
kuointiketju ruuhkauttaa nopeasti koko kenttä-
lääkintäjärjestelmän ja siten heikentää "pullon-
kauloihin" juuttuneiden kriittisten potilaiden en-
nustetta. Lisäksi, mikäli haavoittuneita hoide-
taan tai evakuointi kestää kauan, sitoutuu tais-
teluun kykeneviä sotilaita tähän tehtävään, ei-
vätkä he osallistu joukon taistelutehtävän
suorittamiseen.
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POHDINTA

Kirjoittajat ovat edellä käsitelleet maavoimien
taisteluensiavun ja lääkintähuollon taktiikan pe-
rusteita operatiivisten yhtymien ja niiden jouk-
kojen huollossa. Asiaa käsittelevää kirjallisuut-
ta on yllättävän vähän. Puolustusvoimien jul-
kaisemat huollon ja lääkintähuollon toimiala-
oppaat eivät myöskään arvioi ensivaiheen huol-
toteknistä, tai -taktista osaamista.

Taistelutekniikka ymmärretään yleensä yk-
sittäisen taistelijan taitona toimia taisteluken-
tällä. Jalkaväen toiminnan perusta lepää luodun
taktiikan varassa, joka antaa perusteet joukko-
jen ja niiden johtajien kouluttamiselle ja varus-
tamiselle. Suomalainen taktiikka edellyttää, et-
tä jalkaväen johtajat ja yksittäiset taistelijat ky-
kenevät myös soveltamaan opittuja perustaito-
ja. Vastaava periaate sopii hyvin myös lääkintä-
huoltoon. 

Lääkintähuollon uudet suorituskykyvaati-
mukset ovat valmistuneet vuonna 2006. Näiden,

osin lääkintäteknisten, vaatimusten lisäksi tar-
vitaan lääkintähuollossa lääkintätaktisen sovel-
tamistaidon painottamista ja sen koulutusme-
netelmien vakioimista. Erityisesti lääkintämies-
ten osalta koulutuksessa on haasteita.

Yksittäisten taistelijoiden, lääkintämiesten,
aliupseerien ja lääkintäupseerien sotilaskoulu-
tuksessa tulee muistaa, että onnistunut toimin-
ta lähtee yksinkertaisten asioiden hallitsemi-
sesta. Ensimmäisenä on hallittava liikkuminen
maastossa: taistelukentällä eteen tulevissa ti-
lanteissa automaattinen reagointi ja oikea toi-
minta ovat menestymisen edellytys. Näiden ta-
voitteiden saavuttaminen edellyttää yksinker-
taisista tuntuvien asioiden toistamista kerta toi-
sensa jälkeen.

Lääkintäkoulutus puolestaan on vakioitu al-
kaen yksinkertaisesta ja henkeä pelastavasta en-
siavusta aina vaativaan asianomaisen siviili-
koulutusta hyödyntävään kenttäkirurgiaan. Tak-
tiset tilanneharjoitukset kuuluvat koulutuksen
päätösvaiheeseen. Keskittymällä koulutuksessa

Kuva 3: Panssarivaunukomppanian ensihoitoryhmän lääkintämiehet harjoittelevat ensiapua.
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lääkintähuollon uusittuihin suorituskykyvaati-
muksiin ja niiden riittävään soveltamiseen ken-
tällä turvataan osaltaan joukon suorituskyky.
Lääkintähuollon kertausharjoituksen jälkeen on
joukko myös lääkintähuollon osalta valmis.

Kenttälääkinnän koulutus maavoimien val-
miusprikaateissa ja ilmavoimissa on vakiintu-
nut. Mekanisoitujen taisteluosastojen osalta
lääkintäkoulutus on voimakkaassa kehitysvai-
heessa. Mekanisoidun joukon lääkintäkoulu-
tuksen perusteita on esitelty katsauksissa
(9,10,11) ja selvitys potilasevakuoinnista liik-
kuvaan huoltotukikohtaan valmistuu 2007 (5).
Maavoimien uusien kalustohankintojen myötä
on noussut tarve tehostaa taistelu- ja rynnäkkö-
panssarivaunujen ja jääkäreiden yhteistoimintaa
myös lääkintähuollon osalta.

Yleisesti on huomioitava, että erilaiset jouk-
ko-yksikkötyypit ovat kokoonpanoiltaan tehtä-
viin räätälöityjä, jolloin vastaavasti toimintata-
vat ovat riippuvaisia kalustojen toimintaperi-
aatteiden erilaisuudesta. Tähän liittyen esimer-
kiksi kaupunkijääkärien kenttälääkinnän peri-
aatteet pitäisi kirjoittajien mielestä saattaa laa-
jempaan tietoon. 

Harjoitusteknisesti joukoilla on usein tär-
keämpää itse liikkeen johtaminen ja tulen käyt-
tö kuin vammapotilaiden kuvaaminen. Taisteli-
jan perustaitojen lyhytkestoisissa koulutustilan-
teissa ei haavoittuneen kuvaaminen ole perus-
teltua. Tositilanteessa haavoittuneiden ensiapu

ja evakuointi sitoisi huomattavasti enemmän
taistelijoita lääkintähuoltoon. Tämän, eli taiste-
luensiavun, huomioiminen joukkokohtaisissa
harjoituksissa on haaste, joka on toteuttava ny-
kyistä realistisemmin. KASI -simulaattorijär-
jestelmä tuo osaltaan todentuntuisuutta ja rea-
lismia tähän ongelmaan, mikäli sitä kyetään
käyttämään oikein.

Lääkintähuollon järjestelyissä on operatii-
vinen lähtökohta keskeinen. Operatiivinen on-
nistuminen perustuu taktiseen onnistumiseen.
Taisteluensiavun ja lääkintähuollon taktiikan
hallitseminen kentällä ovat perusta lääkintä-
huollon paremmalle suorituskyvylle. Joukko-
yksikkötasolla tilannekuvaa täydentävät uudis-
tuvat paikantamis-, seuranta- ja viestivälineet.
Lisäksi uudistuneet ja eteenpäin työnnetyt ensi-
hoito ja kenttäkirurgia lisäävät kenttälääkinnän
suorituskykyä – unohtamatta em. taktisia ja ope-
ratiivisia vaatimuksia.

Kirjoittajat suosittavat lääkintähuollossa ny-
kyistä yleisemmin käyttöön otettavaksi, koulu-
tettavaksi ja mitattavaksi käsitteitä:

1) taisteluensiapu
2) pelastuspiste
3) kenttälääkinnän taktinen soveltaminen

Kirjoitussarjan seuraavassa osassa tarkastellaan
kenttälääkinnän operatiivista ja järjestelyjen
johtamista.
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Kenttälääkinnän taktisen ja operatiivisen toi-
minnan kehitys on ollut viime vuosiin asti
melko olematonta. Kehitystä tässä suhteessa
voisi luonnehtia varovaiseksi etenemiseksi tu-
levaa kohti talvisodan muistoja haikaillen.
Syitä löytyy sekä toimialan sisältä että sen ul-
kopuolelta. Vasta 1990-luvun lopulla maa- ja
ilmavoimien valmiusyhtymien kehittämisen
sekä kansainvälisen yhteistyön tiivistymisen
kautta kenttälääkinnän toiminnallinen ja
taktinen kehittäminen on päässyt hyvään al-
kuun.

Kenttälääkintäjärjestelmää ei juurikaan ke-
hitetty sodan jälkeisinä vuosina. 1970-luvulla
todettiin kenttälääkintämateriaalin jälkeenjää-
neisyys: materiaalia oli kylläkin määrällisesti
paljon, mutta laadullisesti se ei enää vastannut
lääketieteen ja kenttälääkinnän tarpeita. 1970-
luvun lopulla alkoi kenttälääkintämateriaalin
kokonaisvaltainen uudistaminen. Kaikki kenttä-
lääkinnän materiaalinimikkeet uusittiin ensisi-
teestä kenttäsairaalaan 1980-luvulla. Toimin-
nallinen kehittäminen oli varovaista, lähinnä ai-
kaisempien organisaatioiden ja toimintamallien
pientä viilausta. 

Vasta 1990-luvun alussa kehittämisen koh-
teeksi joutuivat kenttälääkintään ja sotilaster-
veydenhuoltoon kohdistuvat lääketieteelliset
toimintamallit ja lääketieteellinen kirjallisuus,
minkä kehitystyön huippua edustavat laajasti
puolustusvoimien ulkopuolellakin kiitosta saa-
neet käsikirjat "Kenttälääkintä – ensihoidon pe-
rusteet" sekä "Sotilasterveydenhuolto". Tänään
kehittämisen painopisteitä ovat puolustusvoi-
mien linjausten mukaisesti operatiivisten yhty-
mien ja huoltorykmenttien kenttälääkinnän uu-
det taktiset ja toiminnalliset ratkaisut. Samalla
on käynnistetty uusien kenttälääkintävarustei-
den suunnittelu ja hankinta.

KENTTÄLÄÄKINNÄN HAASTEET

Taistelijoiden suojavarustuksen voimakkaasta
kehityksestä huolimatta sota aiheuttaa edelleen-
kin henkilöstötappioita kaatuneina ja haavoittu-
neina. Toisaalta asevaikutusten kasvu ja lisään-
tynyt monivammaisuus eivät ole merkittävästi
lisänneet taistelutappioiden määrää, pikemmin-
kin päinvastoin: välittömästi taistelussa kaatu-
neiden osuus (KIA) kokonaistappioista on py-
synyt noin viidenneksenä aina 1800-luvun lo-
pulta asti, mutta hoidon piiriin asti ehtineiden
kuolleisuus (DOW) on pudonnut 20 prosentista
kymmenesosaan vastaavana aikana (kuva 1).
Tulosta tältä osin on pidettävä erinomaisena kun
vielä huomioidaan, että evakuointiajat vastaa-
vana ajanjaksona ovat pudonneet useista tun-
neista jopa alle tuntiin; aikaisemmin luonto otti
omansa pitkän evakuointimatkan aikana, ny-
kyisin hoitoon tulee aina vain huonommassa
kunnossa olevia haavoittuneita.

Sotaa käyvät maat ovat viime aikoina aktii-
visesti pyrkineet vähentämään taistelussa kaa-
tuneiden osuutta. Yhdysvallat on saavuttanut
Irakissa jo 12,5 prosentin tason kehittämällä yhä
parempia suoja- ja hoitovarusteita, tehostamal-
la hoidon tasoa sekä siirtämällä kenttälääkinnän
ja erityisesti henkeä pelastavan kirurgisen ensi-
hoidon painopistettä lähemmäksi haavoittumis-
paikkaa, jopa taistelujen keskelle. Tästä johtuen
hoitoon asti ehtineiden kuolleisuus on hieman
kasvanut. Hoidon aikaista kuolleisuutta ei juuri
pystytä enää alentamaan, mutta hoidon jatku-
valla laadun parantamisella voidaan vähentää
haavoittuneiden pysyvää invalidisoitumista.

Yli puolet taistelussa kaatuneista menehtyy
verenvuotoon. Kuolettavasti haavoittuneista 80-
90% kuolee, ennen kuin he saavuttavat patal-
joona-tason hoitopaikan ja näistä 70% ensim-

PYSYYKÖ PIENI, SOTAA KÄYMÄTÖN MAA MUKANA
KENTTÄLÄÄKINNÄN KEHITYKSESSÄ?

LÄÄKINTÄEVERSTI HEIKKI LAAPIO
Kirjoittaja toimi kenttälääkinnän kehittämishankkeen hankepäällikkönä.
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mäisen viiden minuutin aikana (kuva 2). Nämä
viimeaikaisista kriiseistä saadut kokemukset
ovat ohjanneet merkittävästi kenttälääkinnän
kehittämistä ja siirtäneet sen painopistettä lä-
hemmäksi haavoittumispaikkaa. 

Verenvuodon tyrehdyttäminen ja hallinta
ovat toiminnallisesti ratkaisevassa roolissa haa-
voittuneiden hoidossa ja taistelutappioiden mi-
nimoimisessa. Kiristysside on otettu uudelleen
käyttöön useamman vuosikymmenen hyljek-
sinnän jälkeen. Perinteisten verenvuodon hal-
lintakeinojen tueksi on markkinoille tulossa
myös verenvuotoa tyrehdyttäviä, hemostaattisia
sidosmateriaaleja, joiden laajempaa käyttöä es-
tää toistaiseksi niiden kalleus. Israelissa on ko-
keiltu menestyksellä hemofilian hoidossa käy-
tettyä lääkettä (rFVIIa) verenvuodon tyrehdyt-
tämisessä. Eläinkokeissa on saatu hyviä tulok-
sia myös vuotokohtaan, esimerkiksi luodin tai
sirpaleen tekemään haavakanavaan ruiskutetta-
valla hemostaattisella vaahdolla. Vuotokohtaan
voidaan suunnata voimakas, vuodon tyrehdyt-
tävä ultraäänipulssi, mutta tämä menetelmä vaa-
tii laitteiden lisäksi korkeaa lääketieteellistä
osaamista eikä se sellaisenaan ole käyttökel-
poinen kenttälääkintäketjun alkupäässä. 

KENTTÄLÄÄKINNÄN 
TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

Sodan ajan kenttälääkinnän päätehtävänä on
Suomessa haavoittuneiden ja vakavasti sairai-
den ensiapu ja ensihoito. Tähän kuuluu myös
hengen ja raajan pelastamiseksi sekä kuljetus-
kelpoisuuden turvaamiseksi vaadittavat hätäki-
rurgiset toimenpiteet kenttäoloissa. Toinen kes-
keinen tehtävä on potilaiden evakuointi kenttä-
lääkintäjärjestelmästä evakuointisairaalaan.
Haavoittuneiden varsinainen hoito toteutetaan
strategiseen kumppanuuteen perustuen eva-
kuointisairaalassa. Vaikka painopiste on uusien
uhkakuvien myötä siirtynyt yhä enemmän ki-
rurgiseen toimintaan, hoidetaan kenttälääkin-
nässä myös lieväasteisia sairauksia, huolehdi-
taan yksilön ja joukon suorituskyvystä, täyden-
netään kenttälääkintämateriaalia sekä annetaan
kenttälääkintäkoulutusta. Myös ennalta ehkäi-
sevä terveydenhuolto kuuluu luonnollisesti
kenttälääkinnän tehtäviin.

Kenttälääkinnän tavoitteena on antaa poti-
lasselvityksen (triage) avulla mahdollisimman
suuri hyöty mahdollisimman monelle haavoit-

tuneelle. Potilasselvityksessä potilaat asetetaan
kiireellisyysjärjestykseen ensihoidon, tarvitta-
van kirurgisen hoidon ja kuljetuskelpoisuuden
mukaan. Hoidon tason tulee olla mahdollisim-
man lähellä rauhan ajan standardeja. Lääkärin
antama ensihoito ja hätäkirurgia on järjestettä-
vä etupainotteisesti mahdollisimman lähellä
haavoittumispaikkaa. Haavoittunut on evakuoi-
tava tunnin kuluessa lääkäritasoiseen hoitoon ja
viimeistään kuuden tunnin kuluessa kirurgiseen
hoitoon. Hoidon on oltava katkeamatonta läpi
evakuointiketjun. Mikäli kenttälääkinnän ta-
voitteet eivät toteudu, lisääntyy kuolleisuus ja
pysyvä vammautuminen.

Suorituskykyiset sodan ajan joukot ja suori-
tuskykyinen kenttälääkintäjärjestelmä ovat lää-
kintähuollon keskeisenä tavoitteena. Kaikki
meneillään olevat lääkintähuollon johtosuhde-
ja toimintajärjestelyt sekä hankkeet tähtäävät tä-
hän. Missio ei ole ristiriitainen miltään osin
joukko-osastojen tehtävien kanssa. Suomalaisen
kenttälääkinnän tulevaisuuden vision mukaan
joukkoihin kiinteästi kuuluva kenttälääkinnän
perusorganisaatio on kevyt. Taistelutoimintaa
varten kenttälääkintää täydennetään liikkuvilla
kenttälääkintäjoukoilla, jotka pystyvät jousta-
vasti etupainotteiseen ensihoitoon ja hätäkirur-
giaan sekä potilasevakuointeihin. Liikkuvuus ja
joustavuus vähentävät joukkojen kokonaistar-
vetta. Liikkuvilla joukoilla luodaan lääkintä-
huollon painopiste sekä lääkintähuollon reservi.
Hätäkirurgia on käynnistettävä yhä aikaisem-
min, ihannetapauksessa jo tunnin kuluessa haa-
voittumisesta. Maaevakuointi – taistelukentällä
panssaroituna – on pääevakuointimuoto Suo-
messa. Sitä täydennetään helikopteri- ja ilma-
evakuoinnein. Sota teknistyy ja elävän voiman
määrä kentällä vähenee. Tämä suo mahdolli-
suuden myös lääketieteen huipputekniikan
käyttöön kenttäoloissa yhä harvempien taisteli-
joiden hoidossa.

Kansainvälisten kokemusten hyödyntämi-
nen sekä oma tutkimus- ja kehittämis- ja kokei-
lutoiminta ovat perusta kenttälääkinnän kehit-
tämiselle. Kenttälääkintätutkimus puolustus-
voimissa painottuu vielä liian paljon lääketie-
teen kliinisten tutkimusten puolelle. Kansain-
väliset ammattilehdet ja seminaarit ovat pullol-
laan aiheesta saatuja käytännön kokemuksia ja
tehtyjä tutkimuksia. Suomessa ei pidä kuiten-
kaan lähteä keksimään ruutia uudelleen. Meille
riittää jo tehtyjen perustutkimusten ja kansain-
välisten kokemusten soveltaminen suomalaisen
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kenttälääkinnän viitekehyksiin. Aina on pidet-
tävä mielessä, että muualta saadut kokemukset
ovat hyvä renki mutta huono isäntä. Niiden
käyttö omassa tutkimus- ja kehittämistyössä
edellyttää samalla täydellistä oman järjestelmän
tuntemusta.

MITÄ SUOMESSA ON TEHTY

1990-luvun lopulla alkoi uutena kenttälääkin-
nän kehittämishankkeena valmiusprikaatin
kenttälääkinnän kehittäminen. Ilmavoimat ke-
hittivät samanaikaisesti oman huoltopataljoo-
nansa kenttälääkintää. Samoja sovelluksia on
käytetty kummassakin järjestelmässä. Valmius-
prikaatin käyttöperiaatteet poikkeavat huomat-
tavasti aikaisempien vastaavien yhtymien toi-
minnasta, mikä yhdessä kansainvälisten yh-
teensopivuusvaatimusten ja uusien toimintape-
riaatteiden kanssa asetti uusia haasteita kenttä-
lääkinnälle. Kansainvälisiin standardeihin ver-

rattuna keskeisimmät ongelmat aikaisemmissa
toimintamalleissa olivat henkeä ja raajaa pelas-
tavan kirurgisen hoidon puute perusyhtymässä
sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstön vä-
hyys joukkueessa ja perusyksikössä. Näiden on-
gelmien ratkaisuna valmiusprikaatin huoltopa-
taljoonaan on lisätty lääkintäkomppania sekä
perus- ja joukkoyksikköihin terveydenhuollon
ammattihenkilöitä, ainakin sijoitusvaatimukse-
na.

Valmiusprikaatin organisaatioiden ja toi-
mintaperiaatteiden päivitys on parhaillaan työn
alla. Kenttälääkintää on edelleen kehitetty kan-
sainvälisten kokemusten ja kenttälääkinnän
uusien vaatimusten mukaisesti. Perusyksikön
ensihoitoryhmän vahvuutta on lisätty kahdek-
saan. Lääkäri kuuluu edelleen ensihoitoryh-
mään. Joukkoyksikön ensihoitojoukkueeseen
on lisätty hätäkirurgiaan kykenevä leikkausryh-
mä (kuva 3) ja kirurginen kyky on näin tuotu
taas porras alaspäin kohti haavoittumispaikkaa.
Huoltopataljoonan lääkintäkomppanian varus-

Kuva 3. Joukkoyksikön ensihoitoasema.
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Kuva 4

tusta on kevennetty ja konttipohjaiset leikkaus-
asemat on kohdennettu huoltorykmenttien lää-
kintähuoltokomppanioiden varusteiksi. Nyt val-
miusprikaatin lääkintäkomppaniassa on huolto-
palvelu- ja evakuointijoukkueen lisäksi täsmäl-
leen samanlainen ensihoitojoukkue kuin patal-
joonissakin. Kirurginen kyky on näin saatu 2,5
kertaiseksi aikaisempaan verrattuna ja se on si-
joitettu pääosin joukkoyksikköihin! Kuvassa 4
on esitetty kenttälääkinnän painopisteen ja eri-
tyisesti kirurgisen hoidon siirtyminen eteenpäin
kohti haavoittumispaikkaa 1980-, 1990- ja
2010-luvun kenttälääkintäorganisaatioissa. Oi-
kealla tiellä ollaan ottaen huomioon kenttälää-
kinnän haasteet ja nykypäivän tavoitteet.

Uusien toimintaperiaatteiden mukaisesti
kenttälääkinnässä tehdään vain välttämättömin
haavoittuneiden hengen pelastamiseksi ja lisä-
vammautumisen estämiseksi. Potilaiden varsi-
nainen hoito toteutetaan evakuointisairaalassa.
Toimiva evakuointijärjestelmä haavoittumis-
paikalta alkaen on tietysti tehokkaan ensihoidon

lisäksi kaiken perusta. Anatomiset korjausleik-
kaukset on edullista tehdä evakuointisairaalas-
sa vasta parin päivän kuluttua haavoittumisesta.
Tämä mahdollistaa potilaiden hajauttamisen
ympäri Suomea useisiin evakuointisairaaloihin,
jolloin niiden kuormitus tasaantuu. Samalla
poistuu tarve kenttälääkintäketjussa kenttäsai-
raaloilta, joiden tehtäviin kuului aikaisemmin
myös lopullisen hoidon käynnistäminen. Lää-
kintähuollolta löytyy kyllä kykyä luopua tar-
peettomaksi käyneestä järjestelmästä, ja toi-
menpiteet siltä osin on jo käynnistetty.

UUSI LÄÄKINTÄHUOLTO-
KOMPPANIA

Kenttäsairaalat ja muut vanhentuneet kenttälää-
kintäjoukot poistuvat lähivuosina perustamis-
tehtäväluettelosta. Niiden tilalle tulee sodan ajan
huoltorykmenttien lääkintähuoltokomppaniat.
Lääkintähuoltokomppania on komento- ja huol-
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tojoukkueen lisäksi liukuva määrä ensihoito-,
evakuointi-, leikkaus-, ympäristönvalvonta- ja
sairaalajoukkueita. Ensihoito-, evakuointi- ja
leikkausjoukkueen muodostamaa kokonaisuut-
ta kutsutaan ensihoitokeskukseksi (kuva 5). Se
varustetaan valmiusprikaatien lääkintäkomp-
panioilta kohdennettavilla, modifioitavilla leik-
kausasemilla. Erilliset ensihoito- ja evakuointi-
joukkueet käytetään parina selustan ja erillisten
taisteluosastojen tukemiseen. Sairaalajoukku-
een tehtävänä on välittää lääkintämateriaalia
kenttälääkintäjärjestelmälle sekä huoltaa ja pi-
tää kirjaa evakuointisairaalaan evakuoiduista
potilasta. Sairaalajoukkueet sopivat vastaisuu-
dessa paremmin Sotilaslääketieteen Keskuksen
sodan ajan kokoonpanoon ja sen perustamiksi.

Uusittu kenttälääkintäjärjestelmä on modu-
lirakenteinen. Perusyksikössä oleva ensihoito-
ryhmä on samanlainen kaikissa ylemmissäkin
organisaatioissa. Joukkoyksikön ensihoitojouk-
kue on identtinen valmiusprikaatin lääkintä-
komppanian ja huoltorykmentin lääkintähuol-
tokomppanian ensihoitojoukkueiden kanssa.
Sama koskee myös evakuointijoukkueita. Ta-
voitteena on, että myös ilma- ja merivoimat
hyödyntävät omissa organisaatioissaan näitä
valmiita ratkaisuja. Kenttälääkinnän eri organi-
saatiot ovat näin ollen vaihtokelpoisia paitsi
puolustushaaran sisällä myös niiden välillä. Ke-
hittämistyöhön on luonnollisesti kuulunut ope-
ratiivisten yhtymien ja huoltorykmenttien kent-
tälääkinnän suorituskykyvaatimusten ja tehtä-
vien uusi määrittely, uudet kokoonpanot, hen-
kilöstöyksikkötyypit sekä uudet L-500 sarjaan
kuuluvat varusteet. Keventämällä kenttälääkin-
tävarusteita ja kohdentamalla leikkausasemat
huoltorykmenteille saavutetaan suorituskykyä
laskematta – jopa nostaen sitä – operatiivisten
yhtymien ja huoltorykmenttien varustamisessa
10 miljoonan euron kokonaissäästö!

MIKÄ IHMEEN SOTLK

Puolustusvoimien lääkintähuollon transformaa-
tiossa Keskussotilassairaalan tilalle perustettiin
Sotilaslääketieteen Keskus (SOTLK). Keskus
on pääesikunnan johdossa oleva sotilaslaitos,
minkä päätehtäviä kenttälääkinnän näkökul-
masta ovat lääkintähuollon ja kenttälääkinnän
tutkimus ja kehittäminen, koulutus sekä puo-
lustusvoimien terveydenhuollosta säädetyn lain
muutoksen mukaan myös perusterveydenhuol-

lon ja erikoissairaanhoidon järjestelyjen ja kes-
kuksen alaisten varuskuntien terveysasemien
johtaminen kaikissa valmiustiloissa. Huolto-
rykmentit ja yhtymät mukaan lukien meri- ja il-
mavoimien vastaavat organisaatiot puolestaan
johtavat sodan ajan kenttälääkinnän järjestelyjä
kaikissa valmiustiloissa. Rajapinta on selkeä, ei-
kä päällekkäisiä tai ristiin meneviä tehtäviä tai
toimintoja ole. 

Meri- ja ilmavoimissa on jo rauhan aikana
paljon niiden johtoon kuuluvaa kenttälääkintä-
toimintaa. Tehtävien jakoa joukko-osaston kent-
tälääkinnän ja SOTLK:n laatikkoihin pidetään
luonnollisena ja omaa ydintoimintaa helpotta-
vana. Jotkut maavoimien joukko-osastot pitävät
vielä kynsin hampain kiinni kiinteistä rauhan
ajan rakenteista eivätkä halua ymmärtää, ettei
ruokala tai terveysasema kuulu eikä tule kuulu-
maan kyseisen joukon sodan ajan kokoonpa-
noon. SOTLK:een sen sijaan kuuluu jo nykyisin
Sotilasapteekki. Lääkintävarikko liitettiin puo-
lustusministeriön tekemällä päätöksellä ko-
koonpanoon 1.1.2007. Lääkintälogistiikan ko-
konaisuus on taas lääkintähuollon ja SOTLK:n
johdossa. Huoltorykmentin tai sodan ajan yhty-
män näkökulmasta tilanne on ongelmaton: ne ti-
laavat ja SOTLK toimittaa. Sama pätee rauhan
ajan joukko-osastoihin. Lain edellyttämä ter-
veysasemien liittämisen ajankohta on vielä
avoin. Parhaiten se sopisi toteutettavaksi vuoden
2008 alussa, jolloin kaikki muukin muuttuu
puolustusvoimissa. Keskittämisellä ja toimin-
nan uusilla järjestelyillä on jo nyt saavutettu
miljoonien euron säästöt ja lisää on odotetta-
vissa terveysasemien toimintojen rationalisoin-
nilla.

SOTLK jatkaa omia tehtäviään myös sodan
aikana. Toimintavolyymit laajentuvat kaikkien
osastojen ja erityisesti lääkintälogistiikan osal-
ta. Kenttäsairaaloiden tehtävänä oli aikaisem-
min vastata myös konservatiivista hoitoa vaati-
vien potilaiden hoidosta. Nyt tehtävä kuuluu
SOTLK:n johdossa oleville maantieteellisesti
sopiville terveysasemille, joille pitää luoda uu-
det, huomattavasti rauhan aikaa mittavammat
sodan ajan organisaatiot. Rauhan aikaiset ter-
veysasemat on rakennettu 20 000 varusmiehen
sairauksien hoitoa varten. Sodan aikana puo-
lustusvoimien terveydenhuoltovastuulla on vä-
hintään kymmenkertainen määrä reserviläisiä,
jotka sairastavat samanlaisia sairauksia kuin va-
rusmiehetkin. Heidän hoitonsa järjestäminen
kuuluu lakien mukaan puolustusvoimille. Kan-
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Kuva 5. Leikkauskontti kuuluu huoltorykmentin ensihoitokeskukseen.

santerveysjärjestelmä ei ota heitä hoitaakseen,
eivätkä he kuulu myöskään erikoissairaanhoi-
toon. Ainoana ja huonona vaihtoehtona olisi ko-
tiuttaa sodasta jokainen lievästikin sairas, jota ei
voida hoitaa kentällä. Toivottavasti tämän ym-
märtävät nyt myös ne, jotka ovat väheksyneet
SOTLK:n ja terveysasemien sodan ajan roolia.
Terveysaseman perustaminen sodan ajan ko-
koonpanoon on halpa ratkaisu: uusia varusteita
ei juurikaan tarvita, täydennyshenkilöstö saa-
daan reservistä sekä siviilisektorin terveyden-
huollon ammattihenkilöstöstä ja toimitiloja on
runsaasti käytettävissä esimerkiksi varuskun-
nissa tai kouluilla. 

NOUSUJOHTEISTA KEHITYSTÄ
ON VAALITTAVA JATKOSSAKIN

Kenttälääkinnän suorituskykyvaatimusten, or-
ganisaatioiden, tehtävien, toimintaperiaattei-
den, materiaalin, koulutuksen ja tutkimuksen
kehittäminen kaikissa puolustushaaroissa on yh-
distetty kokonaisvaltaiseksi kenttälääkinnän ke-
hittämishankkeeksi (KLÄÄKE). Hanke kuuluu
logistiikan kehittämisohjelmaan ja se sisältää

kaikkiaan 14 projektia. Hankkeen omistajana
puolustusvoimien ylilääkäri pystyy pitämään ai-
emmin pirstaleisen ja jo rönsyilemäänkin lähte-
neen kenttälääkinnän kehittämisen tehokkaasti
johdossaan ja valvonnassaan.

Operatiivisten yhtymien ja huoltorykment-
tien kenttälääkintäjärjestelmä on modernisoitu
vastaamaan niin kotimaisia kuin kansainväli-
siäkin vaatimuksia. Uudistuksen rahoituskin
näyttäisi sisältyvän suunnitelmiin, mutta se vaa-
tii jatkuvaa seurantaa. Toisaalta voidaan varoi-
tukseksi todeta, että hankintojen torpedointi te-
kee samalla koko joukon suorituskyvyttömäksi.
Myönteistä palautetta uuden järjestelmän toi-
mivuudesta on jo saatu esimerkiksi EU:n Kon-
go-operaatioon osoitetusta suomalaisesta ensi-
hoitoasemasta. Emme tietenkään voi neuvoa ke-
hittynyttä sotaa käyvää maata haavoittuneiden
hoidossa, mutta kenttälääkintä kylmissä oloissa,
BC-suojelulääkintä ja lääkintähuolto rauhan-
turvaoperaatioissa kuuluvat meidän erikois-
osaamiseemme. Näihin liittyviä tiedusteluja on
jo esitetty ja luentopyyntöjä arvovaltaisiin kan-
sainvälisiin kenttälääkintätilaisuuksiin on tullut
useita.

Kenttälääkinnän tutkimustulokset osoitta-
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vat, että operatiiviset johtajat lähes kaikilla ta-
soilla tuntevat huonosti kenttälääkinnän toi-
mintaperiaatteet eivätkä osaa johtaa ja käyttää
oikein kenttälääkintäjoukkoja. Koulutus on epä-
onnistunut tai sitä ei ole toteutettu lainkaan. Ko-
konaiskuva ei ole hyvin hallinnassa lääkintä-
henkilöstölläkään. Kenttälääkinnän käytännön
toimintaa yleensäkin harjoitellaan liian vähän.
Kun tappiot kuuluvat sotaan, tulisi niitä kuvata
ja harjoitella niiden hoitoa systemaattisesti jo-
kaisessa taisteluharjoituksessa. Vasta tällöin
saadaan oikea kuva tappioiden vaikutuksesta
joukon suorituskykyyn. Kenttälääkintäkoulutus
on ollut tuuliajolla ja joidenkin harvojen aktii-
visten kouluttajien varassa. Koulutusta on tästä
syystä kehitetty ja keskitetty voimakkaasti.
Kaikkien henkilöstöryhmien koulutussuunni-
telmat on uusittu. Varusmieslääkärit palvelevat
pääosan palvelusajastaan SOTLK:ssa ja keskit-
tyvät virkalääkäreille kuuluvan "räkäpoliklini-
kan" pidon sijasta kenttälääkintätaitojen opis-
keluun. SOTLK:ssa on otettu käyttöön ajanmu-
kainen ja laajaa kiinnostusta ulkomaillakin he-
rättänyt kenttälääkinnän simulaatiojärjestelmä.
Verkottuminen kaikkiin kenttälääkintäkoulu-
tusta antaviin osapuoliin, mm yliopistoihin on
toteutettu. Puolustusministeriön edellyttämä ja
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaa-
miseen (YETT) liittyvä panostus katastrofilää-
kintään konkretisoituu lähivuosina edelleen ke-
hittyvässä kenttä- ja katastrofilääketieteen osaa-

miskeskuksessa. 
Kehitys on lähtenyt kokonaisuutena voi-

makkaaseen nousuun ja tulosta on syntynyt. Yk-
sittäisiä ja vaikeasti ratkaistavia kipukohtia
löytyy kuitenkin edelleen. Kuolettavasti haa-
voittuneen kohtalo ratkeaa muutamissa minuu-
teissa tapahtumapaikalla. Taistelija- ja taisteli-
japarikohtaiset ensiaputaidot eivät tältä osin ole
vielä toivottavalla tasolla. Lääkintäaliupseerei-
den ja lääkintämiesten rekrytointiperustaksi ja
taustakoulutukseksi tulee saada terveydenhuol-
lon ammattikoulutus. Sijoitusvaatimuksiin tämä
on jo kirjattu. Muutaman viikon kurssilla va-
rusmiespalveluksen aikana ei pystytä opetta-
maan maallikolle vaativampia henkeä pelastavia
toimenpiteitä, joihin haavoittuneella on kuiten-
kin perusteltu oikeus. Evakuointi taistelualu-
eella on myös ongelmallista. Panssaroituja eva-
kuointiajoneuvoja on sijoitettu vain yhteen val-
miusprikaatin lääkintäkomppanian evakuointi-
ryhmään. Yhden haavoittuneen evakuointi tiet-
tömällä taipaleella sitoo nykyisin ryhmän verran
miehiä. Aikaisemmin siihen tarvittiin vain yksi
– ja hevonen. 

Alkuperäinen julkaisu: Heikki Laapio;: Py-
syykö pieni, sotaa käymätön maa mukana kent-
tälääkinnän kehityksessä? Sotilasaikakauslehti
2006, numero 10, sivut 15–21.

Artikkeli uudelleenjulkaistaan muuttamat-
tomana lehdessämme Sotilasaikakauslehden lu-
valla.
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Aesculapius (kr. Asklepios) oli muinaisen
Hellaksen ja Rooman lääketieteen jumala,
joka antiikin taideteoksissa on säännönmu-
kaisesti kuvattu pitäen kiinni sauvasta, ca-
duceuksesta, jonka ympärille on kietoutunut
käärme. Tämä sauva käärmeineen on maail-
manlaajuisesti hyväksytty lääketieteen vi-
ralliseksi symboliksi, jota käyttää monien
muiden järjestöjen tapaan m.m. American
Medical Association. Merkuriuksen (kr.
Hermes), jumalten lähettilään, sauvaa kier-
tää vuorostaan kaksi käärmettä ja sauvan
yläpäässä on siivet. Myös sitä käytetään lää-
ketieteellisenä symbolina ja se on m.m. Yh-
dysvaltain armeijan lääkintäjoukkojen tun-
nus. Suomen Puolustusvoimien Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen omaan standaariin on
valittu symboliksi Aesculapiuksen käärme-
sauva, mutta muunnellussa muodossa, jossa
puisen sauvan korvaa miekka. Miekka sau-
van korvikkeena ei millään tavoin voi lou-
kata perinteitä, sillä Aesculapiuksen oppi-
isä, Chiron, edusti aikansa sotilaslääketie-
teen huippua ja kaksi hänen pojistaan toimi-
vat Troijan sodan aikana sekä lääkäreinä et-
tä sotilaina.

ABSTRACT

Larni HM, Honkavaara P, Ritsilä V, Karppi-
nen K: The staff of Æsculapius – symbol of
medicine. Our inheritance from ancient Hel-
las. Ann Med Milit Fenn 2007;82;25–30.

The world-wide official symbol of the me-
dical profession is the caduceus of Æsculapius
(Gr. Asklepios), a staff or rod entvined by a sna-
ke. This symbol was always included in the
ancient presentations of Aesculapius, the ancient
Greek and Roman god of healing. It is a.o. used
by the American Medical Association. The
wand of Mercury (Gr. Hermes), the messenger
of the gods, in its turn, is entvined by two sna-

kes and topped by a pair of wings. It is also used
as a medical symbol and among others it is the
emblem of the Medical Corps of the U.S. Army.
The aesculapian symbol is also present in the
Finnish Defence Forces´ Center of Military Me-
dicine banner, but in a modified form with a
sword replacing the wooden staff. This does not,
in our opinion, offend traditions in any way as
Chiron, the teacher and spiritual adviser of
Aesculapius, represented the apex of military
medicine in his time and two of Aesculapius'es
sons were both physicians and soldiers during
the Troyan war.

JOHDANTO

Aesculapiuksen (kr. Asklepios) sauva eli cadu-
ceus ja sen ympärille kietoutunut käärme ovat
antiikin maailman perintö nykymaailmalle ja se
on maailmanlaajuisesti hyväksytty lääketieteen
viralliseksi symboliksi.

Myös Suomen puolustusvoimien Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen (SOTLK) standaariin on
luonnosteltu tämä symboli. Se poikkeaa kuiten-
kin tavanomaisesta, sillä perinteinen puinen sau-
va, jonka ympärille käärme kietoutuu, on kor-
vattu miekalla (Kuva 1). 

Antiikin aikaiseen lääketieteeseen liittyvät
mielenkiintoisimmat ja merkittävimmät aika-
kirjat löytyvät muinaisesta Hellaasta. Aescula-
piusta ja Troijan sotaa edeltävänä aikakautena,
pääosaa Hellaan lääketieteestä hallitsi Egyptin
antaman mallin mukaisesti okkultismi ja se oli
seos empiiristä hoitoa, rituaaleja ja papillista
magiaa (m.m. Gordon 1949). Kuitenkin perus-
ta antiikin Kreikan lääketieteelle tuli juuri
Egyptistä, jonka lääketieteellinen maine ulottui
laajalle sen rajojen ulkopuolelle vielä Odys-
seuksenkin aikana.

Aeasculapiusta palvottiin lääkintätaidon ju-
malana suurella vakaumuksella useilla eri mui-
naisen Hellaan alueilla kuten m.m. Trikassa, Ko-
silla ja Knidoksessa. Erityisen keskeisessä ase-
massa oli kuitenkin Epidaurus, jossa sijaitsivat

AESCULAPIUKSEN SAUVA 
LÄÄKETIETEEN SYMBOLINA 

– PERINTÖMME ANTIIKIN HELLAASTA
HARRY M. LARNI, PEKKA HONKAVAARA, 

KYÖSTI KARPPINEN JA VEIJO RITSILÄ

OSA II
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sekä Aesculapiukselle että Hygeialle pyhitetyt
temppelit. Epidaurus olikin todennäköisesti an-
tiikin ajan suurin lääketieteen keskus.

Eri puolille antiikin maailmaa perustettiin
Aesculapiuksen kunniaksi kolmisensataa temp-
peliä, joissa m.m. papillisia lääkäreitä koulutet-
tiin hoitamaan sairaita. Näitä lääkintätaidon ju-
malan papillisia ja myöhemmin myös ei-papil-
lisia seuraajia kutsuttiin asklepiadeiksi.

AESCULAPIUKSEN SYNTYPERÄ

Muinaisen Kreikan kahdestatoista Olympos-
vuorella asuvasta jumalasta Apollo, ylijumala
Zeuksen ja Leton poika, oli paitsi valon, nuo-
ruuden, kauneuden ja ennustamistaidon myös
laulun, musiikin ja runouden jumala. Tämän li-
säksi kreikkalaiset yhdistivät Apollon maanvil-
jelykseen ja karjanhoitoon sekä pitivät häntä
"terveyttä antavana" jumalana. Apollon kak-
soissisar oli Artemis (lat. Diana).

Delfoissa, Apollolle ja muusille pyhitetyn
Parnassos-vuoren juurella sijaitsi Apollon kuu-
luisa oraakkeli, jossa hänen papittarensa ennus-
ti hänen puoleensa kääntyneiden tulevaisuutta ja
antoi neuvoja m.m. sairauteen sekä sotaan ja
rauhaan liittyvissä asioissa.

Sen muistoksi, että Apollo oli vastauksena ih-
misten avunpyyntöön laskeutunut alas Olympos-
vuorelta pelastaakseen ihmiset Delfoin läheisil-
lä kukkuloilla vaanivalta kauhealta ja tappavalta
Python-matelijalta ja surmanneensa sen hopei-
sella jousellaan ampumillaan kultaisilla nuolilla,
saivat alkunsa Pythian kisat, jotka pidettiin joka
neljäs vuosi. Näihin kisoihin kuului m.m. voi-
mailulajeja, juoksukilpailuja ja kilpa-ajoja. 

Apollosta tuli myös keisari Augustuksen ju-
listuksella yksi muinaisen Rooman pääjumalis-
ta. Keisari Augustus (n. 63 eKr.–14 jKr.) piti
Apolloa suojeluspyhimyksenään ja m.m. ra-
kennutti Apollolle loisteliaan temppelin.

Aesculapius (kr. Asklepios.) oli Apollon ja
Koronis-nymfin, Tessalian Phlegyaksen tyttä-
ren, poika. Koronis-nymfin petettyä Apolloa
Ischyksen, Elatuksen pojan, kanssa ja suostut-
tuaan myös tämän kosintaan päätti Apollon si-
sar Artemis kostaa veljensä kärsimän kunnian-
loukkauksen surmaamalla sekä Koronis-nymfin
että poikalapsen. Apollo kuitenkin esti sisartaan
surmaamasta poikaa ja antoi tämän lääkäri Chi-
ronin, jolle mahtava Apollo oli kiitollisuuden-
velassa saamastaan musiikin ja lääkintätaidon
opetuksesta, huostaan.

"KENTAURI CHIRON",  AESCULA-
PIUKSEN HOLHOOJA JA OPPI-ISÄ

Lääkäri Chiron oli Cronuksen ja Philyran viides
poika. Hänen erinomaiset ratsastajantaitonsa
johtivat siihen, että hänen uskottiin olevan ken-
tauri – ihmisen ja hevosen yhdistelmä – ja useis-
sa antiikin kuvissa hänet esitetäänkin kentaurina. 

Chiron eli ylimenokautena, jona muinaises-
sa Kreikassa siirryttiin okkulteista empiirisiin
hoitomuotoihin. Yksin loitsuntaa ei enää käy-
tetty kuten Babyloniassa ja Egyptissä, vaan sii-
hen liitettiin tässä lääketieteen kehitysvaihees-
sa myös fysikaalisia hoitomuotoja. Chiron joh-
ti ja valvoi kaikkia lääkintään ja kirurgiaan liit-
tyviä asioita m.m. Troijan piirityksen yhteydes-
sä joskus 1192 eKr. Onkin korostettava, että so-
takirurgia tieteenä ja taiteena, joka oli täysin
vapaa taikuudesta ja loitsuista juontaa alkunsa
juuri Chironiin. Hänen nimeensä voidaan liittää
m.m. siteet vammojen ja haavojen hoidossa,
ulostuslääkkeiden käyttö, viallisten hampaiden
poisto ja sondin keksiminen.

Ksenofonin (n. 430–354 eKr.), kreikkalai-
sen historioitsijan ja sotilaan, mukaan Chironil-
la oli Aesculapiuksen lisäksi myös joukko mui-
ta kuuluisia oppilaita kuten esimerkiksi Akhil-
leus, joka palautuu mieleen anatomian termeis-
sä esiintyvästä kantajänteen (tendo calcaneus
la) synonyymista eli akillesjänteestä (tendo
Achillis lat), sekä Castor, joka osasi hoitaa epi-
lepsiakohtauksia

LÄÄKÄRI AESCULAPIUS

Osittain Chironin opetuksen, osittain synnyn-
näisen ja yli-inhimillisen lahjakkuutensa an-
siosta Aesculapius omaksui hyödyllisiä tietoja
parantavista yrteistä sekä sellaisia lääketieteel-
lisiä ja kirurgisia taitoja, joita ei koskaan aiem-
min oltu nähty. Homeros (n. 1000 eKr) ei kui-
tenkaan missään vaiheessa ole katsonut tai
myöntänyt Aesculapiuksen omanneen mitään
yliluonnollisia kykyjä, vaan tyytyi kutsumaan
häntä pelkästään "moitteettomaksi lääkäriksi".

Aesculapius paransi sairaat, haavoittuneet ja
kuolemaisillaan olevat. Se, että hän pystyi jopa
herättämään kuolleet henkiin, johti siihen, että
ylijumala Zeus katsoi olevansa pakotettu varo-
toimiin jotta ihmiskunnan, jolle odottamatta oli
nyt tarjolla suoja sairauksia ja kuolemaa vas-
taan, ei enää tarvitsisi kuolemattomien jumalten
tukea tai apua. Olihan Aesculapius m.m. herät-
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tänyt henkiin kuuluisan lääkäri Theseuksen po-
jan Hippolyten Dianan toivomuksesta. Niinpä
Zeus surmautti Aesculapiuksen ukonnuolella.
Tämä sai Aesculapiuksen isän, Apollon, niin
raivoihinsa, että tämä tappoi Syklonit, jotka oli-
vat valmistaneet ukonnuolen. Vain Latonan vä-
liintulo esti jumalten kuningasta Zeusta vuo-
rostaan tuhoamasta Apolloa.

Perusta antiikin Kreikan lääketieteelle ja sen
kehittymiselle oli saatu Egyptistä, jonka lääke-
tieteellinen maine ulottui laajalle sen rajojen ul-
kopuolelle vielä Odysseuksen aikoina. Egyptin
lääketieteellisiä jumalolentoja kuten Apis, Isis,
Osiris ja Serapis ja vastasivat Kreikassa: Apol-
lo, Hermes, Orfeus, Minerva ja sittemmin Tot-
hia Aesculapius.Tähän liittyen on toisaalta
myös muistettava Platonin egyptiläisiltä saatui-
hin lääketieteen oppeihin viittaavat sanat: "mi-
tä tahansa saimmekaan barbaareilta, niin teim-
me siihen parannuksia". Näistä sanoista huoli-
matta kreikkalaiset myönsivät olevansa kiitolli-
suudenvelassa egyptiläisille rinnastamalla
Aesclapiuksen, oman lääketieteensä jumalan ja
suojelijan, egyptiläisten lääketieteen jumalaan
Imhotepiin (I-em-hetep, "hän ken rauhassa tu-
lee") (n. 2980 eKr.). Visiiri Imhotep eli Egyptin
kolmannen dynastian faarao Djoserin hallitus-
kautena. ja oli paitsi etevä lääketieteen alalla
myös taikuri, tähtitieteilijä, kirjailija ja legen-
daarinen arkkitehti (Hurry 1928).

Galenos (131–201 jKr), keisari Marcus Au-
reliuksen henkilääkäri, oli epävarma siitä oliko
Aesculapius todella jumala vaiko jumalaksi ko-
rotettu kuolevainen. Se on kuitenkin varmaa, et-
tä Homeroksen aikana häntä pidettiin pelkkänä
kuolevaisena. Homeros mainitseekin Iliaan toi-
sessa kirjassa Aesculapiuksen olleen pelkästään
vähäpätöinen heimopäällikkö Tessaliasta. Niin-
pä Aesculapius, jonka kerrotaan eläneen noin
2300 vuotta ennen Kristuksen syntymää, koro-
tettiin jumalaksi vasta Homeroksen jälkeisenä
kautena arviolta noin 950 eKr. 

Aesculapiukselle pystytettiin eri puolille sil-
loista maailmaa kolmisensataa temppeliä, jois-
sa papillisia lääkäreitä eli asclepiadeja koulu-
tettiin hoitamaan sairaita. Epidaurus ja sinne
pystytetty temppeli olivat todennäköisesti an-
tiikin ajan suurin lääketieteen keskus.

AESCULAPIUKSEN PERILLISET

Aesculapiuksella oli kolme poikaa Machaon,
Podalirius ja Telesphorus sekä kaksi tytärtä Hy-

Kuva 1: SOTLK:n tunnuksessa Aesculapiuksen pe-
rinteistä symbolia on muokattu korvaamalla sauva,
jonka ympärille käärme on kietoutunut, miekalla. Tä-
mä soveltuu hyvin sotilaslääketieteen tunnukseen ei-
kä loukkaa perinteitä, sillä jo Aesculapiuksen aikana
sotilaslääketiede oli sangen pitkälle edistynyttä. Troi-
jan sodan aikana kaksi hänen kolmesta pojastaan,
Machaon ja Podalirius, toimivat sekä kirurgeina että
sotilaina ja hänen oppi-isänsä Chiron valvoi kaikkea
lääkintään ja kirurgiaan liittyvää.
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gieia (lat. Hygeia) ja Panakeia (lat. Panacea)
Homeroksen mukaan Aesculapiuksen pojis-

ta Machaon ja Podalirius olivat sekä sotilaita et-
tä lääkäreitä. Molemmat toimivat kirurgeina
kreikkalaisten sotaleirissä Troijan sodan aikaan
ja olivat sangen huomattavassa asemassa lääkä-
reinä. Machaonin, pojista vanhimman, kirurgi-
set taidot olivat ainutlaatuiset. Podalirius oli
vuorostaan taudin oireiden suhteen sangen tark-
kavainuinen ja hänen kerrotaan muun muassa
olleen ensimmäisen, joka käytti suoneniskua.
Kolmas poika, Telesphorus, oli vuorostaan pe-
rehtynyt toipilaisuuteen. Tässä yhteydessä on
myös korostettava sitä, että Homeroksen Iliaas-
sa kuvataan tarkoin erityyppisiä vammoja, ja et-
tä niiden hoito oli pelkistettyä, säännönmukais-
ta ja järkiperäistä. Voidaankin päätellä, että Ho-
meroksen aikana (n. 700 eKr.) muinaisen Hel-
laan lääketieteellä ja lääkärin ammatin harjoit-
tajilla oli jo hyvin vakiintunut asema. 

Tyttäristä Panakeissa ruumiillistui taito pa-
rantaa kaikki taudit ja parantavana jumalattare-
na häntä pidettiinkin kaikkivoipana. Hygieiasta,
ei tullut varsinaista parantajaa, vaan terveyden
– elämän suurimman siunauksen – vaalija, yl-
läpitäjä ja hygienian jumalatar. Tämä elämän
suurin siunaus voitiin saavuttaa ainoastaan tur-
vaamalla ennakolta hyvinvoinnin, terveyden ja
elinvoiman säilyminen järkiperäisellä käyttäy-
tymisellä ja oikeilla elintavoilla. On sangen mie-
lenkiintoista, että Hygieiaa palvoivat varsinkin
ne, jotka kuuluivat antiikin urheilukilpailujen ja
olympiakisojen alulle panijoihin, järjestäjiin ja
kannattajiin.

Aesculapiukselle eri puolille maailmaa pys-
tytetyissä parantamisen temppeleissä keskeise-
nä osana potilaiden parantamista oli inkubaa-
tiouni. Hoidettavaksi otetut sairaat sijoitettiin
temppelin lattialle Aesculapiuksen patsaan lä-
helle ja siinä he unessa vastaanottivat Aescula-
piukselta oraakkelimaisia viestejä, jotka temp-
pelin papit sitten tulkitsivat. On hyvin todennä-
köistä, että potilaiden vaivuttamiseen tähän le-
targiseen tilaan käytettiin käytettiin unikon sie-
meniä tai katkoa.

Temppeliunen aikana myös jumalat usein il-
mestyivät potilaille käärmeiden hahmossa ja nä-
mä matelijat lipoivat kielellään potilaiden sai-
rauden vaivaamia kehon kohtia.

Myös sekä Panakeia että Hygieia, avustivat
näissä parantamisen temppeleissä pidetyissä se-
remonioissa ja ruokkivat siellä pidettyjä pyhiä
käärmeitä. Hygieia kuvattiinkin usein neitona,

joka tarjosi käärmeelle ruokaa tai juomaa kul-
hosta.

KÄÄRMEET AESCULAPIUKSEN JA
HERMEKSEN SAUVOISSA

Antiikin kansat pitivät käärmeitä ovelina ja
osaavina olentoina. Muun muassa Eedenin
puutarhassa juuri käärme oli se, joka onnistui
houkuttelemaan Eevan ja tämä vuorostaan Aa-
tamin maistamaan hyvän ja pahan tiedon puun
hedelmää. 

Erityisesti antiikin kreikkalaisille maanalai-
sesta kolostaan ulos luikerteleva matelija oli
merkittävin alamaailman edustaja ja sen uskot-
tiin omaavan salaperäisiä voimia. Antiikin my-
tologiassa mainitaan myös Aesculapiuksen saa-
neen yliluonnolliset lääketieteelliset taitonsa py-
hältä käärmeeltä, joka lahjoitti hänelle yrtin, jol-
la oli ihmeellisiä parantavia vaikutuksia. Yrtti
paransi kaikki sairaudet ja jopa herätti kuolleet
henkiin.

Käärme on myös mukana kaikissa Aescula-
piuksen, tämän antiikin aikaiseen lääkintätaidon
jumalaan liittyvissä kuvauksissa sauvan (cadu-
ceus) ympärille kietoutuneena. Aesculapiuksen
sauvan ympärille on kietoutunut yksi, kun taas
Hermeksen, jumalten lähettilään, sauvan ympä-
rille on kaksi käärmettä ja sauvan yläosassa on
lisäksi siivet (Kuva 2 A ja B)

Aesculapiuksen sauvan ympärille kietoutu-
nut käärme symbolisoi m.m. nuoruuden uusiu-
tumista ja palautumista, mikä perustuu siihen,
että käärme luo nahkansa. Hermeksen sauvan
kaksi käärmettä symbolisoivat vuorostaan vii-
sautta.

Hermes (lat. Mercurius) oli Zeuksen ja Mai-
an, Atlaksen tyttären, poika ja lyyran keksijä.
Hän hurmasi Apollon lyyran soitollaan ja lah-
joitti sen Apollolle. Vastalahjaksi siitä hän sai
caduceuksen, taikasauvan, joka antoi vaurautta
ja muutti kaiken, mitä sillä kosketti, kullaksi.
Hermeksen caduceuksessa sauvaa kiertää kak-
si käärmettä ja sen yläpäässä on siivet. Hermes
oli jumalten sanansaattaja, ja hänen tehtäviinsä
kuului muun muassa saattaa kuolleiden haamut
Hadekseen, kuolleiden valtakuntaan. Ihmiset
palvoivat Hermestä kauppiaiden suojeluspyhi-
myksenä sekä kaunopuheisuuden, hyvän onnen,
vaurauden ja talouden, mutta myös viekkauden,
petoksen ja varkauden jumalana. Lisäksi hänen
uskottiin toimivan matkaajien suojelijana.
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AESCULAPIUKSEN KÄÄRME

Pääosa käärmeistä eli noin 1100 eri lajia kuuluu
tarhakäärmeiden (Colubridae) heimoon ja hei-
mon edustajia tavataan lähes kaikkialla maail-
massa. Heimoon kuuluu kolmenlaisia edustajia:
myrkkyhampaattomat (Aglypha), ne, joilla
myrkkyhampaat ovat yläleuan etuosassa (Pro-
teroglypha) ja ne, joilla ne ovat yläleuan taka-
osassa (Opistoglypha). Myrkyllisiin kuuluu
m.m. Afrikan savanneilla elävä vihreä ja jopa
180 cm pituinen boomslang (Dispholidus ty-
pus), jonka purema voi tappaa ihmisen. Useim-
mat lajeista ovat kuitenkin vaarattomia. Myrk-
kyhampaaton rantakäärme (Natrix natrix, Lin-
naeus 1758), joka elää myös Suomessa maan
etelä- ja keskiosissa sekä Ahvenanmaalla, kuu-
luu tarhakäärmeiden heimoon. 

Colubridae-heimoon kuuluvia rottakäär-
meitä (Elaphe, Fitzinger 1833) tunnetaan yli 50
lajia. Pääosa näistä myrkyttömistä matelijoista
elää holarktisilla ja viereisillä neotrooppisilla ja
orientaalisilla seuduilla. Yleensä ne viihtyvät

kosteammissa ympäristöissä ja eräät lajit, kuten
esimerkiksi E. dione, E. guttata ja E. obsoleta,
ovat yleisimpiä maanviljelysalueilla. Suurin
osa rottakäärmeistä lisääntyy munimalla ja vain
harvat lajin edustajat kuten E. rufodorsata syn-
nyttävä eläviä poikasia

Käärmeen, joka on kietoutunut Asclepiok-
sen puisen sauvansa ympärille, uskotaan tänä
päivänä olevan rottakäärmeisiin kuuluva E. lon-
gissima (Laurenti 1768). Tämän "Aesculapiuk-
sen käärmeen" elinpiiri ulottuu Keski- ja Etelä-
Euroopasta aina läntiseen Aasiaan.

Rottakäärmeiden koko vaihtelee 60 cm:stä
yli 100 cm:iin. Pää erottuu enemmän tai vä-
hemmän selvästi muusta ruumiista ja silmät
ovat suuret ja silmäterät pyöreät. Dorsaaliset
suomut ovat sileät ja vain lievästi koholla. Ab-
dominaaliset suomut ovat usein selvästi pyöris-
tyneet ja hyvin taipuisat eli soveltuvat hyvin
myös kiipeilyyn. Väritys ja kuviointi ovat hyvin
vaihtelevat jopa samassa lajissa. Eri lajeissa
esiintyy sekä juovaisuutta, täpläisyyttä että yk-
sivärisyyttä. Sekä nuorten että aikuisten yksi-

Kuva: 2 A ja B
A. Muinaisen Kreikan lääketieteen jumalan, Aesculapiuksen, sauvan (caduceus), ympärille on kietoutunut yk-
si käärme. Käärme symbolisoi ikuista nuoruutta, mikä perustuu siihen, että käärme luo toistuvasti nahkansa.
B. Jumalten lähettilään, Hermeksen eli Mercuriuksen sauvan ympärille on vuorostaan kietoutunut kaksi käär-
mettä, jotka symbolisoivat viisautta ja sauvan yläosassa on siivet. Molempia sauvoja käytetään tänäkin päivä-
nä lääketieteen tunnuksina.
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löiden värisyydessä esiintyy eroja monessa la-
jissa.

Pääsääntöisesti rottakäärmeet ovat hämä-
rässä ja yöllä liikkuvia maa-asukkeja tai enem-
män tai vähemmän puissa eläviä. Poikkeuksena
muista rottakäärmeistä E. rufodorsata elää sekä
maalla että vedessä ja pyydystää ravinnokseen
kaloja. Toiset lajit kuten E. quadrivirgata ja E.
japo-nica elävät kosteikoissa ja pyydystävät
sammakoita pääasiallisena ravintonaan. Jotkut
kuten E. quatourlinea ja E. schrencki taasen
pyydystävät lintuja ja syövät niiden munia. Val-
taosa lajeista kuitenkin pyydystää ravinnokseen
imettäväisiä, jotka ne tappavat kuristamalla.
Rottakäärmeet ovat nykyään myös hyvin suo-
sittuja terraariomatelijoina. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Siitäkin huolimatta, että muinaisen Hellaan lää-
ketieteen historia on legendojen ja myyttien kyl-
lästämää, lääketiede Aesculapiuksen jälkeisenä

ja Homeroksen kuvaamana aikakautena noin
1000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, ei enää
ollut lapsenkengissään. Päinvastoin, lääkärin
toimi ammattina ja lääketiede omana tieteen
alana olivat jo itsenäisiä ja hyvin järjestäytyneitä
ja sotakirurgia sangen pitkälle edistynyttä.

Sauvan korvaamista miekalla Aesculapiuk-
sen käärmesymbolissa ei voi eikä saa pitää louk-
kauksena Aesculapiusta tai perinteitä kohtaan.
Miekka on kunnianosoitus sekä hänen opetta-
jaansa Chironia että hänen poikiaan, jotka oli-
vat sotilaslääkäreitä, kohtaan ja soveltuu hyvin
heidän edustamansa lääketieteen erikoisalan,
sotilaslääketieteen, tunnukseksi. 

Harry M. Larni, tutkija, 
Sotilaslääketieteen keskus, Helsinki
Pekka Honkavaara LT, dosentti, 
Sotilaslääketieteen Keskus, Lahti
Kyösti Karppinen, HLT, Upinniemen 
lääkintähuoltokeskus, PL 5, 02471 Upinniemi
Veijo Ritsilä LKT, dosentti, 
tutkimusyksikkö ORTON, Helsinki

Kuva 3: Jo antiikin aikana muinaisen Kreikan valtakunta ulottui Aigein meren toiselle puolelle Vähä-Aasiaan.
Aesculapiusta palvottiin suurella antaumuksella ja juhlallisin menoin hänelle pystytetyissä temppeleissä m.m.
Kosilla, Knidoksella ja Trikassa. Erityisen merkittävä oli hänelle pyhitetty temppeli Epidauruksessa, jossa pal-
vottiin myös hänen tytärtään Hygeiaa.
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OSA III

Yhdistyksellä oli tänä kolmantena kymmenen-
tenä viidentenä toimintavuotenaan kolme sään-
tömääräistä kokousta. Jäseniä yhdistyksessä oli
vuoden lopussa 166. Yhdistystä edusti Suomen
Lääkintäupseeriliiton hallinnossa lääkev Ari
Peitso ja lääkkapt Kari Venho. PV:n lääkärit ry:n
hallituksessa olivat mukana lääkev Heikki Laa-
pio ja lääkevl Jaakko Permi.

HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajana toimi lääkev Ilkka
mäkitie, varapuheenjohtajana proviisori Erik
Ongelin, rahastonhoitajana lääkevl Matti Turu-
nen, sekä jäseninä Heikki Laapio, lääkevl Timo
Aarnisalo, lääkkapt Heikki Ilanmaa, ja lääkmaj
Yrjö Qvarnberg. Sihteerinä toimi Jaakko Permi.

KOKOUKSET JA RETKEILYT

Sotilaslääketieteellisen luentoillan esitelmän
31.1.06 Lappeenrannan upseerikerholla piti va-
rainhoitajamme Matti Turunen tsunamin uhrien
tunnistamisesta. Esitys täytti kaikki sille ladatut
toiveet. Fantastisen kuvamateriaalin pohjalle ra-
kentui henkeäsalpaava tarina, joka toi tehdyn
raskaan, mutta kuvankauniissa ympäristössä to-
teutetun työn esille kaikissa vivahteissaan. Esi-
tyksen eri sävyt käsittivät melkein kaikki mah-
dolliset tunnetasot syvästä ahdistuksesta alku-
peräisten asukkaiden välittämään elämänmyön-
teisyyteen ja -uskoon, joka versoo tsunamin
kaaosmaiseksi muuttaneesta maaperästä kuin
kuvaten uutta elämää kevätkukkien lailla. Vaik-
ka tunnistamistyötä, etenkin noissa hikisissä
olosuhteissa, voi tehdä vain tekemällä työ työ-
nä, ei tekijän kokemaa taakkaa voinut olla tun-
nistamatta hersyvistä kevennyksistä huolimatta.

Vuosipäivä Lahdessa 21.4.06 sujui sotilas-
lääketieteellisesti ajatellen todellisten ydinaja-
tusten merkeissä. Runsas kiinnostunut joukko
seurasi simulaattoriluokan välineistön ja toi-
minnan esittelyä varauksettomalla mielenkiin-
nolla. Ensiapu- ja -hoitojen testaamiseen luotu
toimintakokonaisuus demonstroi suunnitteli-
jansa ja kehittäjänsä opetusylihoitaja Jorma Jo-
kelan luomia, miltei toden tuntuisia tapahtumia
todella aidon tuntuisissa olosuhteissa. Taistelu-
kentän savut ja äänet sekä räjähdysten aiheutta-

mat tärähtelyt eivät tietenkään ole välttämättö-
miä ensiaputaitojen harjoittelussa ja testaami-
sessa, mutta kummasti vain ne tuovat motivaa-
tiota ja säpinää toimintaan.

Vuosikokousesitelmästä vastasi Heikki Laa-
pio kertoen Puolustusvoimien lääkintähuollossa
tapahtumassa olevista uudistuksista. Ne kirvoit-
tivat sekä veteraanisukupolven että nuoremman
jäsenistömme moniin kysymyksiin. Iltapalaa
nauttiessa keskusteltiin vilkkaasti yhdistyksen
toiminnan tulevaisuudesta. Keinot nuoremman
ammattihenkilöstön rekrytoimiseksi ja saami-
seksi mukaan yhdistystoimintaan puhuttivat. Hi-
ven kansainvälistymistä lisää oli nuorison toi-
vomus. Kuitenkin päätettiin silti pysyä lujasti
edelleen maanpuolustuksellisilla linjoilla.

Yhdistyksen historian toinen vierailu Tik-
kakoskella ja tutustuminen Ilmasotakoulun toi-
mintaan tapahtui 22.9.06 talouskokouksen mer-
keissä. Lääkintäupseeriliitto kunnioitti tilai-
suutta läsnäolollaan. Tiukoista turvatoimista
huolimatta pääsi melkoinen joukko Ilmasota-
koulun auditorioon asti kuuntelemaan ylil Lau-
ri Berlinin esitystä legendaarisen sotakoulun tä-
män hetken ohjelmista, kuinka lentäjät koulute-
taan nykyään puolustusvoimien käyttöön lähtien
varusmiesalokkaista. Vauhtia ja ilmettä ei esi-
tyksestä todellakaan puuttunut, toimiihan ylil
Berlin 4. lentueen varapäällikkönä.

Juuri uudelleen yhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittu lääkev Heikki Laapio kertoi lääkin-
tähuollon transformaatiosta eli kumppanuusso-
pimuksista, joiden avulla puolustusvoimien eri-
koissairaanhoito on nyt sairaanhoitopiirien har-
teilla. Lääkkapt Tuomo Leino täydensi aihetta
kertomalla hyvin sujuneesta Tikkakosken va-
ruskunnan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
välisestä yhteistyöstä.

MUUT ASIAT

Yhdistyksen nimeä kantava stipendi jaettiin ero-
avalle puheenjohtajalle lääkev Ilkka Mäkitielle
ampumavammoja käsittelevän väitöskirjatyön
perusteella. Yhdistyksen pöytästandaareja ei
vuoden aikana jaettu, jäsentiedotteita jaettiin
kolme kappaletta.

Hallitus

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
YHDISTYS RY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2006
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Lääketieteen ja kirurgian toh-
tori, dosentti Antti Vannas
kuoli kotonaan Helsingissä
14.12.2006. Hän syntyi hel-
sinkiläiseen lääkäriperhee-
seen 21.11.1943. Lääketie-
teen lisensiaatin tutkinnon
Antti Vannas suoritti v. 1969
ja väitteli tohtoriksi samana
vuonna. Silmätautien erikois-
lääkäri hänestä tuli 1975 ja
Helsingin yliopiston silmä-
tautiopin dosentti kaksi vuot-
ta myöhemmin.

Silmäprofessoriäitinsä in-
noittamana Antti hakeutui jo
nuorena kansainvälisen sil-
mälääketieteen- ja tutkimuksen eturintamaan.
Kansainvälisistä kokemuksista hänelle ehkä tär-
keimpiä olivat Hearst Fellowship in Ophthal-
mology San Franciscossa v. 1973–74 ja moni-
vuotiseksi muodostunut vieraileva professuuri
University of New South Walesissä Sydneyssä.
Australiassa Vannas osallistui aktiivisesti sar-
veiskalvotutkimukseen, ja hänen tutkijanuransa
johti lukuisiin patentteihin.

Antti Vannas toi Helsingin yliopistollisen
keskussairaalan silmätautien klinikkaan lasiais-
kirurgiassa käytettävän leikkurin ensimmäisen
prototyypin ja myös nykyaikaisen kaihileik-
kaustekniikan, phakoemulsifikaation. Hän oli
myös jo varhain kiinnostunut liike-elämän tuo-
mista mahdollisuuksista. A-linssi ja Polarlens-
yritysten johdossa hän edisti piilolasien käyttöä
maassamme ja mm. kehitti korkeavesipitoisen
piilolinssin, jolle avautui markkinoita Yhdys-
valloissa asti. Vannas toimi kuolemaansa asti
taittovirhekirurgiaan erikoistuneen Silmäkeskus
Laserin toimitusjohtajana.

Vuonna 1985 Vannas nimitettiin Keskusso-
tilassairaala Tilkan silmätautien ylilääkäriksi.
Hän oli sotilasarvoltaan lääkintäeverstiluut-
nantti ja hänelle myönnettiin Suomen Leijonan
Ritarikunnan I luokan ritarimerkki vuonna
1997. Kliinikkona ja tutkijana hän organisoi
Tilkkaan laaja-alaisen ja maamme korkeatasoi-
simpiin kuuluvan silmätautien polikliinisen tut-

kimusyksikön. Kliinisen soti-
laslääketieteen ohella hänellä
oli merkittävä rooli ilmailu-
lääketieteen alalla sotilaslen-
täjiksi hakeutuneiden valinta-
prosessissa sekä sotilas- ja si-
viili-ilmailuun liittyvien kon-
sultaatioiden suorittajana. Hän
jatkoi uraansa Puolustusvoi-
missa kesään 2006 saakka uu-
dessa Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen ilmailulääketieteen
keskuksessa, ja jo tiedossa ol-
leesta vaikeasta sairaudestaan
huolimatta hän valvoi ja var-
misti henkilökohtaisesti, että
silmälääketieteellinen toimin-

ta jatkui korkeatasoisena. 
Leimallisinta Antti Vannaksen persoonalle

oli positiivisuus ja kiinnostus kaikkeen uuteen.
Hän ei jättänyt käyttämättä hyväkseen tilaisuut-
ta jakaa tietämystään ja kannustaa nuorempiaan.
Kollegana Vannasta oli helppo lähestyä ja hä-
nelle saattoi kertoa myös eriävän mielipiteensä.
Hänen parhaita avujaan työelämässä olivat erin-
omainen muisti, terävä äly sekä isot, mutta näp-
pärät kädet. 

Vastapainona työlle Antti viihtyi parhaiten
kesämökillään saaristossa perheensä kanssa.
Antin intohimona oli kilpapurjehdus, jossa mat-
kat veivät pisimmillään Atlantin yli aina Rio de
Janeiroon saakka. 

Vuodet ulkomailla toivat elinikäisiä ystä-
vyyssuhteita ympäri maailman. Tästä merkittä-
västä vaikutuksesta potilaisiin ja kollegoihin on
seurausta Antti Vannas -apuraha, jota jakamaan
on perusteilla tutkimusta rahoittavat säätiöt
Australiassa, USA:ssa ja Suomessa. Niiden ta-
voitteena on tukea nuorten tutkijoiden kansain-
välistä yhteistyötä. 

Jukka Moilanen
Timo Tervo
Tero Kivelä
Markus Henriksson
Seppo Savolainen

IN MEMORIAM
LÄÄKINTÄEVERSTILUUTNANTTI 

ANTTI JUHANI VANNAS

21.11.1943–14.12.2006
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