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Lehden asema joukko-osastolehtenä on vakiin-
tumassa ja menettelytavat jatkoon on nyt sel-
keästi määritetty esikuntamme antamassa oh-
jeessa. Kyseinen ohje julkaistaan kokonaisuu-
dessaan tässä numerossa. Siinä julkituodaan
myös arvovaltaisen ja laajapohjaisen toimitus-
neuvoston kokoonpano. Toimitusneuvoston teh-
tävänä on ideoida artikkelien aiheita seuraavan
vuoden numeroihin. Ohjeessa esitetty ulkoasun
on Sotilaslääketieteen Keskuksen (SOTLK)
johtaja hyväksynyt ja se toteutuu jo tässä nume-
rossa.

Päätoimittajana kannan osavastuun lehden il-
mestymisestä. Edellisestä numerosta on kulunut
vuosi, vaikka pyrkimys oli useampaan nume-
roon vuosittain. Selitys tähän ikävään tosiseik-
kaan on yksinkertainen: Ei ollut riittävästi artik-
keleita lehden sisällöksi. Moni oli luvannut,
mutta viive oli liian pitkä. Nyt julkaistavassa nu-
merossa osa on näitä ja osa täysin viimeaikais-
ta satoa. Kirjoitusinnon vähäisyyden syitä voi
pohtia, mutta se ei liene hedelmällistä. Nyt on
pyrittävä luomaan viestinnälle myötämielinen
ilmapiiri keskuuteemme ja vastattava organisaa-
tiomme tiedotustarpeisiin.

Sisällön tuottaminen seuraaviin numeroihin

Lehti tulee toimimaan jatkossa SOTLK:n henki-
löstölehtenä, ja siten muun muassa tiedotus-, jat-
kokoulutus- ja tutustumiskanavana. Jotta uusi ja
merkittävästi laajentunut organisaatiomme toi-
misi hyvin yhteen, tulisi työntekijöiden tuntea
merkittävässä määrin muiden yksikköjen toi-
mintoja ja toimintatapoja. Lisäksi proaktiivisen
tiedotuksen kohteiksi tulee ottaa yhteistyö-
kumppanit sekä merkittävimmät sidosryhmäm-
me. Edellä mainitun johdosta rohkenen päivittää
edellisestä pääkirjoituksesta lyhennelmän jouk-
ko-osastolehtemme sisällön toivottavasta muo-
toutumisesta:

Sisällöstä:

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

2) 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. Näin tulisivat E, LÄÄKK, AMC,
BCYY, SLLTY, TPY, SAPT, LÄÄKV, VII-
TAS tutuiksi, selkeiksi mielikuviksi. 

3) Puolustusvoimien lääkintähuollon jotain
osa-aluetta käsittelevät teemanumerot, jol-
loin kyseisestä asiasta annetaan laajempi ja
selkeämpi kokonaiskuva kerralla.

4) Yhteistoimintatahojen ja sidosryhmien esit-
telyt ja ajankohtaiset asiat tullaan julkaise-
maan verkottumismielessä siinä laajuudes-
sa kuin yleinen mielenkiinto sanelee. Lisäk-
si esitetään toivomus, että sotilaslääketie-
teen parissa työskentelevät tai sitä jollain ta-
voin sivuavat siviilitahot kuten esimerkiksi
katastrofilääketiede käyttäisivät lehteämme
julkaisufooruminaan mitenkään unohtamat-
ta strategisia kumppaneitamme. 

5) Personalia kertoo henkilöuutisia, ylennyk-
sistä, kunniamerkkien saajista, siirroista, re-
serviin siirtymisistä ja niin edelleen.

6) Sotilaslääketieteen keskukseen liittyvää he-
raldiikkaa tai perinteitä tulee esitellä riittä-
västi, jotta tunnukset tulevat tutuiksi, yh-
teenkuuluvaisuuden tunne lisääntyy ja toi-
minnan jatkuvuutta sekä edellisten sukupol-
vien työn merkitystä osataan arvostaa.

7) Koulutus- ja tapahtumakalenteri, jotta ky-
seinen materiaali on koottuna ja helposti
vaikka kotona luettavissa, eikä sitä tarvit-
sisi hakea PVAH:sta, jossa se on hajallaan.
Täydentävät ja ajankohtaisemmat tiedot
voisi tarvittaessa hakea PVAH:sta kun tie-
tää hakusanan. joka helpottaa merkittäväs-
ti tiedon löytämistä. Tietoja tulisi olla sekä
SOTLK:n omasta että sidosryhmien järjes-
tämästä koulutuksesta tai valtakunnallisis-
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ta toimintaamme tukevista opetustilai-
suuksista.

8) Yleistä mielenkiintoa omaavat sotaharjoi-
tuskertomukset ja välineistöjen kokeilura-
portit ovat tervetullutta materiaalia, sekä
kehittämis- että koulutusmielessä. 

9) Erillisenä osiona julkaistaan Lääkintäup-
seeriliiton palsta jäsentiedotteineen ja ko-
kouskertomuksineen, koskapa lehtemme
on jo perinteiltään kyseisen organisaation
vuosikymmeniä julkaisema ja nyt
SOTLK:n ottaessa päävastuun liitto osallis-
tuu vielä toimittamiseen omalla panoksel-
laan. Lehtemme latinankielinen nimi Anna-
les Medicinae Militaris Fenniae säilytetään
kunnianosoituksena edellisten sukupolvien
työlle ja aikaansaannoksille menneiden
vuosikymmenien aikana.

10) Seuraavana osiona olisivat alkuperäisartik-
kelit, joihin kuuluvat tieteelliset artikkelit,
katsaukset ja esitelmät. Jotta tieteelliset ar-
tikkelit kelpaisivat akateemisiksi meriiteik-
si, tulisi niissä olla muun muassa 200–250
sanaa sisältävä englanninkielinen abstrakti
ja muutenkin noudattaa tieteellisen artikke-

lin kirjoitussääntöjä. Akateemiset kirjoituk-
set tarkistaa jo muodostettu asiantuntijaryh-
mä, josta kaksi alaa parhainten tuntevaa, vä-
hintään väitellyttä toimitusneuvoston jäsen-
tä suorittaa arvioinnin. Opetus- ynnä muis-
sa tilaisuuksissa pidetyistä hyvistä esitel-
mistä julkaisemme mielellämme tällä foo-
rumilla myös kirjoituksia. Lisäksi
palstatilaa saavat yleistä mielenkiintoa he-
rättävät matkakertomukset.

11) Mielipidepalsta: Painettavaksi otetaan har-
kinnan mukaan mielipidekirjoituksia, ly-
hyitäkin, mikäli niillä on yleisempää mer-
kitystä organisaatiomme piirissä ja ne on
varustettu kirjoittajan nimellä.

Lisäksi monella viranhaltijalla on tiedottamis-
vastuu omasta alueestaan ja eri organisaatioiden
etu on tulla tunnetuiksi ja siten myös oikein kä-
sitetyiksi. On myös harkittavissa osan sisällös-
tä hankkimisvastuun kierrättämistä eri puolus-
tushaarojen ja organisaatioiden välillä.

Pekka Honkavaara, dosentti
päätoimittaja

Ensihoitoasema naamioituna.



Ann Med Milit Fenn 2008: Vol. 83, No 1

4

Hieman ennen puolustusvoimien ylilääkärin
virkaan astumista kirjoitin elokuussa 2003
silloiseen Sotilaslääketieteen laitoksen lehden
pääkirjoitukseen alla olevia ajatuksiani tule-
vasta. Vaikka vanhoille jäljille ei yleensä tu-
lisikaan palata, olen nyt ohessa kuitenkin
kommentoinut kursiivilla painetussa tekstis-
sä silloisia näkemyksiäni. Melko monet aja-
tukset ovat olleet relevantteja, osa toteutunei-
ta tai toteutumassa.

Sanotaan, että kaiken kehityksen perustana
on muutos. Armeijan termeinä – "tuli ja liike" –
kuvastanevat samaa asiaa.

Puolustusvoimien terveydenhuolto on jälleen
kerran suurten muutosten alaisena. Se ei ole si-
tä yksinään – koko valtakunnan terveydenhuol-
to on ehkä suurimmassa murroksessa sitten
vuonna 1972 voimaan tulleen Kansanterveys-
lain jälkeen. Kumppanuudet, ulkoistamiset, kes-
kittämiset, osaamiskeskukset jne., ovat yleisiä
termejä terveydenhuollossa ja liike-elämässä –

niin myös puolustusvoimissa. Ajatuksena näis-
sä mallintamisissa on löytää samoilla tai jopa
pienemmillä resursseilla enemmän voimaa ja te-
hoa hankkeisiin. Yhteiskunnan kannalta ajatel-
tuna on luonnollista, että verovaroilla kustanne-
tuille hankkeille täytyy saada kustannustehok-
kuutta. Terveydenhuollon erikoispiirteenä on,
että useat asetukset ja lait säätelevät toimintoja.
Perinteisen eettisen ja sisäisen laatuajattelun rin-
nalla on siten myös lakisääteisiä toimintaa sää-
televiä "laatuvaatimuksia".

Ottaessani puolustusvoimien ylilääkärin teh-
tävät vastaan 1.9.2003 alkaen, olen mielessäni
hahmottanut niitä menettelytapoja, joilla toivoi-
sin päästävän toimialallamme eteenpäin, vaikka
lähitulevaisuus sisältääkin tätä kirjoitettaessa
vielä paljon ratkaisemattomia asioita.

Puolustusministeriö on terveydenhuollon ke-
hittämistä koskevissa kirjallisissa ja suullisissa
ohjaustoimissaan korostanut terveydenhuollon
toiminnassa päällekkäisyyksien purkamista ja

SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI
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mahdollisimman selkeää vastuuta ja seuranta-
kykyä toimialan resurssien ohjaamisessa.

Niinpä on syntynyt useamman vuoden ja eri
vaiheiden jälkeen keskitetty lääkintähuollon
toimintamalli 1.1.2008 alkaen: lääkintähuollon
järjestelyjä johtaa SOTLK ja sen alaisena puo-
lestaan toimivat PV:n terveysasemat. Ylilääkä-
ri on SOTLK:n suoranainen esimies. Operatii-
vinen johtaminen tapahtuu kolmen puolustus-
haaran kautta, joissa toimivat ylilääkärit. Me-
nemättä tässä syvemmälle suuren mullistuksen
kokeneen PV:n uuden johtamis- ja hallintojär-
jestelmän sisimpään, on todettava että monia
asioita ei tiedetty vielä vuoden 2003 pääkirjoi-
tusta kirjoitettaessa. Voimme nyt todeta, että al-
kujaan Valtionvarainministeriön tuottavuusoh-
jelmasta lähteneet ohjaustoimet ovat johtaneet
lääkintähuollon toimialan keskittämiseen. Sama
kehitys on vääjäämättä meneillään monella
muulla alueella PV:ssa ja muuallakin yhteis-
kunnassa, ml. terveydenhuolto. Oikeilla jäljillä
on oltu.

Puolustusvoimien terveydenhuollossa on
paljon hyviä asioita, joiden varaan pitää uskal-
taa rakentaa. Ydintehtävämme on määritelty ja
niiden sisältöä on jo hyvän aikaa testattu: 1 pal-
veluskelpoisuus ja turvallisuus, 2. kenttälääkin-
tä, 3. kansainvälinen toiminta, 4. tutkimus- ja
kehittämistoiminta. Näiden sisällä meillä on ra-
kenteita, joita yritämme vahventaa ja kehittää.
Ydintoiminnoille on rakennettava selkeä orga-
nisatorinen ohjaus Pääesikunnan tasalta lähtien.
Tutkimuksellinen ja innovatiivinen ote on tärkeä
kaikilla osa-alueilla. Ydinalueita ei saa nähdä
vain putkena perinteiseen tapaan ylhäältä alas-
päin vaan niiden välinen tiedonsiirto on arvaa-
mattoman tärkeä.

Edellä esitetyt asiat ovat muutoin edelleenkin
relevantit ja monin osin menneet myös vakuut-
tavasti eteenpäin! 1. Palveluskelpoisuus- ja tur-
vallisuusasioissa etenkin terveysasemien pro-
sessien kehittäminen yhdessä on mielenkiintoi-
nen ja uskoakseni nopeasti hyvää tulosta tuot-
tava hanke. Moniammatillinen toiminta on ke-
hittynyt ja edelleen kehittymässä vakuuttavasti
terveysasemilla ja koulutuksessa. 2. Kenttälää-
kinnässä KLÄÄKE- hanke on tuottanut erin-
omaisia tuloksia ja on toimintamallina ollut me-
nestys. 3. Kansainvälinen toiminnan tukeminen
on vasta nyt pääsemässä eteenpäin kun henki-
löresursseja on saatu tehokkaammin käyttöön.
4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on organisoi-
tu ja suunnattu vastikään uudelleen aiempaa

enemmän yksilöiden ja joukkojen suorituskyvyn
alueelle, ml. johtaminen ja tilannekuva. Verkot-
tuminen valtakunnallisten asiantuntijalaitos-
ten kanssa on edelleen laajenemassa ja kehitty-
nyt kaikkiaan hyvään suuntaan.

Pääesikunnan roolissa ja tehtävissä tulee
muutoksia. Ne ohjautuvat yhä enemmän strate-
gisen tason suunnitteluun ja sitä kautta tehtävät
ja linjaukset ohjaavat alempien portaiden toi-
mintaa. Keskeisenä perustana kehittämiselle tu-
lee olla puolustusvoimien pitkän tähtäimen
suunnitelmat (PTS) sekä johtamis- ja suunnitte-
lujärjestelmästä saadut linjaukset.

Lääkintähuolto on hakemassa paikkaansa
logistiikan osana PV:n uudessa johtamis- ja
hallintomallissa. Toiminnan suunnittelun monet
ylhäältä tulevat perusteet sinällään ovat olleet
ja ovat tulevaisuudessakin suunnittelun kivijal-
koja – sellaisenaan hieman oudompia kentällä
toimivalle henkilöstöllemme. Hallintomallissa
on vielä kaikilla toimialoilla paljon hiomista –
onhan myös PV:n suurimmasta sodanjälkeises-
tä muutoksesta kysymys – me oman lääkintä-
huollon muutoksemme kanssa siinä mukana.

Keskussotilassairaalan ja Sotilaslääketieteen
laitoksen seuraavaksi kehitysvaiheeksi kaavail-
tu kenttälääkinnän ja Sotilaslääketieteen tutki-
muslaitos (KSK) tulee kaavailujen mukaan
vastaamaan em. ydintoimintojen toteuttamises-
ta. Koulutus sisältyy kautta linjan tärkeänä osa-
na tehtäviin. Tältä tasalta tulee olla voimakas
käytännön ohjaus ja tuki joukko-osastoihin
päin. Sama pätee kumppanuustoimintojen oh-
jaukseen.

Näin on tapahtunut. 1.1.2006 lähtien strate-
giset kumppanuudet sairaanhoitopiirien kanssa
ovat toimineet peruslähtökohdiltaan hyvin. Sa-
malla lakkasi olemasta Tilkka. Kaavailtu KSK
muuttui nimeltään Sotilaslääketieteen Keskuk-
seksi (SOTLK) mutta tehtävät toteutuivat em.
kaavailujen mukaan. Koulutus on edennyt vah-
vasti ja eräillä kärkialueilla ollaan hyvin mm.
USA:n koulutusmallien kanssa vertailukelpoi-
sia. Toisaalta kentällä toimivien kouluttajien
osaamista ei ole vielä kyetty kuin pieneltä osin
toteuttamaan esimerkiksi lääkintätaktiikan ke-
hittämisessä. Aikaa ei toiminnan kehittämisessä
kuitenkaan ole tuhlattavaksi. "Mahdollisuuksien
ikkunat" ovat vain lyhyen aikaa avoinna – se ai-
ka tulee käyttää tarmokkaisiin toimiin ollaksem-
me valmiina seuraaviin muutospaineisiin.

Aluehallintotasolla Maavoimien Esikunnan
perustaminen tulee muuttamaan hallintoraken-
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teita. Maavoimien ylilääkärin virka tulee perus-
tettavaksi ja siltä osin kaikki puolustushaarat
asettuvat organisatorisesti linjaan. Aluehallinto-
tasalla on tärkeä merkitys puolustusvoimien
suunnittelujärjestelmän toiminnassa ja myös
joukko-osastojen ohjauksessa.

Kolmen puolustushaaran toimintamalli sekä
niissä ja varsinkin MAAVE:ssa toimivan ylilää-
kärin roolit ovat mielenkiintoisessa kehitysvai-
heessa. Operatiiviseen suunnitteluun osallistu-
minen on tärkeää. Maavoimien ylilääkärillä on
tärkeä ohjaus myös kansainvälisten tehtävien
lääkintähuollon ohjaamiseen. Lääkintähuollon
sa-suunnittelun kehittäminen mm. Maavoimien
Materiaalilaitoksen, huoltorykmenttien sekä
SOTLK:n välisenä yhteistyönä on mielenkiintoi-
nen alue.

Joukko-osastoissa tehdään tärkeää käytän-
nön työtä. Sen sisältöä voidaan ja tuleekin omin
toimenpitein kehittää. Lääkäreiden ja muun ter-
veydenhuoltohenkilöstön keskinäistä työnja-
koa tulee voimakkaasti kehittää pois lääkärikes-
keisyydestä. Tälle on luonnollinen malli mm.
työterveyshuollossa. Muutos edellyttää tukitoi-
mia ja koulutusta. Joukko-osastojen lääkäreiden
työn sisällön kehittäminen edellyttää kiireellisiä
toimenpiteitä – olemme jo useita vuosia olleet
vaikeuksissa lääkäreiden puuttuessa tai vaih-
tuessa tiheään keskeisillä paikoilla. Sama työ-
voimakilpailu on piakkoin edessä myös muun
terveydenhuollon ammattihenkilöstön suhteen.
Varusmieslääkäreiden käyttö pelkkänä työvoi-
mana jatkokoulutusvaiheessa – usein liiallisen
työtaakan alaisena – ei voi olla tarkoitusperiem-
me mukainen koulutusmuoto, vaikka käytäntö
voikin olla tarpeen lyhytaikaisesti. Joukko-osas-
tojen osallistuminen voimavarojen ja kiinnos-
tuksen puitteissa myös tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin olisi toivottavaa ja motivoi monin
tavoin.

Edellä mainitut moniammatillisuuden lin-
jaukset ovat varsin mallikkaasti toteutuneet.
Lääkintähenkilöstön koulutuksen ja konsultaa-
tiomahdollisuuksien tukeminen on voimakkaas-
ti kehitettävänä mm.SOTLK:n ja yliopistojen
välisellä yhteistyöllä. Lääkäreistä on kuitenkin
edelleen pula. Emme ole kyenneet tyydyttäväs-
ti tänä aikana ratkaisemaan keskeisintä ongel-
maa, jälkeenjäänyttä palkkausta. Juuri meneil-
lään olevina viikkoina näyttää ratkaisu vihdoin
löytyvän tässäkin vaikeasti edenneessä asiassa.
Varusmiespalvelustaan suorittavien lääkärei-
den koulutus on aivan toisella tolalla kuin alku-

peräistä kirjoitusta tehdessäni - siitä on saatu
myös myönteisiä arvioita.

"Me"-hengen kohottaminen, yhteenkuulu-
vuuden tunteen edistäminen sekä voimien ver-
kottaminen – siinä eräitä niistä monista periaat-
teista, jotka tukevat selviytymistämme. Tiedon-
siirron parantaminen on eräs työkalu tavoitteen
saavuttamiseksi. On tärkeää, että olemme tietoi-
sia puolustusvoimien tavoitteista sekä meneil-
lään olevista hankkeista. Käsissämme oleva leh-
ti voisi tulevaisuudessa olla koko puolustusvoi-
mien terveydenhuollon tiedotuslehti ja sisältää
myös nykyisen tieteellisen osion.

Omissa käsissämme on paljon kehittämis-
mahdollisuuksia. Olemme testanneet tulevien
työskentelytapojen kehittämiseen tähtäävissä
keskusteluissa työskentelymalleja, joiden us-
komme parantavan tilannetietoisuutta ja vastuu-
alueiden tehtävien terävöittämistä.

Tunnen olevani osaltani verkonkutojan roo-
lissa. Mitä tiheämpi ja lujempi on verkko – sen
helpommin löytyy todellisia ratkaisuvaihtoehto-
ja. Onnistuneet ratkaisut tuottavat puolestaan
onnistumisen ilon, joka on tärkeä osa työviihty-
vyyttä.

Muutoksia toiminnassamme tulee – ne pitää
nähdä myös kehittämismahdollisuuksina. Olisi
parasta ennakoida sekä hahmotella ne mahdol-
lisimman pitkälle itse. Tuleen ei voi jäädä ma-
kaamaan – se on jo vanha totuus!

Yhdessä yrittäen onnistumisen edellytykset
paranevat huimasti.

Lehden toimittaminen on paininut monen-
laisten ongelmien kanssa emmekä ole tässä
päässet vielä tyydyttävään ratkaisuun. Muilta
osin mm. "Me"-hengen kohottamisessa ja ver-
kottumisessa olemme itse kukin jatkuvasti pal-
jolti vastuussa toisillemme. Verkottuminen on
ainoa tapa saada nopeasti ja pienellä joukolla
tehoa toimintaan. Parhaiten sitä edistää yhtei-
nen tekemisen meininki. Lupaavat tulokset
SOTLK:n toiminnassa sekä suurten muutosten
jälkeen toimintamallien eteenpäin viemisessä
antavat vilpittömän aiheen antaa tunnustusta
koko lääkintähuoltohenkilöstöllemme. Ennuste-
lut uuden toimintamallin kyvyttömyydestä sel-
viytyä haasteista eivät ole osoittautuneet todek-
si. Pessimismin tielle ei ole syytä sortua. Toi-
saalta myöskään perusteettomaan ylpistymi-
seen ei ole aihetta sillä paljon työtä ja toimin-
tamallien jatkuvaa hiomista on jäljellä. Suun-
ta on kuitenkin oikea ja tuloksia tulee kaikilla
ydinalueilla!
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Yhdessä yrittämiseen ja sitä kautta onnistu-
misen edellytysten luomiseen voin edelleen yh-
tyä!

Yhteenvetona nykyiseltä virkapaikalta
noin viiden vuoden kokemuksen jälkeen
nähtynä sekä tulevaisuuteen projisoituna to-
tean eräiden keskeisten asioiden osalta, että:
– Lääkintähuollon resurssien keskittämi-

nen on ollut aivan oikea suunta ja sillä tiel-
lä edetään yleisesti yhteiskunnassa sekä
myös julkisessa terveydenhuollossa.

– Ydinasioihin keskittyminen on tärkeä.
Etenemme kohta ilmestyvän Lääkintä-
huollon toimintasuunnitelman (vuosille
2008–2012) linjausten mukaisesti.

– Erikoissairaanhoidon kumppanuus on ol-
lut hyvä ratkaisu palvelujen saatavuuden
sekä kustannustehokkuuden kannalta.
Paljon yhteistä työtä mm. valmiussuunnit-
telun alueella on edessä. Siviilihallinnon ja
terveydenhuollon hallinnolliset muutokset
aiheuttavat omat ongelmansa ja viiveensä
yhteistyön kehittymiselle tulevaisuudessa.

– Koko lääkintähuollon hallintokoneiston
tulee palvella oikealla asenteella kent-
täämme, reagoida ongelmiin sekä vastata
viivytyksettä asiallisiin pyyntöihin ja kysy-

myksiin – näin kenttä voi parhaiten tukea
palvelujamme käyttäviä joukkoja ja hen-
kilöstöämme. Aina ei ole tarpeisiin väli-
töntä apua annettavissa, mutta asiallinen
vastaaminen on tärkeä viesti välittämises-
tä! 

– Tiedottamisessa emme ole kiivastahtisen
muutosprosessimme aikana parhaalla ta-
valla onnistuneet. Tämän lehden kehittä-
minen on osaltaan parantamassa henki-
löstön tietämystä. Viestintästrategiaa ke-
hitämme muutoinkin yhteistyöllä mm.
SOTLK:n ja Pääesikunnan viestintäasian-
tuntijoiden kanssa.

– Asiantuntijoiden verkottuminen on edel-
leen tehokkain tapa saada aikaan tuloksia.
Puhelin on hyvä viestintäväline jatkossa-
kin! 

– Olen itse todennut tärkeäksi joukoissa ja
sotaharjoituksissa käynnit. Johdon jal-
kautuminen on edelleen keskeinen toimin-
tatapa henkilöstön kohtaamisen ja siten
mutkattoman viestinnän varmistamiseksi.

Yhteistyöterveisin
Puolustusvoimien ylilääkäri 
Pentti Kuronen

Ensihoitoaseman toimenpideteltassa. Kuva: Pekka Honkavaara
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Arvoisat lukijat

Aamukamman huvetessa mieleen tulee aikani
Puolustusvoimissa. Tullessani töihin 33 vuotta
sitten, maailma oli toipumassa ensimmäisestä
öljykriisin aiheuttamasta lamasta. Sitä seurasi
nousukausi, syvä lama ja jälleen nousukausi
markkinatalousopein.

Puolustusvoimat on toiminnassaan seurannut
markkinatalousoppeja ja pyrkinyt saneeraa-
maan varsinaisen sotatoimen kannalta epäoleel-
lisen pois omasta organisaatiosta. Varuskuntia
on yhdistelty ja huoltoa on ulkoistettu kumppa-
nuussopimuksia tehden siviiliosaajien kanssa.
Tullessani palvelukseen lääkintäorganisaatios-
samme oli kaksi keskussotilassairaalaa, kolme
sotilassairaalaa ja yli 30 varuskuntasairaalaa ja
muutamia sairastupia etenkin linnakkeilla. As-
teittain luovuttiin ensin toisesta keskussotilassai-
raalasta ja myöhemmin kaikista sotilassairaa-
loista. Viimeisenä saneerattiin järjestelmästä
Keskussotilassairaala Tilkka vuoden 2005 lo-
pussa. Jäljellä ovat terveysasemiksi muuttuneet
varuskuntasairaalat, Sotilasapteekki ja Lääkintä-
varikko, kaksi tutkimusyksikköä ja uutena hal-
lintoesikuntana Sotilaslääketieteen Keskus sekä
kooltaan pienentynyt pääesikunta. Tarvittavat
erikoislääkäripalvelut varusmiesten palvelusai-
kana ostetaan siviilikumppaneilta ja mikäli va-
rusmiehellä on palvelusta haittaavia sairauksia,
ne on hoidettava ennen varusmiespalvelusta.
Kansanterveystyö ohjataan siviilisektorille.

Kallistuva sotateknologia ja suhteellisesti
pienet määrärahat ovat johtaneet uuteen palk-
kausjärjestelmään, joka ei ole vastannut korkea-
koulutuksen hankkineiden palkkojen markkina-
arvoa. Puolustusvoimat on menettänyt yli puo-
let lääkärikunnastaan ja lääkintähuollon toimi-
vuus on takkuillut. Uusien organisaatioiden
käynnistäminen on ollut vaivalloista ja on elet-
ty palvelusturvallisuuden suhteen rimaa hipoen.

Oma sukupolveni Suomessa on säästynyt so-
dilta. Maailmalla on kuitenkin sodittu jatkuvas-
ti. Puolustusvoimien tehtäväksi on muodostunut
rauhanturvaaminen. Joukkojamme on lähetetty
Lähi-itään, Afganistaniin, entisen Jugoslavian
alueelle, Afrikkaan jne. Hyvän maineen ohella
on saatu oppia nykysodankäynnistä ja haavoit-
tuneiden alati kehittyvistä pelastus- ja hoitota-

voista. Lääkärikunnan rekrytoinnin parantami-
nen muun muassa nostamalla palkat kilpailuky-
kyisiksi on edellytys puolustusvoimien lääkintä-
huollon kehittymiselle, sillä muuten nuoret lää-
kärit hakeutuvat muualle.

Euroopan unioni on tuonut vakautta oloihim-
me, mutta Neuvostoliiton ja Jugoslavian hajoa-
miset ja niihin liittyneet väkivaltaisuudet ovat
muuttaneet tasapainoa lähialueillamme. Mi-
kään maa ei voi täysin luottaa siihen, etteikö
omia puolustusvoimia tarvittaisi tulevaisuudes-
sa. Suomi on pysyttäytynyt sotilasliittojen ulko-
puolella, mutta säilyttänyt optionsa liittymiseen.
Historia on opettanut, että kannattaa olla avoin
kaikelle positiiviselle kehitykselle, mutta on vii-
sasta myös varautua pahimpaan. Toivon hyvää
jatkoa puolustusvoimissa työskenteleville, rau-
han eteen on tehtävä jatkuvasti työtä.

Kyösti Karppinen
Päätoimittaja (SLUPS)

KOLME VUOSIKYMMENTÄNI 
PUOLUSTUSVOIMISSA
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Sotilaslääketieteen Keskus (SOTLK) aloitti vii-
me vuoden vaihteessa toimintansa uudessa ko-
koonpanossa. Keskukseen kuuluvat nyt myös
varuskuntien terveysasemat henkilöstöineen.
Näin saatiin päätökseen puolustusministerin
ohjauskirjeellään viisi vuotta sitten käynnistämä
puolustusvoimien lääkintähuollon uudistami-
nen. Esitän parhaat kiitokseni kaikille pitkään
kestäneistä ponnisteluista yhteisen päämääräm-
me saavuttamisen hyväksi.

Keskeisenä tavoitteena on ollut muodostaa
puolustusvoimien lääkintähuollosta toiminnalli-
nen ja tulosvastuullinen kokonaisuus, joka kes-
kittyy ydintehtäviinsä, sekä toisaalta tuottaa va-
rusmiesten erikoissairaanhoito ja lääke- ja sai-
raanhoitotarvikelogistiikka kumppanien eli sai-
raanhoitopiirien toimesta. Lääkintähuollon
ydintehtäviä ovat kenttälääkintä, palveluskelpoi-
suuden ja palvelusturvallisuuden varmistami-
nen, ympäristöterveydenhuolto ja kansainvälis-
ten kriisinhallintajoukkojemme lääkintähuollon
tukeminen. Ydintehtävillään lääkintähuolto tu-
kee puolustusvoimien kolmea lakisääteistä pää-
tehtävää: sotilaallista maanpuolustusta, muiden
viranomaisten tukemista ja osallistumista kan-
sainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan.

SOTLK:n terveysasemien henkilöstö toteut-
taa lääkintähuollon ydintehtäviä tuottamalla
terveyden- ja sairaanhoitopalvelut joukko-osas-
toille varuskunnissa, harjoituksissa ja ampuma-
leireillä, antamalla kenttälääkintään liittyvän en-
siapukoulutuksen varusmiehille, kouluttamalla
ja harjoittelemalla kenttälääkintäjärjestelmän
hoitopaikkojen toimintaa ja potilasevakuointeja
sekä valvomalla kenttähygieniaa. SOTLK:n
muut toimintayksiköt, Ilmailulääketieteen kes-
kus (AMC), Lääkintäkoulu, Sotilaslääketieteen
tutkimus- ja palveluskelpoisuusyksikkö, Sotilas-
apteekki ja lääkintävarikko, BC-suojelulääketie-
teen ja ympäristöterveyden yksikkö sekä Sukel-

lus- ja laivastolääketieteen yksikkö, antavat
asiantuntija- ja koulutustukea perusterveyden-
huollolle ja hoitavat omat erityistehtävänsä.

Kokemukset uudesta toimintamallista ovat
olleet positiivisia ja vuosittaiset kustannussääs-
töt ovat huomattavia. Joukko-osastojen pääteh-
tävän eli joukkotuotannon tukeminen lääkintä-
huollon osalta toimii hyvin, vaikka toteuttajat
ovatkin nyt eri organisaatiossa. Yhteistyö sai-
raanhoitopiirien kanssa sujuu, ja varusmiehet
saavat palvelut sopimuksiin kirjatulla tavalla.
Yhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja
koulutuksen aloilla on myös vireää usean kump-
panin kanssa. Yhteistyölle, toiminnan ohjauksel-
le ja kehittämiselle on hyvät edellytykset, kun
puolustusvoimien lääkintähuollon toimijat ovat
nyt samassa organisaatiossa.

Tänään 19.6.2008 vietämme Sotilaslääketie-
teen Keskuksen kolmatta vuosipäivää. Vuosipäi-
väksi on vahvistettu lääkintäkoulutuksen aloit-
tamispäivä Viipurissa 85 vuotta sitten, mutta
SOTLK vaalii myös Keskussotilassairaalan,
Sotilasapteekin, Lääkintäkoulun ja Lääkintäva-
rikon ja niiden edeltäjien perinteitä. Kanssamme
juhlivat tällä kertaa myös Lääkintäkilta ry ja 25-
vuotias Sotilaslääketieteen museo. Paraatikat-
selmukseen ja juhlavastaanottoon Lahden Hen-
nalassa voi osallistua vain osa keskuksen henki-
löstöstä, mutta muutkin juhlistavat merkkipäi-
väämme omilla toimipaikoillaan esimiestensä
määrittämällä tavalla. 

Kiitän Sotilaslääketieteen Keskuksen henki-
löstöä sekä kumppaneitamme menestyksellises-
tä työstä ja toivotan innostusta ja voimia toimin-
nan kehittämiselle puolustusvoimien ja yhteis-
kunnan hyväksi.

Lahdessa 19.6.2008
Sotilaslääketieteen Keskuksen johtaja
Lääkintäeversti Ari Peitso

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN
JOHTAJAN PÄIVÄKÄSKY 1/2008
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Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin kuu-
luu rauhan aikana antaa kenttälääkintää palvele-
vaa koulutusta lääkintähuollon reservin upsee-
reiksi ja aliupseereiksi sekä miehistön- ja mui-
hin lääkintähuollon tehtäviin koulutettaville
asevelvollisille. Suorituskykyiset sodan ajan
joukot ja suorituskykyinen kenttälääkintäjärjes-
telmä ovat lääkintäkoulutuksen keskeisinä ta-
voitteina. Lääkintähuoltojoukkojen suoritusky-
kyvaatimuksissa tapahtuneiden muutosten joh-
dosta esitetään seuraavassa koulutuksen uusitut
järjestelyt. 

KENTTÄLÄÄKINNÄN 
HAASTEET

Yleiskäsitteenä kenttälääkintä on edelleen laaja.
Se toteuttaa perustettujen joukkojen lääkintä-
huollon kentällä. Käytännössä kenttälääkintä
muodostaa pelastus- ja hoitoketjun haavoittu-
mispaikalta evakuointisairaalaan (siviilisairaala)
saakka. 

Vaikka kenttälääkinnän hoitovalmiutta on
siirretty lähemmäksi vammautumispaikkaa –
komppaniassa on yleislääkäritasoinen ja patal-
joonassa kirurginen hoitovalmius – ei siviiliter-
veydenhuollon oppeja aina voida toteuttaa täy-
dessä laajuudessa, vaan on tyydyttävä yksinker-
taisiin, selkeisiin ja nopeisiin toimenpiteisiin so-
tilaallisen uhkakuvan ja resurssien antamissa
puitteissa.

Kenttälääkinnän hoitoketjun suorituskyky ja
potilaan saama kokonaishyöty määräytyvät
poikkeusoloissa heikoimman lenkin mukaan.
Lääkintähuollon johtamisen tärkein tehtävä ket-
jun optimaalisen toimintakyvyn ylläpidossa on-
kin kokonaisuuden tarkastelu ja hallinta. 

Lääkintähuollon on osaltaan tunnettava käy-
tettävä taistelutekniikka sekä taktiset ja operatii-

viset periaatteet. Operatiivis-taktisella tasolla on
tärkeämpää kyky soveltaa kuin seurata tiettyä
kaavaa. Kellään ei ole varaa menettää taistelu-
tappioina keskeisiä huollon elementtejä. Viime-
aikaisissakin konflikteissa voidaan nähdä esi-
merkkejä kenttälääkinnän taktisesta epäonnistu-
misesta tai uhkakuvan aliarvioinnista (8).

HOITOTOIMENPITEIDEN 
HAASTEET

Sotavamma on komplisoitu prosessi, jonka syn-
tyyn vaikuttavat monet fysikaaliset tekijät, joil-
le joukot altistuvat poikkeusoloissa, kuten tämän
päivän kriisinhallintatehtävissä. Aseteknologian
kehitys tulee lisäämään vaikeiden vammojen
määrää. Monet muuttuvat tekijät, kuten suojava-
rusteiden kehittyminen, kirurgisen hoidon siir-
täminen eteenpäin ja epäsymmetrinen sodan-
käynti, edellyttävät kansainvälisten kokemusten
jatkuvaa seurantaa.

Vaikeissa kenttäoloissa ei siviiliterveyden-
huollon mahdollisuuksia aina pystytä toteutta-
maan oletetussa laajuudessa. Yksinkertaiset
hengen pelastavat toimenpiteet kuuluvat soti-
laan perustaitoihin. Kiristysside voi etulinjassa
olla ainoa mahdollisuus estää kuolemaan johta-
va verenvuoto. Poikkeusolot saattavat merkitä
traumapotilaiden määrän valtavaa kasvua. Suur-
ten potilasmäärien käsittely edellyttää eri tasoil-
la tapahtuvaa pätevää priorisointia, triage on
avainasemassa tulevaisuudessakin.

Yleisesti on tarve tehostaa vaikean penetroi-
van vamman kirurgista hoitoa kehon kaikkien
alueiden osalta. Samalla on syytä muistaa, että
usein uuden konfliktin yhteydessä vanhat sota-
kirurgiset hoitomenetelmät, kuten myöhäinen
haavansulku, on jouduttu opettelemaan uudes-
taan. 

UUDISTUNUT LÄÄKINTÄKOULUTUS. KATSAUS
ILKKA MÄKITIE

REVISED MEDICAL TRAINING. A review.

OSA I
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LÄÄKINTÄKOULUTUKSEN 
PERUSTEET

Lääkintäkoulu vastaa Puolustusvoimien henki-
löstön, lääkintähuoltohenkilöstön ja asevelvol-
listen lääkintäkoulutuksen suunnittelusta, sisäl-
löstä ja toteuttamisesta. Koulu on kumppanoitu-
nut asiantuntijalaitosten kanssa korkeatasoisen
koulutusjärjestelmän luomiseksi ja pyrkii edel-
leen kehittymään kansallisena kenttälääkinnän
koulutuskeskuksena. 

Lääkintähuollon henkilöstön osaamisvaati-
muksissa noudatetaan viranomaisten määräyk-
siä ja koulutus sovelletaan Puolustusvoimien
pää- ja ydintehtävien tarpeisiin. Yhteiskunnan
elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
sisältyy myös Puolustusvoimien lääkintähuol-
lon tavoitetilaan. 

Kenttälääkinnässä on keskitytty olemassa
olevan tiedon valossa relevantteihin periaattei-
siin. Perusteena suunnittelulle on aina Puolus-
tusvoimien tarve. 

Lääkintähuollon koulutuksen painopisteiden
valinnassa ja opetusmateriaalituotannossa ote-
taan huomioon eri turvallisuustilanteiden uhkat
vaikutuksineen sekä näiden uhkien hallitsemi-
nen. Nykyisellään painopiste on operatiivisten
joukkojen lääkintähuollon sekä kansainvälisiin
tehtäviin valmistautuvien lääkintähuollon am-
mattihenkilöiden tarvitseman ensihoidon ja ka-
tastrofilääketieteen kouluttamisessa. 

Annettavaa koulutusta arvioidaan palautejär-
jestelmillä, joiden perusteella tehdään tarvitta-
via uudistuksia. Koulutusjärjestelmän oleellinen
osa on suoritusten rekisteröiminen siten että
henkilöstön ja henkilöstöryhmien valmiutta ja
osaamissuoritteita voidaan mitata ja näin seura-
ta koulutuksen vaikuttavuutta.

KOULUTUKSEN 
JÄRJESTELYT

Koulutus keskittyy erityisesti käytännön harjoi-
tuksiin ja toimintaan taistelukentän olosuhteis-
sa (Kuva 1 ja 2). Koulutusta kehitetään taiste-
lijan omakohtaisesta ja taistelijaparien välises-
tä ensiavusta aina vaativimpiin kirurgisiin toi-
menpiteisiin saakka. 

Hengitysteiden aukipitäminen, hengityksen
turvaaminen, verenvuodon hallinta sekä kulje-
tuskuntoon saattaminen ovat tärkeimmät toi-
menpidekoulutusta vaativat alueet, jotka opete-

taan jokaiselle sotilaalle. Yksinkertaiset, mutta
taidolla ja ajoissa suoritetut toimenpiteet saatta-
vat pelastaa vaikeasti vammautuneen hengen.
Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon periaat-
teet kuuluvat luonnollisesti koulutukseen.

Lääkintähuollon koulutukseen kuuluu, kuten
aikaisemminkin, taistelutekniikan, taktiikan ja
operatiivisen johtamisen perusteet. Vaikuttaa il-
meiseltä, että suunnittelu- ja johtamistaidon pa-
rantamiseksi lääkintähuoltohenkilöstölle on tar-
peen kouluttaa valmiudensäätelyyn ja operatii-
visten joukkojen käyttöön liittyvät perusasiat se-
kä kenttälääkinnän kokonaisuuden toiminta ny-
kyistä laajemmin. 

Vaativassa sotilaslääketieteellisessä koulu-
tuksessa, kuten vammakirurgiassa, tehdään yh-
teistyötä yliopistojen lääketieteellisten tiede-
kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Yhdessä
julkisen terveydenhuollon asiantuntijoiden
kanssa toimien parannetaan samalla varautu-
mista yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin. Koulutusyhteistyön avulla voi-
daan kehittää myös rekrytointia kiristyneillä ter-
veydenhuollon työmarkkinoilla. 

Keskeisenä periaatteena koulutuksen suun-
nittelussa on ydinalueisiin sekä johtamistoimin-
taan keskittyminen. Erityisen tärkeää on hyö-
dyntää eri puolustushaarojen suuria harjoituksia
kenttälääkintäkoulutuksessa. Harjoitusten ti-
lannekuvan mukainen toiminta sekä muu johta-
misharjoittelu tukevat lääkintähuollon suoritus-
kykyä. Lääkintähuolto tuottaa tällöin muiden ta-
voitteiden lisäksi harjoitusten lääkintähuollon
sekä varotoiminnan tarvitsemat resurssit. Tällai-
siin harjoituksiin pyritään nykyistä enemmän
ottamaan mukaan Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen henkilökuntaa, reserviläisiä sekä kumppa-
nien edustajia.

Lääkintäkoulutuksen sisältöä on tuotteistet-
tu moduuliperiaatteilla. Tavoitteena on dynaa-
minen, kansallisesti ja kansainvälisesti verkos-
toitunut koulutusjärjestelmä. 

Koulutuksen tarkempi sisältö on kurssien
opetussuunnitelmissa ja on osin nähtävissä
myös internetissä (www.mil.fi). Kenttälääkin-
nän ja koulutuksen periaatteita on esitelty myös
useissa katsauksissa (1–7, joita suositellaan re-
serviläisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden
luettaviksi ). 

Kyky tehtävien purkuun ja analysointiin ko-
hentaa osaltaan koulutusta ja samalla saadaan
kehittämiseen tarvittavaa tietoa sekä kokemus-
ta. Sotaharjoitusten lääkintähuollon tarkastus- ja
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Kuva 1: Tilanteesta pelastaminen ja ensiapu koulutetaan jokaiselle sotilaalle ja erityisesti lääkintämiehille.

Kuva 2: Puolustushaarojen sotaharjoituksissa kenttälääkinnän harjoittelu tapahtuu todenmukaisissa olosuhteissa.
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erotuomaritoimintaa kehittää Sotilaslääketie-
teen Keskukseen perustettava, tutkimus- ja ke-
hittämistoimintaan keskittyvä Kenttälääkintä-
keskus. 

ENSIHOIDON KOULUTUS

Puolustusvoimat on ollut monilla aloilla simu-
laattorikoulutuksen edelläkävijä. Lääkintäkou-
lun ensihoidon simulaatiostudio sisältää mah-
dollisuuden ensihoitopaikan ja -aseman hoito-
toimenpiteiden harjoitteluun. Simulaattorit
mahdollistavat vaativienkin diagnostisten ja
hoitosuorituksien harjoittelemisen erilaisissa
olosuhteissa, samoin tiimityöskentelyn (Kuva
3). Lisäksi on käytettävissä siirrettävä simulaat-
torijärjestelmä.

Eri ammattiryhmien koulutuksessa tarvitta-
vat vakioidut opetusmallit, osin kansallisesti ja
kansainvälisestikin yhteensopivat, ovat valmis-
tumassa. Luentojen lisäksi tulee koulutukseen
sisältyä kenttälääkintämateriaalin käsittelyä se-
kä lääketieteellisten tapausten pienryhmäope-
tusta asiantuntijoiden opastuksella ja simulaat-
toreilla tehostettuna. Siirrettävien simulaattorei-
den avulla harjoittelu voidaan viedä myös jouk-
ko-osastoihin. 

Varusmiehillä käytännön kenttälääkinnän
syventävät koulutusjaksot keskitetään joukko-
koulutuskaudelle, leireille ja puolustushaarojen
sotaharjoituksiin. Rajoitetusti osallistuttaneen
myös kansainvälisiin harjoituksiin. 

Puolustusvoimien ulkopuolinen koulutus
kattaa tarvittavin osin niitä toimialan tarpeita,
joita omalla, ydinasioihin keskittyvällä koulu-
tusohjelmalla ei saavuteta. Lääkäreiden varhai-
nen erikoistuminen kapealle sektorille on vä-
hentämässä laaja-alaisten yleiskirurgien ja sai-
raanhoitajien määrää. Osallistuminen koulutus-
tarkoituksessa sairaanhoitopiirien ja pelastuslai-
tosten työskentelyyn lisää ammatillista osaamis-
ta. Ensisijaisia kumppaneita tällöin ovat HUS:n
Töölön sairaala sekä pelastuslaitosten sairaan-
kuljetukset. 

Täydennyskouluttautuminen sotavammojen
kirurgiaan vammakeskuksissa ulkomailla on
suunnitteilla.

Jokaiselle sotilaalle annettavan ensiapu- ja
kenttähygieniakoulutuksen sisällön tarkistami-
nen ja ohjeistaminen Pääesikunnan kanssa on
meneillään. Muutamilla uusilla ensiavun peri-
aatteilla ja välineillä saadaan jo huomattava pa-
rannus aikaan. Lisäksi ainakin erikoisjoukoille

ja kansainvälisiin tehtäviin lähteville tulee kou-
luttaa ryhmäkohtaisesti ns.”Combat Life Saver”
-pelastajan toiminnot ja yksilökohtaisesti taiste-
luensiavun uusimmat menettelyt  Näihin toi-
mintoihin tarvittavat välineistöt on kehitetty ja
käyttöönotto on jo meneillään.

OPPILASVALINNAT

Lääkintämiesten valintoihin on kiinnitettävä ny-
kyistä enemmän huomiota. Lääkintämiesten
fyysinen kunto ei nykyisellään useinkaan riitä
raskaisiin etulinjan evakuointeihin. Tämä seik-
ka on otettava myös reserviin sijoittamisessa
huomioon. 

Lääkintäaliupseerikursseille pyritään valitse-
maan nykyistä enemmän terveydenhuoltoalalla
opiskelleita tai alalle pyrkiviä varusmiehiä. 

Mahdollisuutta hakeutua lääkintähuollon re-
serviupseerikurssille harkitaan muillekin kuin
vain lääketieteellisissä tiedekunnissa opiskel-
leille. 

LÄÄKINTÄMIESKOULUTUS

Lääkintämieskurssin jälkeinen koulutus joukko-
osastoissa on saatava nykyistä yhdenmukaisem-
maksi, ja sitä on testattava kokonaisvaltaisem-
min sota- ja ampumaharjoituksissa.

Kotiutuva lääkintämies hallitsee kentällä en-
siavun ja pystyy järjestämään tarvittavan eva-
kuoinnin. Lisäksi lääkintämies osaa kouluttaa
taistelukentällä vaadittavan hätäensiavun omal-
le joukolleen. Lääkinnällisten erityistaitojensa
ohessa hän tuntee joukkueensa tehtävän ja käy-
tettävän taistelutekniikan. 

LÄÄKINTÄALIUPSEERIKOULUTUS

Lääkintäaliupseerikurssin ja vastaavan joukko-
koulutuskauden suorittanut reserviläinen hallit-
see vaativamman ensiavun ja osin ensihoidon
toimenpiteet komppaniatason ensihoitoryhmän
lääkärin kanssa. Työnjako ryhmässä on selkeä.
Toiminnassaan hän tuntee joukkonsa tehtävän ja
sen käyttämän taistelutekniikan ja taktiikan.
Hoitopaikan suorituskyvyn optimoimiseksi
huomioidaan lääkintäaliupseerin sodan ajan si-
joittamisessa hänen siviilikoulutuksensa ja työ-
kokemuksensa.
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LÄÄKINTÄRESERVIUPSEERI-
KOULUTUS

Vaatimuksena on, että reserviupseerikurssin ja
joukkokoulutuskauden suorittanut, reserviin
siirtyvä lääkäri on sodan ajan joukkoyksikön
lääkintähuollon suunnitteluun ja johtamiseen
kykenevä lääkintäupseeri; reserviläisarmeijan
lääkintähuollon selkäranka. Hän hallitsee sota-
vammojen erityispiirteet, potilasselvityksen ja
hengenpelastavan ensihoidon. Hän osaa ensi-
hoitopaikan ja ensihoitoaseman tiedustelun,
valmistelun, perustamisen ja johtamisen sekä
kenttälääkintämateriaalin huollon. Kaikessa
toiminnassaan hän tuntee joukkonsa tehtävän
ja sen käyttämän taistelutekniikan ja -taktii-
kan. 

RESERVILÄISTEN 
LÄÄKINTÄKOULUTUS

Tärkeimpiin, eli operatiivisiin joukkoihin sijoi-
tetuille lääkäreille aloitetaan keskitetyt tehtävä-
tai joukkokohtaiset kertausharjoitukset pian va-
rusmiespalveluksen jälkeen. Niissä kerrataan ja
kehitetään mm. joukon perustamistoimenpitei-

tä ja johtamisvalmiuksia. Ilmeistä on, että suu-
riin sotaharjoituksiin tulee pysyväksi reservin
lääkäreiden ja terveydenhuollon ammattikoulu-
tettujen lääkintäaliupseerien kutsuminen osak-
si harjoituksen lääkintähuoltoa. 

Joukkotuotantotavoite itsessään ei toteudu
lääkäreiden reserviupseerikoulutuksessa, mutta
edellä esitetyllä mallilla puuttuvaa koulutusta
voidaan joustavasti tehostaa. Vastaava pätee nii-
hin lääkintäaliupseerien sodan ajan sijoituksiin,
joissa vaaditaan terveydenhuollon ammatillinen
koulutus. Reservin kouluttaminen ja henkilöi-
den sijoittaminen oikeisiin tehtäviinsä varmistaa
työlle tekijänsä. 

PALKATUN HENKILÖKUNNAN 
KOULUTUS

Erikoisupseeri- ja sotilaslääkärikurssi järjeste-
tään noin kolmen vuoden välein puolustusvoi-
missa palveleville terveydenhuollon korkeakou-
lututkinnon suorittaneille. On itsestään selvää,
että vastuussa olevien lääkäreiden on omattava
riittävä sotilaallinen tietämys luotaessa tulevai-
suuden kenttälääkintäpalveluja. Koska kurssit
järjestetään lähi- ja etäviikko-opiskeluna, niiden

Kuva 3: Komppanian ensihoitoryhmä harjoittelemassa tiimityöskentelyä ensihoidon simulaatiostudiossa.
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avaaminen soveltuvan siviilikoulutuksen omaa-
ville reserviläisille on tulevaisuudessa ilmeistä. 

Muista kursseista eräs merkittävimpiä on
vuosittain ammatillisena täydennyskoulutus-
kurssina järjestettävä kenttäsairaanhoitajakurs-
si. Lisäksi vuosittain järjestetään useita muita
kursseja, esim. Lääkintähuollon kouluttajakurs-
si, Taktisen ensihoidon kurssi ja Täydennyskou-
lutuskurssi lääkintähuollon varohenkilöstölle.
Kansainväliseen kriisinhallintaan lähtevälle lää-
kintähenkilöstölle kohdennettu ensihoidon eri-
tyiskoulutus on samoin käynnistynyt. 

KORKEAKOULUILLE 
TARJOTTAVA KOULUTUS

Lääkintäkoulu on verkostoitunut Helsingin, Tu-
run ja Kuopion Yliopistojen kanssa. Tämän tu-
loksena on järjestetty kurssit "Poikkeusolojen
kirurgia" (HY), "Kenttä- ja katastrofilääketie-
teen kurssi" (TY) ja "Sotilaslääketieteen perus-
teet" (KY). Yhteistyön käynnistäminen muiden
lääketieteellisten tiedekuntien kanssa tapahtuu
lähivuosina. 

LÄÄKINTÄKOULUTUSTA
85 VUOTTA

Puolustusvoimien antama lääkintäkoulutus täyt-
ti kuluvana vuonna 85 vuotta. Opetusmenetel-
mien ja -materiaalin kehittymisestä huolimatta
koulutuksen pitäminen kansallisesti ja kansain-
välisesti arvioituna huipputasolla on jatkuva

haaste. Visio ja missio nähdään selkeänä. 
Lääkintäkoulun henkilökuntaan kuuluu ny-

kyisin 25 työntekijää. Lääkintähuollon varus-
mieskursseilla koulutetaan kuluvana vuonna
noin 500 oppilasta, sekä muille kursseille ja
opetustilaisuuksiin osallistuu yli 1000 sotilas- ja
siviilikurssilaista. 
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ESIPUHE

Lääkintäkommodori Kyösti Lehtomäki (PELO-
GOS), tiimipäällikkö Rauno Pääkkönen ja työ-
turvallisuuspäällikkö Veikko Kalliomäki (PE-
HENKOS) tekivät tarkastusmatkan UNIFIL II-
kriisinhallintaoperaatioon kuuluvaan Suomen
kriisinhallintajoukkoon Libanonissa. Asiantun-

tijaryhmän toimintaan osallistui oleellisella ta-
valla SKJLn hygieenikko Ava Sovijärvi.

Matkan tarkoituksena oli jatkaa riskinar-
viointien kehittämistyötä rauhanturvaajien työs-
sä. Käynnin yhteydessä arvioitiin rauhanturvaa-
jien riskejä henkilölähtöisesti kyselylomakkeen
avulla, ryhmäkohtaisesti pysyväisasiakirjan oh-
jeiden mukaan sekä asiantuntijavoimin.

SUOMALAINEN KRIISINHALLINTAJOUKKO 
LIBANONISSA (SKJL),

PALVELUSTURVALLISUUDEN 
ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN, 2007

KYÖSTI LEHTOMÄKI, PEKKA HONKAVAARA JA RAUNO PÄÄKKÖNEN

Kyösti Lehtomäki, Rauno Pääkkönen ja Pekka Honkavaara muokkasivat matkaraportista tä-
män artikkelin, jonka tarkoitus on tutustuttaa siviilitaustainen henkilö matkaraportteihin, ul-
komaantehtäviin ja englanninkielisiin lyhenteisiin, joista on luettelo artikkelin lopussa. Alku-
peräinen raportti löytyy PVAH:lta koodilla AD10144.

Se on oman aikansa teksti, ja aikamuodot sen mukaan. Raportti kuvaa sillä hetkellä vallin-
nutta tilannetta. Siinä julkituodaan asioita, joista toivotaan saatavan oppia seuraavia missioi-
ta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Kuva 1. Suomalais-irlantilainen Camp Ida.
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1. Johdanto

Sotilaallinen kriisinhallinta sisältää korkean
riskitason tehtäviä ja toisaalta siihen liittyy
myös samankaltaisia henkilöriskejä kuin kaik-
keen toimintaan. Turvallisuuskulttuurin, turval-
lisuusjohtamisen, riskinarvioinnin ja tehtävien
toimenpiteiden avulla voidaan varmistua toi-
minnan jatkuvuudesta ja siitä, että toivottavasti
kaikki rauhanturvaajat pääsevät terveinä takai-
sin tehtävän päätyttyä.

Suomalaisen kriisinhallintajoukon tehtävänä
on rakentaa leiri Camp Ida ja avustaa muita
UNIFIL:n joukkoja rakennushankkeiden osalta.
Siksi suomalaisessa kriisinhallintajoukossa on
pioneerikomppania ja esikunta/huolto-
komppania sekä jatkossa myös vartio-osasto.
Pioneerikomppaniassa on suunnitteluryhmä,
rakennusjoukkue, raskaskonejoukkue, kevytko-
nejoukkue ja EOD-joukkue (EOD= Explosive
Ordnance Disposal). Esikunta- ja huoltokomp-
paniassa (EHK) on esikuntajoukkueen lisäksi
lääkintäjoukkue, kuljetusjoukkue ja korjaamo.
Suomalaiset toimivat Camp Idassa yhteisosas-
tona irlantilaisen joukon kanssa. Irlantilainen
mekaaninen komppania hoitaa pääasiassa saat-
tuetyöt ja vartioinnin. EHK:ssa on sulautettu yh-
teen irlantilaisia ja suomalaisia rauhanturvaajia

joukkueen tasolle saakka mm. korjaamolla,
keittiöllä ja sairaalassa. Kuvassa 1 on havainnol-
listettu organisaatiota.

UNIFIL II:n operaatiossa on liikenneonnet-
tomuuksissa toistaiseksi kuollut kolme henki-
löä. Räjähdeonnettomuuksissa on loukkaantu-
nut useita belgialaisia ja yksi kiinalainen rau-
han-turvaaja. Lisäksi kaupallisten raivausyritys-
ten raivaajille on tapahtunut kaksi miinaonnet-
tomuutta, missä on tullut loukkaantuneita.
YK:lla on miinoihin liittyvä tiedotuskeskus
"UN mine action coordination center", josta saa
miinoihin ja niiden raivaamiseen liittyvää lisä-
tietoa. 

Suomalaisille on sattunut 8 liikennetapatur-
maa ja näistä yksi henkilö on evakuoitu leirin
alueelta. Työtapaturmia (muualla kuin liiken-
teessä) on sattunut 11 kappaletta, joista kaksi
henkilöä on evakuoitu. Tapaturmatiheydeksi
saadaan suomalaiselle kriisinhallintajoukolle
77 kappaletta miljoonaa työtuntia kohti, mikä
on yli kolminkertainen puolustusvoimissa esiin-
tyvään tapaturmatiheyteen. Tapaturmatiheys on
likimäärin suomalaisen rakennusalan luokkaa.

Leiriltä on lähetetty kotiin kaksi EOD mies-
tä selkävaivojen takia, yksi alkoholiongelman
takia ja kaksi rakentajaa on lopettanut siviilityö-
paikan vaihtumisen takia. Leiriä puhuttaa suo-

Kuva 2. UNIFIL/FINN-IRISH BATT organisaatio, lyhenteiden selityksiä liitteessä 1 artikkelin lopussa.
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malaisten ja irlantilaisten väliset yhteistyöongel-
mat, jotka johtunevat sotilaskulttuurieroista se-
kä ennakkoluuloista. Pyöräkuormaajille on sat-
tunut kaksi peruutusonnettomuutta lähinnä
panssaroinnista aiheutuvan siviilikoneita rajoi-
tetumman takanäkyvyyden vuoksi. Kuorma-au-
to on kaatunut, ja yhdelle Range Rover Defen-
derille on sattunut onnettomuus. Leirillä tapah-
tuu ensimmäinen rotaatio huhtikuun lopussa
2007.

Uhkatasot (Threat level), käytetään operaa-
tiossa kolmiportaista asteikkoa low-medium-
high. Hälytystilaa (Alert level) osoitetaan neli-
portaisella asteikolla, joka ilmaistaan väreillä
vihreä-keltainen-punainen-musta, missä vihreä
on normaalitilanne ja musta korkein hälytyksen
aste. Nämä tarkoittavat liikkumisrajoituksia,
suojavarusteita ja aseiden käyttövalmiutta.

Työturvallisuus tukee muuta johtamista tur-
vallisuusjohtamisen näkökulmasta, jolloin mu-
kana ovat työnantajavastuu ja johtajavastuu,
vaaratilannetapaukset ja niiden raportointi, sat-
tuneiden tapausten raportointi, joukon asenteet,
työturvallisuusasioiden koordinointi sekä aloite-
toiminta ja osallistuva toiminta. Leiri on yhtei-
nen työpaikka irlantilaisille ja suomalaisille jou-
koille, joiden hyvä yhteistyö luo pohjaa hyville

tuloksille. Suomalais-irlantilaiseen yhteistoi-
mintaan ja sotilaskulttuurierojen hallintaan tulee
kiinnittää erityistä huomiota jo rotaation koulu-
tusvaiheessa. 

2. Lääkintähuolto

Camp IDA:ssa on Role 1 tasoinen ensihoitoase-
man kaaritelttoihin sekä yhteen konttiin varus-
teltu sairaala. Sen henkilökuntaan kuului vierai-

Kuva 3. Uhkatason ilmaiseva osoitin.

Kuva 4. Yhteistoimintaharjoitus ja suomalaisten ambulanssi-Pasi sekä paloauto.
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lun aikana 1 irlantilainen lääkäri sekä 4 irlanti-
laista paramedicin koulutuksen saanutta henki-
löä ja 6 ensihoitokoulutuksen saanutta suoma-
laista sairaanhoitajaa. Vierailun ajan Kyösti
Lehtomäki toimi myös pataljoonan lääkärin teh-
tävissä. Patajoonalla ei ole ollut suomalaista lää-
käriä tammikuusta 2007 lähtien. Kalustona oli
kaksi panssaroitua sairaankuljetusajoneuvoa ja
4 panssaroimatonta. Sairaalan varustetaso on
pataljoonan tehtäviin nähden riittävä ja hyvin
organisoitu. (Role-käsitettä selvennetään liit-
teessä 2, artikkelin lopussa.)

Merkittävin puute on suomalaisen lääkärin
puuttuminen organisaatiosta.

Välineistön kehittämisessä tulisi kyseeseen
nopeakäyttöisten kiristyssiteiden sekä veren-
vuotoa nopeasti tyrehdyttävien materiaalien
(mm. Hemclot) hankkiminen.

Leirin sairastavuus- ja tapaturmatilastoa
marraskuu 2006 - helmikuu 2007. Sairaalassa
yleisimmät käyntien syyt ovat taulukossa 1.

tuki- ja liikuntaelinsairaudet 81
suolistoinfektiot 69
ylähengitystietulehduksia 58
ihosairauksia 43
korva-, nenä ja kurkkusairauksia 35
vatsasairauksia 27
silmäsairauksia 11
urheilutapaturmia 10
palveluun liittyviä tapaturmia 10
liikennetapaturmia 8

Taulukko 1.
Käyntien lukumäärä syyn mukaan

Ruokamyrkytystapauksia on tullut useita mm.
Beirutissa sijaitsevasta sopimusravintolasta, ja
sen käyttö on toistaiseksi lopetettu. Viimeisim-
miltä tapauksilta on lähetetty ulostenäytteet tut-
kittavaksi laboratorioon Nakuraan. Aiemmissa
ulostetutkimuslöydöksissä on todettu yksi cam-
pylobakteeri- ja giardia-tapaus.

Espanjalaisten kenttäsairaala-
Level 1, 26.3.2007.
Sairaalassa on viisi lääkäriä, he ovat yleislääkä-
reitä ja heidän englannin kielen taitonsa on heik-
ko. Sairaala on tasoltaan vaatimattomampi kuin
Suomen yksikkö eikä sieltä saa tukeutumisapua. 

Kiinalaisten kenttäsairaala 27.3.2007.
Sairaala on vasta rakenteilla ja sen rakenteet

ovat keskeneräiset ja hennohkot. Sairaalassa on
18 erikoislääkäriä mukaan lukien kaksi ham-
maslääkäriä. Lääkärien spesialiteetit kattavat
yleisimmät alueet, mukaan lukien gynekolo-
gian. Vain muutamat osaavat englantia ja he
ovat armeijan lääkäreitä. Laitteistoina on uusi
röntgenlaitteisto ja hammas-röntgenlaitteisto
italialaista alkuperää. Ultraäänilaitteisto on tu-
lossa ja sairaala valmistuu noin kuukauden ku-
luttua. Nyt on jo röntgenvalmius ja laboratorio,
joista saatiin englanninkieliset tulosteet. Mah-
dollisesti voidaan tukeutua ainakin röntgenku-
vauksiin ja laboratorioon. Ilmeisesti myös spe-
sialisteihin voidaan tukeutua, Chief Medical Of-
ficer (CMO) tarkastaa tilannetta lähipäivinä, jol-
loin toimintaa linjattaneen.

Belgialainen kenttäsairaala-Level 2.
Sairaalassa on tällä hetkellä kardiologi, yleislää-
käreitä ja kirurgeja. Laboratorio, röntgen, ultra-
ääni, kaksi leikkaussalia ja kaksi ICU yksikköä.
Röntgenlaitteistolta on telekommunikaatiomah-
dollisuus Brysseliin radiologeille, mutta ei ole
kamerakonsultaatiomahdollisuutta. Sairaala on
toiminut pääsääntöisenä evakuointisairaalana
hyvin ja tehokkaasti. Helikopterievakuaatio-
mahdollisuus toimii Nakurasta käsin: italialaiset
lentäjät ja intialainen lääkintähenkilöstö.

Saidassa toimii Role 3 tasoinen Hammoud
Hospital, jonne tämän tasoiset potilaat voidaan
evakuoida Nakuran esikunnan luvalla. Israelis-
sa, Haifassa, toimii role 4 -tasoinen sairaala, sa-
moin kuin Kyproksellakin. Beirutissa on lisäk-
si amerikkalainen American University of Bei-
rut Medical Centre. 

Yleisbriefauksia leirissä 29.3.2007, kun
kaikki vieraat olivat saapuneet. Yhteistyö keit-
tiössä on ongelma: Suomi-Irlanti yhteistyö ei
tahdo toimia. Joukkueet ovat myös samoin eri-
ytyneet, koska sotilaskulttuurit ovat erilaiset, ja
ikärakennekin erilainen. Suomalaisten keski-ikä
on 32 vuotta. Irlantilaiset ovat selvästi nuorem-
pia. Tulevalle rotaatiolle tulisikin tarjota parem-
paa tietoa irlantilaisten toiminnasta ja sotilas-
kulttuurista. Paikalliset työntekijät ovat eri etni-
sistä taustoista, heitä on yhteensä noin 40. Kak-
si paikallista työnjohtajaa hoitaa hyvin paikal-
listen toimintaa ja käyttöä. 

Liikenneturvallisuus: leirin alueella nopeus-
rajoitus on 15 km/h, teillä 60–90 km/h. Teillä on
niukasti nopeusrajoituksia. Leirissä nopeusra-
joitusmerkit voisivat olla paremmin näkyvillä,
vrt. esimerkiksi Tuzlassa Bosniassa (Kuva 7).
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Kuvat 5 ja 6. Belgialaisen sairaalan ensiapu ja leikkaussali.
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Rakentajaryhmä 30.3.2007. Rakennustyö-
maan kulttuuri on samanlaista kuin Suomessa.
Paineita ja tehokkuusvaatimuksia on vähemmän
kuin Suomessa, mutta päivät saattavat venyä pit-
kiksi. Onnettomuuksien pääsyyt ovat väsymi-
nen ja herpaantuminen. Käytiin arvioimassa ra-
kentamisen turvallisuutta korjaamon toimisto-
työmaalla ja irlantilaisen korjaamon lattiatyö-
maalla. Työssä ei ollut mitään poikkeavaa suo-
malaiseen rakentamiseen nähden.

Työpaikkakäynnit muiden maiden tukikoh-
dissa 30.3.2007. Indonesialaisten tukikohdassa
selvitettiin sähkömiesten työtä. Leireissä ei käy-
tetä paikallista sähköverkkoa, vaan sähkö tuote-
taan voimakoneilla. Asennukset tehdään suoma-
laisten sähköturvallisuusmääräysten mukaises-
ti. Ongelmana on mm. paikallisten asennusten
laatu. Ajoittain löytyy runsaasti maasta erilaisia
kaapeleita, joiden tarkoituksesta ei ole tietoa. In-
donesialaisten pesu- ja keittiövedet menevät
suoraan jätevesiputkesta maahan puhdistamat-
tomana. Toisessa kohteessa kaivettiin kuoppaa
jätevesitankille. EOD-henkilö tarkkaili työtä
penkalta hydraulivasaroinnin ja kaivamisen
ajan ilman kuulon suojaamista. Kauhan räjäyt-
tämä kranaatti olisi todennäköisesti aiheuttanut
henkilövahinkoja. Kuljettajan suojaaminen

panssaroidulla ohjaamolla ei tätä taustaa vasten
tunnu loogiselta. Liikenteen ahtaus raskaiden
kalustojen käyttäessä pieniä teitä aiheuttaa vaa-
ratilanteita. Teillä on runsaasti rotkoja että ka-
peita ja mutkaisia rinneteitä.

EOD haastattelu 31.3.2007. Raivaustyössä
maasto ensin tutkitaan miinaharavilla samalla
merkiten kohteet. Tämän jälkeen mietitään mi-
ten kohteiden kanssa toimitaan. Tarkkaavaisuu-
den ja selän kuormittumisenkin kannalta työtä
tehdään noin 20 minuuttia, pidetään suunnilleen
samanmittainen tauko ja jatketaan. Näin päivit-
täiseksi teholliseksi työajaksi tulee 3–4 h ja tais-
telupari saa raivatuksi päivän aikana tilanteesta
riippuen 1–100 m2. Työssä käytetään suomalai-
sia varomääräyksiä. Alueella on sattunut ulko-
maalaisille miinanraivaajille onnettomuuksia,
joten tarkkaavaisuus ei saa herpaantua. Pommi-
robottia ei ole käytetty. Kasvinsuojeluaineiden
levitys pelloille on kerran ajanut EOD ryhmän
muualle. Käärmeet ja skorpionit ovat varottavia
uhkia raivaustyössä. Seudulla on tappavan myr-
kyllisiä käärmeitä, mm. kobria ja kyykäärmei-
tä. Leirisairaalassa on käytettävissä Saudi-Ara-
biasta hankittua käärmeseerumia. Oleellista
käärmeiden purematilanteessa on nopea eva-
kuointi lähimpään sairaalaan. Camp Idan sairaa-

Kuva 7. Amerikkalaisten liikennemerkkejä Tuzlasta. Kuva 8. Tungosta tiellä vauhdissa.
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lassa on käytettävissä kuvasto käärmeistä ja tär-
keimmät ehkäisy- ja ensiapuohjeet. Raivaajien
kanssa keskusteltiin myös rypälepommeista se-
kä niiden sirpale- ja ontelovaikutuksista. 

Elintarvikehygienia. Elintarvikkeista osa
saadaan UNIFIL:n kautta ja loput hankitaan pai-
kallisesti. Näissä ei ole tunnistettu erityisiä ris-
kejä. Salaattien, vihannesten ja hedelmien pesun
tärkeyttä on tähdennetty keittiöhenkilöstölle ja
sen toteutumista pitää jatkossakin tarkkailla.
Kanamunien riittävässä kypsentämisessä on
esiintynyt jonkun kerran puutteita. Joitakin pai-
kallisista ravintoloista peräisin olevia epide-
mioita on ollut. 

Keittiöhenkilöstö on käynyt terveystarkas-
tuksessa ja heidän ulostenäytteensä on tutkittu.
Keittiöhenkilökunnasta lähtöisin olevasta tartun-
tatautivaarasta aiheutuva riski on siten hallittu.

Leirillä on oma pohjavesilaitos, jonka tuot-

tamassa vedessä on monivaiheisen puhdistuk-
sen jälkeenkin vielä jonkin verran kolimuotoi-
sia bakteereita. Tämän vuoksi oman laitoksen
vettä ei vielä ole virallisesti julistettu juomakel-
poiseksi. Bakteerien lähdettä selvitetään. Vesi
on riittävän hyvälaatuista peseytymiseen.

Konttimajoitus on toimiva. Melu- ja pölyon-
gelmia esiintyy jonkin verran. Näitä olisi mah-
dollista vähentää tiukentamalla ajoneuvojen lii-
kennekuria. Hyönteisverkot puuttuvat vielä
osasta majoituskonttien ikkunoista. Tilojen puh-
taanapito ja jätehuolto toimivat. Leirillä on käy-
tössä jäteveden puhdistuskontti. Tarkoituksen-
mukaiset ja toimivat LVIS-järjestelmät vähentä-
vät vaaroja.

Koska työ ei sisällä partiointia eikä etsintö-
jä ovat kontaktit paikallisiin eläimiin EOD-
joukkuetta lukuun ottamatta vähäisiä. Kulkukoi-
ria on jonkin verran leirissäkin. Ne pyritään am-

Kuva 9. "Kuoleman kukkia" ja varoituslippu. Arvaamattomat miinat kasvuston sisällä.
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pumaan pois. Konttimajoitus on vähentänyt al-
tistusta jyrsijöille, käärmeille ja hyönteisille.
Lemmikkieläinkielto on toiminut hyvin.

Leirialue on ollut aikaisemmin osittain vil-
jelysmaata, osittain viljelemätöntä aluetta. Lähi-
alueella ei ole saastuttavaa teollisuutta. Paikal-
lisen väestön roskien ja oksien polttaminen, vil-
jelysmaan kulottaminen ja lantapatterit sekä
kasvinsuojeluaineiden käyttö aiheuttavat jonkin
verran päästöjä ilmaan. Aistivaraisesti arvioitu-
na ilmanlaatu on hyvä. Lähialueella ei todennä-
köisesti ole pilaantuneita vesistöjä tai maaperää.

Ryhmäkohtaisissa riskinarvioinneissa oli
voimakas hajonta, jolloin ryhmäkohtaisia tulok-
sia kannattaa verrata vain ryhmän sisällä tapah-
tuvaan riskien priorisointiin.

5. Ympäristön tila Camp Ida

Säteilyarvoja on mitattu käynnin yhteydessä jo-
ka toinen päivä. Gammasäteilyn annosnopeus
on 0,07–0,08 mikroSv/h (mikroSieverttiä tun-
nissa), mikä on noin puolet Suomessa olevasta
luonnollisesta annosnopeudesta. Radiotaajuiset

kentät eivät aiheuta erotuskynnyksen ylittymis-
tä leirissä: (alle 0,1 W/m2). Antenneista ei ole
vaaraa, ellei kosketa niitä tai ei mene mikroaal-
tosäteilyä lähettävien peilien eteen. 

Kemiallisista tekijöistä: pölyä irtoaa maas-
ta, voimalaitoksia tai kemiallisia tehtaita ei ole
lähellä, roskien polttaminen on vähäistä (lähin-
nä puuta tai heinää), autojen pakokaasut, kemi-
kaalit korjaamolla, siivous- ja desinfektioaineet
sekä poltto- että voiteluaineet ovat lievinä ris-
keinä läsnä leirissä. Aistinvarainen ilmanlaatu
on hyvä ja ilmassa joskus esiintyvä utu on läm-
pötilavaihteluista syntyvää vesihöyryä tai pilviä.
Ilmassa ei yleensä ole hajuja, joskus lannan ha-
jua. Tuuli kuljettaa ajoneuvojen epäpuhtaudet
pois nopeasti. Peltojen myrkytyksissä käytetty-
jä kasvinsuojeluaineita kannattaa varoa. Leirin
alueella maaperä on puhdasta.

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

SKJL joukon riskit ja niiden hallinta. Leirin
yhdyskuntasuunnittelu on onnistunut. Leiri on

Kuva 10. Selkeällä ilmalla näkyvyys on kymmeniä kilometrejä.
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rakennettu hyvin ja palvelusturvallisuuden pe-
rusasiat ovat kunnossa. Erityisiä sairastumisris-
kejä ei tällä hetkellä ole. Huomio tulee jatkossa
keskittää lääkintähuollon riittävän tason takaa-
miseen, vatsasairauksien ehkäisemiseen ruo-
kailtaessa leirin ulkopuolella, tapaturmien eh-
käisyyn, ja mahdollisten käärmeiden puremien
oikeaan ja nopeaan hoitoon. 

Rauhanturvaajat omaavat oman alansa hy-
vän ammattitaidon, johon kuuluu myös riskien
arviointi. Kyselyn ja riskinarviointien perusteel-
la alueella olevien riskikäsitys on hyvä. Leiris-
sä on ollut viiden ensimmäisen kuukauden aika-
na tapaturmatiheys 77 kpl miljoonaa työtuntia
kohti koko suomalaisessa kriisinhallintajoukos-
sa, mikä on rakennusalan tavanomainen tapatur-
matiheys Suomessa. Tämä osoittaa, että tapatur-
mien vähentämiseen tähtääviä pohdintoja ja toi-
menpiteitä tarvitaan edelleen, eikä ote saa her-
paantua. Työryhmä suosittaa osa-aikaisen työ-
suojelun yhdyshenkilön nimeämistä kriisinhal-
lintajoukon kokoonpanoon.

Eri tahojen riskien arvioinnissa esiin nousi-
vat liikenne, terrorismi, räjähteet ja miinat sekä
kuumuus/kylmyys. Varovaisuus, ennakointi ja

harjoittelu sekä tarkoituksenmukaiset varusteet
ovat näiden hallitsemiseksi sovellettavia keino-
ja. Ympäristöstä tulevat fysikaaliset, kemialliset
ja biologiset riskit ovat vähäiset, leiri on perus-
tettu puhtaalle maalle ja vesi- ja elintarvikehy-
gienia ovat hyvin hallinnassa. Kesäaikana läm-
pötilan aiheuttamien sairauksien varalta tulee
huomiota kiinnittää vaatetukseen ja nesteytyk-
seen. Rauhanturvaajat nostavat riskeiksi myös
pölyt, asuinolot ja kosteusvauriot. Tehtyjen sel-
vitysten mukaan näiden aiheuttama terveysris-
ki on vähäinen. Henkisistä tekijöistä vapaa-ajan
toimintamahdollisuuksia voidaan nykyisestään
laajentaa, kun leiri on päässyt alkurakentamises-
ta pysyvämpään vaiheeseen. Sotilaspappi onkin
toiminut ansiokkaasti näiden asioiden kehittä-
miseksi. Olisi suositeltavaa myös kehittää hen-
kilöstön osallistumista työturvallisuuden paran-
tamiseen. 

Sotilaiden varusteet ovat hyvät. Suojainten
käytön valvontaan rakentamistyössä kannattaa
esimiesten kiinnittää huomiota. Vapaamuotois-
ten kyselyiden perusteella sotilaat toivovat tule-
vana kesänä saavansa käyttää shortseja ja ke-
vyempiä kenkiä. 

Suomalaisten tehtävä päättyi UNIFIL II:ssa. Joukot kotiutettiin marraskuun 2007 aikana. Muistomerkki pysty-
tettiin lokakuussa 2007 Camp Idan alueelle. Lähde: Tuomo Hintikka http://peacekeeping.fi/unifilII.htm

Jälkipuhe:
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Liite 1) 
Lyhenteiden selityksiä

Englannin kielinen Englannin kielellä Suomennos
lyhenne

BN Battalion Pataljoona
CMO Chief Medical Officer Päällikkölääkäri
CO Commanding Officer (Joukko-osaston) Komentaja
CON Contingent (Itsenäinen) Joukko, osasto, kontingentti
CONSTR Construction Rakentaja
COY Company Komppania
ENGR Engineer Pioneeri (insinööri)
EOD Explosive Ordnance Disposal (Räjähteiden) raivaus
FIN Finnish Suomalainen
FINN-IRISH BATT Finnish-Irish Battalion Suomalais-Irlantilainen Pataljoona
HQ Head Quarters Esikunta
HY Heavy Raskas
ICU Intensive Care Unit Tehohoitoyksikkö
LOGS Logistics Logistiikka, huolto
LT Light Kevyt
MACH Machine Kone
MAINT Maintenance Ylläpito, huolto
MECH Mechanized Mekanisoitu
MED Medical Lääkintä
PL Platoon Joukkue
RECCE Reconnaissance Tiedustelu
TP Troop Joukko, joskus ryhmä
TPT Transport Kuljetus
UNIFIL United Nations Interim YK:n Rauhanturvajoukko Libanonissa

Force in Lebanon

Suomenkielinen lyhenne Suomenkielellä
PEHENKOS Pääesikunnan henkilöstöosasto
PELOGOS Pääesikunnan logistiikkaosasto
SKJL Suomalainen Kriisinhallintajoukko 

Libanonissa
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Liite 2) 
NATO:n määrittelemät suorituskykytasot lääkintämuodostelmille

SUORITUSKYKYTASOT

YLEISTÄ: NATO määritelmän mukaan on 4 perustasoa (Role), ja niihin mahdollisesti lisäre-
surssit ja/tai -kyvyt (+).
Hoitoketju kuljettaa vammautuneen eteenpäin Role ykkösestä kakkosen kautta kol-
moseen, josta edelleen Role 4 -tasolle (lopulliseen hoitoon, yleensä siviilisairaalaan).

. Ylemmän hoitotason (Role) laitos pystyy alemman toimenpiteisiin ja yleensä pelkäs-
tään lisäkyvyt määritellään.
Ylempi hoitotaso auttaa ja huoltaa tarvittaessa alempaa.

Role 1 NATO määritelmän mukaan Role 1 pystyy: ensiapuun, triageen, elvytykseen ja sta-
bilisaatioon. Lisäksi pystyy yleensä tavalliseen sairasvastaanottoon, lievien vammo-
jen hoitoon ja haavoittuneiden noutoon tapahtumapaikalta sekä evakuointiin eteen-
päin.
Lisiä (+): rajalliset potilaspaikat, yksinkertainen hammashoito ja laboratoriotutkimus,
ennaltaehkäisy ja taistelustressin hoito.

Role 2 Role 2 pystyy: tarkennettuun triageen, elvytykseen ja stabilisaatioon jatkokuljetusta
varten, lievien vammojen kirurgiseen ensihoitoon, alustavaan hammashoitoon, vuo-
deosastohoitoon, Role 1:n auttaminen, huolto ja potilasevakuaatio, henkilötäydennys
Role 1:een, potilasasiakirjojen ylläpito, evakuoitujen jäljitys ja taistelustressin hoito.
Lisiä (+): hätäkirurgia, tehohoito, postoperatiivinen valvonta, verivalmisteet, labora-
torio-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset.

Role 3 Role 3 pystyy: Kirurgiaan, tehohoitoon, postoperatiiviseen valvontaan, sisätauti-,
hammas- ja vuodeosastohoitoon, sekä niihin kuuluviin diagnostisiin toimenpiteisiin.
Role 2:n auttaminen, täydennykset ja potilasevakuaatio, henkilötäydennys Role 2:een.
Lisiä (+): Erikoislääkäritason kirurgia, (neuro-, kasvo-, palovamma- jne. kirurgia. Eri-
tyistason diagnostiikka: CT, artroskopia, erityislaboratoriokokeet jne. Ehkäisevä ja
ympäristölääketiede.

Role 4 Role 4 pystyy: erityistason rekonstruktiiviseen kirurgiaan, pitkittyneeseen tehohoi-
toon, erityistason vuodeosastohoitoon ja diagnostiikkaan, kuntoutukseen sekä uudel-
leensijoittamiseen. Tämä (useimmiten siviilisairaala) yleensä sijaitsee joukon koti-
maassa, ei toimintakohteessa.
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Varusmiehille syntyy vuosittain 150–300 kuulo-
vammaa, jotka ovat pääasiassa rynnäkkökivää-
rin vahingonlaukauksesta syntyneitä. Noin 85 %
varusmiesten kuulovaurioista syntyy rynnäkkö-
kiväärin laukausäänestä ja näistä noin 80 % syn-
tyy paukkupatruunaa käytettäessä. Myös palka-
tulle henkilökunnalle syntyy vuosittain 10–40
valtiokonttorin tilastoimaa kuulovauriota, mut-
ta näissä on monia muitakin aiheuttajia kuin
rynnäkkökivääri. Valtioneuvoston asetus
85/2006 pitää kuulolle haitallisena impulssime-
lua, minkä huippuarvo ylittää ylemmän toimin-
ta-arvon 135 dB altistumisena tai raja-arvon 140
dB arvioituna tai mitattuna kuulonsuojaimen si-
säpuolelta.

Merkittävin kuulovammoja aiheuttava tilan-
ne on vahingonlaukaus, joka syntyy aseen käsit-
telyn yhteydessä sotaharjoitustilanteessa. Täl-
löin aseessa on sysäyksenvahvistin ja aseen lip-
paassa on paukkupatruunoita. Tähän tilantee-
seen liittyvä vahingonlaukaus mahdollistaa kuu-
lovaurion paitsi aseen käsittelijälle, myös lähel-
lä oleville muille varusmiehille. Taulukossa 1 on
esitetty rynnäkkökiväärin käyttäjään kohdistu-
van melun huipputaso, joka on ampujan korvan
kohdalla luokkaa 153 dB uudemmalla rynnäk-
kökiväärien sysäyksenvahvistimella. Ampuma-
radalla ammuttaessa kovalla patruunalla vanhan
rynnäkkökiväärin aiheuttama melun huipputaso

ampujan vasemman korvan kohdalla on 156 dB
ja uudella rynnäkkökiväärillä 163 dB. Ero joh-
tuu uudemman rynnäkkökiväärin suujarrun ra-
kenteesta. Sysäyksenvahvistimen kehitystyöllä
on ampujaan kohdistuvaa melun huippuarvoa
saatu vähennetyksi 10 dB, mutta ohjearvoon
verrattuna ylempi altistumisen toiminta-arvo
ylittyy vielä 16 dB, mikä täytyy saada pois kuu-
lonsuojaimien avulla.

Erilaisilla kokeilla on myös testattu kuulon-
suojaimien riittävyyttä rynnäkkökiväärin lau-
kausääntä vastaan. Kupukuulonsuojaimien osal-
ta korvakäytävän suulta suojaimen sisäpuolella
on erilaisilla suojaimilla mitattu huipputasoja
125-137 dB, joten voidaan sanoa, että kupusuo-
jainten vaimennuskyky on riittävä. Sen sijaan
huonosti asetetuilla tulppasuojaimilla vaimen-
nuskyky ei ole kaikilla henkilöillä riittävä, joten
tulppamallisten kuulonsuojainten asentamiseen
täytyy kiinnittää huomiota. Kuitenkin hyvin ase-
tetuilla tulppasuojaimilla on saatu rynnäkköki-
väärin laukausääntä vastaan korvakäytävässä
huipputasolle arvoja 125–142 dB. Tulppasuo-
jainten väliset erot eivät ole kovin suuria, mutta
yksilölliset vaihtelut ovat paljon suuremmat
kuin kupusuojaimilla. Viestintä ja sen onnistu-
minen on erittäin tärkeää niin ampumaratatyös-
kentelyssä kuin maastossa sotaharjoitustilan-
teessa. Siksi viestintää edistävien suojainten ke-

RYNNÄKKÖKIVÄÄRIN AIHEUTTAMA MELU 
AMPUJAN JA ASETTA LÄHELLÄ 

OLEVIEN KOHDALLA
RAUNO PÄÄKKÖNEN1), KYÖSTI LEHTOMÄKI2) JA SEPPO SAVOLAINEN3)

1) Työterveyslaitos, PL 486, 33101 Tampere, 2) Pääesikunta, PL 919, 00101 Helsinki, 
3) Kuopion yliopisto, Kuopio

ase patruuna sysäyksenvahvistin melun huipputaso, dB

762RK62 316, kova ei 156

762RK62 325, paukku vanha malli 162

762RK62 325, paukku uusi malli 153

762RK95 316, kova ei 163

762RK95 325, paukku uusi 153

Taulukko 1. Rynnäkkökiväärin huipputasoja eri vaihtoehdoilla
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hitystyötä pitää seurata ja soveltuvia malleja
käyttää. Sotilasalalla ollaan monissa maissa siir-
tymässä epälineaaristen tulppasuojaimien käyt-
töön, joiden soveltuvuutta pitäisi testata Suo-
messakin. 

Kuvassa 1 on esitetty vanhemmalla rynnäk-
kökiväärillä saatuja äänen huipputason vaimen-
tumisia etäisyyden lisääntyessä aseen piipun
suulta. Sysäyksenvahvistin vähentää selvimmin
taaksepäin tulevaa äänipulssia, vähemmän sivu-
suunnassa, mutta etuviistoon äänitaso lisääntyy.
Kuvasta voidaan todeta, että vielä 10 metrin
etäisyydellä melun huipputaso ylittää arvon 140
dB aseen sivulla ja etuviistossa. Tästä vahingon-
laukausonnettomuuksissa on kysymys, koska
asetta lähellä olevilla ei yleensä ole kuulonsuo-
jaimia. 

Viimeisen 15 vuoden aikana on kehitelty ja
arvioitu varsin monia rynnäkkökiväärin käyt-
töön liittyviä melun torjuntamahdollisuuksia.
Sysäyksenvahvistimen kehitystyö on vain yksi
tuotekehityshanke. Patruunan ruutimäärän vä-
hentämistä on kokeiltu useaan otteeseen erityi-
sesti paukkupatruunalla, mutta rynnäkkökivää-
ri ei toimi luotettavasti nykyistä pienemmällä
ruutimäärällä. Suujarrun, sysäyksenvahvisti-
men ja äänenvaimentimien kokeiluilla ei myös-
kään päästy riittävän hyviin tuloksiin, koska sa-
massa yhteydessä täytyy tarkastella myös aseen
toimivuutta sarjatulitilanteessa ja tulinopeuden
täytyy pysyä tietyissä rajoissa aseen luotettavan
toiminnan kannalta. Sysäyksenvahvistimen ke-
hitystyössä tehtiin parikymmentä prototyyppiä
ja eräs kehitystyön uranuurtaja oli teknikkokap-

teeni Eero Hämäläinen. Äänenvaimentajien vi-
kaantumisriski on toistaiseksi ollut liian suuri
varusmieskäytössä, vaikka siviilipuolella ollaan
siirtymässä merkittävästi äänenvaimentimien
käyttöön. 

Melulle altistumista seurataan, varusmiesten
kuulo tarkastetaan palvelukseen saavuttaessa ja
palveluksesta lähdettäessä. Ampumaradalla
käytetään varmempia kupukuulonsuojaimia.
Myös sotaharjoitustilanteessa käytetään tulppa-
mallisia kuulonsuojaimia. Jokainen kuulovauri-
oon johtanut vammautuminen selvitetään erityi-
sellä raportointilomakkeella. Vahingonlaukaus-
ten ennakoivaa torjuntatyötä tehdään ampuma-
koulutuksen yhteydessä sekä kehotetaan varus-
miehiä olemaan huolellisia aseen käytössä.
Kaikesta työstä huolimatta lievä kuulon muutos
todetaan noin joka sadannella varusmiehellä.
Samassa yhteydessä on myös todettava, että ny-
kyisellä varusmiessukupolvella on jo palveluk-
seen saapuessa noin joka viidennellä havaittava
kuulokyvyn muutos. 

Kuitenkin 150–300 vuosittaista kuulovam-
maa on liikaa ja edelleen täytyy kehittää mah-
dollisuuksia varusmiesten melulle altistumisen
vähentämiseksi. Tässä työssä asenteet ja turval-
lisuuden kokonaiskehittäminen voisi olla yksi
systemaattisen kehittämisen osa-alue. Viestin-
nän mahdollistavien kuulonsuojaimien kehitys-
työ on toinen kehityslinja. Mahdollisesti sota-
harjoitustilanteita varten pitäisi vielä tarkastel-
la paukkulaukausten meluntorjuntamahdolli-
suuksia NATOn käyttämän sysäysvahvistimen
perusteella.

Kuva 1. Rynnäkkökiväärin 762RK62 melu etuviistossa ja sivulla ilman sysäyksenvahvistinta (eim) ja sysäyk-
senvahvistimen kanssa (um).
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Kuva 1: Vanhan (vasen) ja uuden (oikea) rynnäkkökiväärin piipunpäät.

Kuva 2: Sysäyksenvahvistajat sekä vanhaan (vasen ja keskimmäinen) että uuteen (oikea) rynnäkkökivääriin.
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Sukellus- ja laivastolääketieteen yksikkö
(SLLTY) on yksi Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen hallintoyksikkö. Se on nykymuodossaan
perustettu 1.1.2006 ja sijaitsee Upinniemen
varuskunnan terveysaseman yhteydessä.
SLLTY:n henkilöstö koostuu yhdestä lääkä-
ristä, kolmesta sukellussairaanhoitajasta ja
yhdestä toimistosihteeristä.

TEHTÄVÄT

SLLTY:n tehtävänä on ensisijaisesti vaalia Puo-
lustusvoimien sukeltajien terveyttä. Tämä tapah-
tuu osallistumalla sukeltajien valintaan, suorit-
tamalla kullekin sukeltajalle vuosittainen mää-
räaikaistarkastus ja tekemällä alan tutkimustyö-
tä käytännön läheisistä aiheista. Yksikkö osallis-
tuu Merivoimien varusmiesten terveystutki-
muksiin sekä antaa monipuolisesti sukellus- ja
laivastolääketieteen alojen koulutusta. 

Painekammiotoiminta

Yksikössä on 3-osastoinen hoitokammio sekä
myös märkäkammio. Laitteisto soveltuu sukel-
tajien koulutukseen aina 150 metrin syvyyteen
asti, hyperbaariseen hoitoon ja laitetestauksiin.
Hoitokammiossa voidaan periaatteessa oleskel-
la pitkiäkin aikoja, jota varten siinä on mm.
suihku- ja WC-tilat, lääkeluukku ja mahdolli-
suus vaihtaa tai lisätä hoitohenkilökuntaa tai tar-
vikkeita tarpeen mukaan. Järjestelmässä on
maskihengitysmahdollisuus, puoliautomaatti-
nen palonsammutusjärjestelmä, johon liittyy
liekkivahdit ja savuilmaisimet sekä TV-valvon-
ta ja kommunikointi sekä mahdollisuus katsoa
mm. videoita. Hoitokammiossa on istuimet
kahdeksalle henkilölle ja ne voidaan tarvittaes-
sa korvata potilassängyillä. Käytännössä hoito-
kammiota käytetään sukeltajien määräaikaistar-
kastusten yhteydessä tehtävien typpinarkoosi-
testien tekoon. Tässä testissä sukeltaja tekee sar-

SUKELLUS- JA LAIVASTOLÄÄKETIETEEN
YKSIKKÖ VUONNA 2008

Hypotermiakoe

OSA II
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Vasemmalla mittarikonsolin takana märkäkammio ja oikealla takana hoitokammio.

jan psyykkismotorisia tehtäviä 6.0 ATA:n pai-
neessa, mikä vastaa 50 metrin sukelluksessa
olevaa veden painetta. Lisäksi hoitokammiota
käytetään varusmiesten akustisen kuulovamman
hoidossa, sukeltajien sukellustaudin hoidossa
sekä muidenkin vammojen hoidossa. Vuonna
2007 paineistuksia tehtiin 156 kertaa ja paineis-
tettuja oli yhteensä 483 henkilöä.

Märkäkammio on suurikokoinen, noin 28 m2.
Se muodostuu kahdesta osasta, toisella puolel-
la on paineistettavaa ilmaa ja toisella puolella
vesi. Ns. Buffalo-seinät halkaisevat kammion.
Ne muodostuvat kahdesta lasista ja teräksestä
tehdystä puoliseinästä. Järjestelmä mahdollistaa
ylipaineessa sukeltamisen eri veden lämpöti-
loissa. 

Painekammiossa voidaan käyttää hengitys-
kaasuina ilmaa, happea ja seoskaasuja (Nitrox,
Trimix, Heliox). Yhden m3:n kokoisia hengitys-
kaasusäiliöitä on 18 kpl. Niiden maksimipaine
on 200 bar ja niissä on yhteensä 3 600 000 lit-
raa kaasua. Lisäksi yksikön kaasuvarastossa on
noin 420 000 litraa happea ja 450 000 heliumia. 

Painekammiossa tehtävät ensiapuhoidot saat-
tavat olla teknisesti vaativia. Luonnollisesti

kaikkien laitteiden, lääkevalmisteiden ja välinei-
den tulee olla painetta kestäviä. Mm. vaatetuk-
sen tulee koostua puuvillakankaista, jotta tulipa-
lo- tai räjähdysvaaraa voidaan estää. 

Sukeltajien palvelukelpoisuus
Sukeltajien vuosittaisissa terveystarkastuksissa
tehdään kliinisen lääkärin ja hammaslääkärin
tutkimusten lisäksi näkö- ja kuulotutkimukset,
keuhkospirometria, veri- ja virtsakokeita sekä
mitataan paino ja pituus, sekä impedanssimitta-
rilla lihas- ja rasvamäärä ja niiden jakauma, kal-
listuvalla vauhtia kiihdyttävällä juoksumatolla
rasitus-ekg ja tästä vuodesta lähtien myös mo-
nipuolisempi ergospirometria, jolla saadaan
kuva myös kaasujen vaihdosta ja kardiovasku-
laarisesta kunnosta. Lisäksi tehdään yllä kuvat-
tu typpinarkoositesti painekammiossa. Kliini-
sessä lääkärin tutkimuksessa kiinnitetään yleis-
tutkimuksen lisäksi erityistä huomiota tärykal-
vojen toimintaan ja kallon onteloiden tilaan. Su-
kellusuransa aloittaville tehdään kuuden nivelen
3T-MRI; olkapäät, polvet ja lonkat. Nivelten
röntgentutkimuksista on suhteellisen vähän klii-
nistä hyötyä. 
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Kuivakammion hoitotila.

Kuivakammion etukammio WC-tiloineen.
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Ergospirometria käynnissä.

Tutkimustoiminta

Vuonna 2008 on SLLTY:ssa alkamassa useita
tutkimuksia. Tutkimme yhteistyössä Aeromedi-
cal Centerin (AMC) ja Meilahden sairaalan
hyytymislaboratorion kanssa koeolosuhteissa
tuotetun hypoksian (koehenkilö hengittää 8
%:sta happea) vaikutusta veren hapetukseen,
hemoglobiinipitoisuuteen ja veren hyytymista-
pahtumaan ja verihiutaleiden toimintaan. Sekä
lentäjät että sukeltajat altistuvat hypoksiaan pal-
velutehtävissään. Hypoteesimme on, että ne tut-
kittavat, joilla hemoglobiinin pitoisuus on taval-
lista korkeampi, esim. 170 g/l, sietävät hypok-
siaa paremmin kuin henkilöt, joiden hemoglo-
biini on tavallista matalampi, esim.135 g/l, mut-
ta toisaalta korkeampi hemoglobiinipitoisuus
saattaa altistaa heidät hyytymishäiriöille. Se,
kuinka paljon verta vapautuu pernasta hypok-
sian seurauksena saattaa myös vaikuttaa tulok-
siin.

Olemme aloittamassa yhteistyössä AMC:n
kanssa äkillisen akustisen kuulo- ja tinnitus-
vamman satunnaistetun hoitotutkimuksen vam-
man saaneilla varusmiehillä. Tutkimuksessa
toivotaan potilaiden pääsevän hoitoon mahdol-
lisimman pian ja nykyistä käytäntöä nopeam-
min. Kaikki korvalääkärin hoitoon ohjaamat po-
tilaat saavat samanlaisen ylipainehappihoidon
viitenä perättäisenä päivänä. Heidät kuitenkin
satunnaistetaan saamaan lisäksi joko betahisti-

diinikloridi- tai metyyliprednisolonihoidon, tai
kolmantena vaihtoehtona ei kumpaakaan lääket-
tä. 

Suomessa sukeltaminen tapahtuu aina kyl-
mässä; 10 metrin syvyydessä on alle 10°C ja
20–30 metrin syvyydessä 3–4°C vuoden ajasta
riippumatta. Kylmyys ja paine lisäävät sukelta-
jan diureesia, mihin sukeltaja itse saattaa reagoi-
da välttämällä juomista ennen sukellusta, jolloin
hän saattaa altistua huomaamattaan dehydraa-
tiolle, mikä taas pahentaa hypotermiaa ja aiheut-
taa toimintakyvyn heikentymisen. Tässä tutki-
muksessa satunnaistetaan sukeltajat juomaan
nestettä ennen märkäkammiossa +4°C:n lämpö-
tilassa tapahtuvaa sukellusta 3 ATA:n painees-
sa. Heidän iho- ja syvälämpötilaansa sekä kar-
diovaskulaarista statusta ja diureesia mitataan
sukelluksen aikana.

Ylläkuvattu vuosittainen typpinarkoositesti
painekammiossa saattaa altistaa tutkittavan su-
keltajantaudille. On mahdollista, että tätä voi-
daan estää hengittämällä happea tai ilmaa mas-
kin kautta, jolloin hengitettävässä kaasussa ei
ole kosteutta. Olemme alkamassa tutkimusta,
jossa tutkittavat satunnaistetaan painekammio-
testin nousuvaiheessa hengittämään joko kam-
miossa olevaa kosteaa ilmaa, kuten tähän asti on
tehty, tai hengittämään maskilla happea tai il-
maa.

Olemme pyrkineet selvittämään Upinnie-
messä Merivoimien varusmiesten ylipainoa ja
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lihavuutta palvelun alussa tehtävän terveystar-
kastuksen yhteydessä. Puolustusvoimissa rutii-
nitestinä on käytetty painoindeksiä (BMI), jon-
ka avulla tutkittavat on ryhmitetty; laihat; BMI
alle 20, normaalipainoiset; BMI 20–25, ylipai-
noiset; BMI 25–30, ja lihavat BMI yli 30 kg/m2.
Jos näin menetellään, huomattava osa varusmie-
histä on ylipainoisia tai jopa lihavia. Olemme
kuitenkin kiinnittäneet huomiota siihen, että
"vääriä positiivisia" on runsaasti. Useimmiten
tämä johtuu miehen runsaasta lihasmassasta,
mikä nostaa BMI:tä. Ääritapauksissa lähes ras-
vavapaa mies voi tulla luokitelluksi lihavaksi.
Toisaalta, koska alaraajojen pituus vaihtelee sa-
man pituisilla miehillä jopa 15 cm, tämä myös
osaltaan "vääristää" BMI:tä, koska siinä paino
jaetaan pituuden neliöllä. Olemme mm. selvit-
tämässä, miten vyötärön ympärysmittaa voitai-
siin hyödyntää lihavuuden arvioinnissa.

Merivoimissa palveluksen aloittaneista alok-
kaista palveluksen keskeyttää Upinniemen va-
ruskunnassa noin 12 % ensimmäisten kahden
kuukauden aikana. Olemme pohtineet sitä, mis-
sä määrin täysin fysiologinen kypsymättömyys
eli se, että terveellä miehellä on murrosikävai-
he alkanut tavallista myöhempään ja on lopuil-
laan vasta palveluksen alussa selittää keskeyttä-
misiä. Murrosiän alkaminen käynnistää keski-
määrin noin 7 vuotta kestävän nuoruuden ainut-
laatuisen psykososiaalisen kypsymisen, mikä
johtaa pojan muuttumiseksi mieheksi. Niillä ter-
veillä miehillä, joilla murrosikä on alkanut esim.
15-vuotiaana, tämä 7-vuotinen kehitys on 19-
vuotiaana pahasti kesken. Nämä henkilöt voi-
daan periaatteessa yksinkertaisesti identifioida

pituuden mittauksella, koska he kasvavat pituut-
ta kutsuntatarkastuksen ja alokastarkastuksen
välillä. Lain mukaan keskeyttäminen edellyttää
lääketieteellisen perusteen ja diagnoosin. Käy-
tännössä nämä "kesken kypsymistään olevat
miehet" saavat psykiatrisen diagnoosin, mikä ei
heitä auta, ei tue heidän kehitystään ja todennä-
köisesti aiheuttaa heille tarpeetonta harmia. Tä-
mä on väärin, koska he ovat lähtökohtaisesti ter-
veitä. 

Tulevaisuuden mahdollisuudet

SLLTY pyrkii tulevaisuudessa kehittymään mo-
nipuoliseksi sukelluslääketieteen kansalliseksi
keskukseksi. Se edellyttää, että alan henkilös-
töön, koulutukseen ja tutkimukseen satsataan
voimavaroja. 

Martti A Siimes, prof.
Sukellus- ja laivastolääketieteen yksikköä 
johtava lääkäri
PL 5, 02471 Upinniemi
050-3411403

Kai Parkkola, lääkkomdri, LT
Merivoimien ylilääkäri
Merivoimien esikunta
PL 58
20811 Turku

Kuvat:
Harri Mäkitalo, sukellussairaanhoitaja
Sukellus- ja laivastolääketieteen yksikkö
PL 5, 02471 Upinniemi
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YLEISTÄ

Merivoimien kenttälääkinnän kehittämisen
haaste on saada liikkuville laivoille hyvin toimi-
va lääkintähuolto. Mikäli purjehditaan kotivesil-
lä ovat evakuointimatkat ja -ajat yleensä koh-
tuullisia. Suurilla valtamerillä kuljettaessa on-
gelmat ovat sitten suuremmat, kun jotain sattuu.
Rauhan aikana suurilla merillä purjehtivat lähin-
nä miinalaivat, joilla tehdään koulutuspurjeh-
duksia.

Miinalaiva Pohjanmaan lääkintähuolto toimii
pääasiassa lääkintähytissä, jossa on laitteiden ja
lääkekaappien lisäksi vanha operaatiopöytä.
Ahtaan hytin lisäksi on mahdollista ottaa väli-
oven takana oleva luentosali käyttöön, mikäli
suurempaan operatiiviseen toimintaan tulee tar-
vetta. Koulutuspurjehduksilla väen paljoudesta
ja purjehduksen pituudesta johtuen lääkinnän ti-
lat koetaan ahtaiksi. Samoin mahdollisia kan-
sainvälisiä tehtäviä ajatellen, jotka saattavat ol-
la pitkäkestoisia, lääkintävalmiutta tulee lisätä.
Uutta ratkaisua lääkintätilojen organisointiin on
haettu jo pitemmän aikaa. Lääkintähytin lisäksi
lääkintäkontin sijoittaminen miinakannelle on
varteenotettava vaihtoehto saada enemmän ns.
operatiivista tilaa.

1990-luvun alussa merihammaslääkintää ke-
hitettiin lähinnä miinalaiva Pohjanmaalla. Täl-
löin yhteen majoituskonttiin perustettiin vas-
taanotto poistamalla toinen parivuoteista sekä
osa kaapeista sekä pöytä. Hammaslääkärin
kenttälaitteisto lainattiin maavoimilta (PsPr).
Kokeilutoiminta toteutettiin vuonna1990 syk-
syisellä koulutuspurjehduksella Edinburghiin ja
vuoden 1992 kesäpurjehduksella Lontooseen ja
Moldeen. 1990-luvun lopulla päädyttiin pysy-
vään konttiratkaisuun. Yhdestä miinalaivan kon-
tista poistettiin kaikki majoituskalusteet ja luo-
tiin uusi hammaslääkärin kenttävastaanotto.
Lääkintäsähköä edellyttävät sähkötyöt teetettiin
Upinniemessä ja kaapistot sekä laitteisto potilas-
tuolineen asennettiin Ilmajoen Lääkintävarikol-
la. Vuoden 2001 koulutuspurjehduksella Väli-
merellä ja Atlantilla kontti koeponnistettiin ja

ratkaisut todettiin toimiviksi ja "myrskynkestä-
viksi".

Sotaharjoitus 
"Janette" 12.–13.11.2007

Miinalaivan hammaslääkärin konttia päätettiin
uudistaa siten, että se soveltuisi myös medisiini-
seen käyttöön koulutus/kansainvälisillä purjeh-
duksilla. Kontin operatiivista valmiutta päätet-
tiin suunnitella uudelleen ja testipäiviksi valittiin
marraskuinen sotaharjoitus Suomenlahdella.

Kontti siirrettiin laivaan perjantaina 9.11. ja
se varustettiin vastaanottotoimintaan. Alkuvii-
koksi 12-13.11.2007 luvattiin kovaa tuulta ja lu-
mimyräkkää, joten testiolosuhteet muodostuivat
haasteellisiksi. Mukaan testattavaksi otettiin ai-

MIINALAIVA POHJANMAAN LÄÄKINTÄKONTIN
TESTAUS MERELLÄ JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

MERIKENTTÄLÄÄKINTÄÄ:
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Kuva 1. Kaavakuva hammaslääkärin kontista, jonka pinta-ala on noin 6.5 m2 ja työskentelykorkeus 182 cm. Kon-
tissa on isohko suojamuuntaja työpöydän alla nurkassa ja iso sähkötaulu seinällä (suojamaadoitus puuttuu lai-
valta – vrt. lääkintäsähkö). Potilastuoli on Planmecan PM 2000 puoliautomaattituoli (vm. 1984). Port a card (USA)
– hammaslääkärin kenttäporakoneisto ja imulaitteisto pöydän alla, Siemensin Heliodent rtg-laite ja työvalaisin
seinäkiinnityksellä. Kompressori takaseinällä. Tarvikkeiden säilyttämistä varten on teetetty yläkaapistot myrs-
kylistoin työtason yläpuolelle.

kaisemman varustuksen lisäksi myös uusi Fime-
tin poralaitteistoboksi sekä kirurginen Itka-imu-
laitteisto.

Kovahkon merenkäynnin aikana laitteiston
toiminta testattiin lähinnä konservatiivisen ham-
mashoidon yhteydessä (tarkastuksia, hampaiden
paikkauksia sekä hammaskiven poistoja). Upin-
niemen Terveysaseman hammashoitohenkilös-
tö pääsi samalla tutustumaan merellä työsken-
telyyn, sillä laivan keinunta luo lisähaasteita
kliiniseen työhön.

Kokemukset ja 
ehdotukset

Kaikenkaikkiaan kokeilu onnistui hyvin. Upin-
niemen terveysaseman hammashoitotiimi tote-
si kontin toimivaksi tilaksi laivaolosuhteisiin ja
se soveltuu myös medisiiniseen työskentelyyn
hammaslääkinnän lisäksi. Kaappeihin voidaan

sijoittaa yhteiset kirurgiset instrumentit, suoja-
käsineet, sidokset jne.

Varsinaisiksi korjaustoimenpiteiksi ehdotamme:
1) Kirurgisen imulaitteiston hankintaa hammas-

hoitoimun lisäksi (hammasimua voisi myös
uudistaa siten, että imumoottori sijaitsee
kontin ulkopuolella)

2) Työvalaisimen vaihtoa 
3) Kahden työtuolin hankintaa (lääkärille ja

apulaiselle). Tuolien tulee olla sellaisia, että
niissä voi työskennellä kovassakin meren-
käynnissä.

4) Yleisvalaistuksen parantamiseksi tulee hank-
kia loisteputki yläkaapiston alle valaise-
maan työpöytää. 

5) Seinälle ylöstaittuvaa lisäpöytää kirurgista
työskentelyä helpottamaan.

6) Potilastuoli voidaan vaihtaa uudemmaksi;
asennetaan UpiTA:lta poistettu vastaava tuoli 
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Kuva 2: Testihenkilöstönä Upinniemen terveysaseman suusairauksien poliklinikan henkilökunta. (lääkkom K
Karppinen, lääkkomkapt P. Patinen, hammashoitajat Marja-Leena Koivunen ja Pirjo Laitinen sekä hammasapu-
lainen (lääkmies) Kirill Heikkinen).

Kuva 3: Tarvikekaapisto on sijoitettu takaseinälle ylös ja hyllyt on varustettu myrskyreunoin (pleksi). Pöytäpin-
nan yläpuolella on runsaasti sähkörasioita irtokojeita varten. Oikeassa reunassa näkyy lattialle sijoitettu suoja-
muuntaja ja sen päällä sähkötaulu.
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7) Lisätään diatermia-laite välineistöön 
8) Korvalääkärin otsalamppu
9) Laivalla olevan autoklaavin sijoitusta lähem-

mäksi konttia tulee harkita, mahdollisuuk-
sien mukaan kontin sisälle.
Muutokset/korjaukset voidaan tehdä Upin-

niemessä, kustannusarvio laitehankintojen osal-
ta lienee 2000–3000 euroa, mikäli hankitaan
uutta.

Odontologisen toiminnan lisäksi kontissa on
mahdollista suorittaa yleismedisiinisiä toimen-
piteitä kuten
1) Oto-rhinologisia toimenteitä (sinuspunktiot,

parasenteesit, tamponaatiot jne)
2) Suonensisäistä lääkitystä 
3) Raajojen pienten venähdysten/murtumien

kuvantamista ja immobilisaatiota (käytän-
nössä jalkaterien ja kämmenten luita)

4) Haavojen ompelua
5) Muut pienet kirurgiset toimenpiteet 
6) Tajuttoman potilaan seuranta (monitorointi) 

Myrskyssä todettiin hammaslääkärin tuolin

käsinojineen pitävän potilaan hyvin paikoillaan
silloin, kun tuoli on makuuasennossa.

Työryhmä toivoo, että tulevilla koulutuspur-
jehduksilla konttia voitaisiin edelleen kehittää
purjehduslääkärin ja -hammaslääkärin yhteis-
työnä.

Kyösti Karppinen
HLT, lääkintäkomentaja
Upinniemen varuskunnan terveysasema
PL 5, 02471 Upinniemi

Pertti Patinen
HLT, lääkintäkomentajakapteeni
Upinniemen varuskunnan terveysasema
PL 5, 02471 Upinniemi

Kai Parkkola
LT, lääkintäkommodori
Merivoimien esikunta
Rykmentintie 15, 
PL 58, 20811 Turku

Kuva 4: Laivan keinuessa on henkilökunnan istuttava. Potilastuoli on asennettu laivan pituussuuntaan eliminoi-
maan keinumisesta aiheutuvia heilahduksia. Potilas ja hoitohenkilöstö keinuu tällöin samaan tahtiin.
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1 TAUSTAA

Sotilaslääketieteen Keskus tarvitsee sisäiseen ja
ulkoiseen viestintäänsä joukko-osastolehden.

Aiemmin puolustusvoimien lääkintähuollon
tärkeimpänä julkaisuna on toiminut Suomen
Lääkintäupseeriliitto ry:n julkaisema Sotilaslää-
ketieteellinen Aikakauslehti. Noin neljä kertaa
vuodessa ilmestyneessä lehdessä julkaistiin tie-
teellisiä artikkeleita sotilaslääketieteen alalta,
lehden suplementtina myös alan väitöskirjoja,
katsauksia sotilasterveydenhuollosta ja kenttä-
lääkinnästä sekä tiedotteita liiton toiminnasta ja
jäsenistöstä. 

Keskussotilassairaala julkaisi 2000-luvun al-
kupuolella muutamana vuotena Sotilaslääketie-
teen laitoksen julkaisuja -nimistä lehteä, jossa
oli katsaustyyppisiä tieteellisiä ja yleisluonteisia
artikkeleita puolustusvoimien lääkintähuollosta.

Puolustusvoimien ylilääkärin toimeksiannos-
ta Keskussotilassairaala ja Lääkintäupseeriliitto
selvittivät vuosina 2004–2005 edellä mainittu-
jen julkaisujen ja niiden toimituksellisten resurs-
sien yhdistämistä sekä kustannusten jakamista
julkaisijoiden kesken. Yhteistyön kokeiluna jul-
kaistiin Lääkintäupseeriliiton ja Keskussotilas-
sairaalan ja sittemmin Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen toimesta lehtiä vuosina 2005–2007 ni-
millä "Lääkintähuollon Aikakauslehti" ja "Soti-
laslääketieteen Aikakauslehti". 

Tällä ohjeella määritetään Sotilaslääketieteen
Keskuksen joukko-osastolehden toimitukselli-
nen linja ja perinteet sekä toimituskunnan ja toi-
mitusneuvoston kokoonpanot. 

2 LEHDEN NIMI

Sotilaslääketieteen Keskuksen lehden nimi on
Sotilaslääketieteen Aikakauslehti. 

Lehden toisena nimenä (perinnenimenä) käy-
tetään Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n aiem-
min julkaiseman Sotilaslääketieteellisen Aika-
kauslehden latinankielistä nimeä Annales Medi-

cinae Militaris Fenniae. Tämän perinnenimen
käytön perusteella jatketaan vuodesta 1926 alka-
en ilmestyneen lehden vuosikerran volyyminu-
merointia uuden lehden vuosikerroissa (vuoden
2008 vuosikerta on 83.).

Lehden julkaisija on Sotilaslääketieteen Kes-
kus yhteistyössä Suomen Lääkintäupseeriliitto
ry:n kanssa.

3 LINJAUKSET LEHDEN 
TOIMITTAMISELLE

Lehden pääsisällön muodostavat artikkelit ajan-
kohtaisista asioista, jotka käsittelevät ja kiinnos-
tavat kaikkia puolustusvoimien lääkintähuollon
ammattihenkilöryhmiä. Ajoittain voidaan toi-
mittaa myös alan reserviläisille ja siviilikumppa-
neille suunnattuja teemanumeroita. Lisäksi tie-
dotetaan puolustusvoimien lääkintähuollon
ajankohtaisista tapahtumista ja henkilöstöuuti-
sista.

Lehdestä ilmestyy 1–3 paperiversiota vuo-
dessa, joista tehdään myös nettiversiot ja lisäk-
si 1–2 pelkästään nettiversiota vuodessa lähinnä
ajankohtaista tiedottamista varten.

Tieteellisiä artikkeleita varten lehdessä on lii-
te, jossa julkaistaan ensisijaisesti suomenkielisiä
sotilaslääketieteen alaan kuuluvia artikkeleita
(muita kielivaihtoehtoja ovat ruotsi ja englanti).

Lehden ulkoasu suunnitellaan sellaiseksi, et-
tä se ilmentää lehden olevan SOTLK:n joukko-
osastolehti. 

4 LEHDEN TOIMITUSKUNTA

Lehden toimituskunnan muodostavat: 
– vastaava päätoimittaja, joksi nimetään do-

sentti Pekka Honkavaara, LÄÄKK/ SOTLK,
– toinen päätoimittaja, jonka nimeää Suomen

Lääkintäupseeriliitto ry,
– toimitussihteeri, jona toimii SOTLK:n tiedot-

taja.

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN
JOUKKO-OSASTOLEHTI

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUS, JOHTO
OHJE AE12209 13.6.2008
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5 LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO

SOTLK:n johtaja asettaa toimitusneuvoston, jo-
ka kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa ideoimaan
aiheet, joista hankitaan artikkeleita seuraavan
vuoden lehden numeroihin. Toimitusneuvosto
koostuu lääkintähuollon eri ammattihenkilöstö-
ryhmien ja SOTLK:n kumppanien edustajista.

Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii
SOTLK:n johtaja, varapuheenjohtajana Suomen
Lääkintäupseeriliitto ry:n nimeämä henkilö ja
sihteerinä SOTLK:n tiedottaja. Päätoimittajat
osallistuvat toimitusneuvoston kokouksiin.

Kutsun toimitusneuvoston jäseniksi 
seuraavat henkilöt:

Lääkev Hannu Isotalo, MAAVE
Lääkev Matti Lehesjoki, PELOGOS 
Lääkkomdri Kai Parkkola, MERIVE
Lääkev (evp) Matti Ponteva
Evl Eero Pakarinen, HKOUL/ HÄMR
Lääkevl Simo Siitonen, ILMAVE

Kapt Jari Hänninen, KARHPLÄKE/ SOTLK
Valmiusasiamies Riku Juhola, HVK
Proviisori Jarkko Kangasmäki, 
SALV/ SOTLK
Kenttäsairaanhoitaja Sami Lindh, 
SÄKTERVAS/ SOTLK 

HLT Pertti Patinen, UPITERVAS/ SOTLK
Dosentti Harri Pihlajamäki, SLTY/ SOTLK
ELT Eero Rautiainen, L-SHRE
Dosentti Tom Silfvast, STM
Professori Erkki Tukiainen, HUS
Toimitusneuvoston henkilökokoonpanoa tar-
kistetaan tarvittaessa mm. viranhoidossa tapah-
tuvien muutosten johdosta.

6 LEHDEN TALOUS

Lehden toimittaminen, painatus ja jakelu kus-
tannetaan SOTLK:n toimintamäärärahoista.
Lehti jaetaan puolustusvoimien lääkintähuollon
toimipaikoille, SOTLK:n asiakkaina oleville
joukko-osastoille ja siviilin yhteistyökumppa-
neille (mm. sairaanhoitopiirit, terveysalan vi-
ranomaiset, yliopistot ja muut tutkimuslaitok-
set).

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry voi jakaa
lehteä lisäksi omalle jäsenkunnalleen kustanta-
en tähän tarvittavan lisäpainatuksen ja postituk-
sen.

Sotilaslääketieteen Keskuksen johtaja
Lääkintäeversti Ari Peitso

Esikuntapäällikkö
Everstiluutnantti Esa-Jussi Nuutila
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Hoitoa tulen alla simulaattorisodassa.

Suojelulääkintämiehiä evakuointiradan alussa.
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Suomen Lääkintäupseeriliitto – Finlands Sani-
tetsofficersförbund on perustettu vuonna 1921.
Liiton sääntöjen mukaan sen tehtävänä on liittää
yhteen maan lääkintä-, eläinlääkintä- ja farma-
siaupseerit ylläpitämään hyvää kollegiaalisuut-
ta ja maanpuolustushenkeä sekä kohottamaan
ammatillisen osaamisen tasoa. Liiton jäsenistä
kolmasosa on puolustusvoimien vakinaisessa
palveluksessa olevia ja kaksi kolmasosaa reser-
viläisiä. 

2000-luvulle tultaessa liiton sisällä tarkastel-
tiin liiton tarkoitusperiä ja päädyttiin kiteyttä-
mään ne seuraaviksi liiton arvoiksi:

Kollegiaalisuus: Luodaan vakinaisessa pal-
veluksessa olevien, evp- ja reservin lääkintä-,
eläinlääkintä- ja farmasiaupseerien kesken yh-
teenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta sekä ediste-
tään em. ammattikuntien keskinäistä arvostusta.

Maanpuolustushenkisyys: Kohotetaan
maanpuolustushenkeä jäsenistön ja muun lää-
kintä-, eläinlääkintä- ja farmasia-alojen ammat-
tihenkilöstön piirissä sekä lisätään sen tietämys-
tä maanpuolustuksesta, puolustusvoimista ja
poikkeusolojen lääkintähuollosta.

Koulutus ja tutkimus: Järjestetään kenttä-
lääkintään ja sotilasterveydenhuoltoon liittyviä
koulutustilaisuuksia ja ekskursioita jäsenistölle
ja muulle alan henkilöstölle sekä edistetään so-
tilaslääketieteellistä tutkimusta.

Kansainvälisyys: Edistetään kansainvälistä
kanssakäymistä sotilaslääketieteen alalla pitä-
mällä yhteyksiä ensisijaisesti Pohjoismaiden ja
Viron veljesjärjestöihin ja järjestämällä vuorol-
laan alan pohjoismainen kongressi.

Pitäen päämääränään näiden arvojen noudat-
tamista liitto pystyy tänä päivänä tarjoamaan
alan ammattihenkilöille virikkeellistä toimintaa
kokousten, koulutustilaisuuksien ja tutustumis-
matkojen muodossa. Liitolla ja sen jäsenistöllä
on myös merkittävä osa Sotilaslääketieteen Ai-
kakauslehden toimittamisessa ja sen sisällön
tuottamisessa, vaikka lehdestä on nyt tehty lei-
mallisesti Sotilaslääketieteen Keskuksen jouk-
ko-osastolehti.

Toimintaa järjestävät myös alueelliset yhdis-
tykset, joihin suurin osa liiton jäsenistöstä myös
kuuluu: Itä-Suomen Sotilaslääketieteellinen yh-
distys, Lounais-Suomen Lääkintäupseeriyhdis-
tys ja Pohjois-Suomen Lääkintäupseeriyhdistys.

Toivotan kaikille lehden lukijoille 
vireätä syksyä!

Ari Peitso
Lääkintäupseeriliiton puheenjohtaja

SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITON 
PUHEENJOHTAJALTA

OSA III
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Suomen Lääkintäupseeriliitolla oli 87. toiminta-
vuotenaan kaksi kokousta. Vuosikokous pidet-
tiin 20.4. Helsingissä ja talouskokous Lounais-
Suomen lääkintäupseeriyhdistyksen vieraana
Turussa 26.11.

VUOSIKOKOUS

Liiton vuosikokous pidettiin 20.4. Suomenlin-
nassa, Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Iltatilaisuus pidettiin Suo-
menlinnan Upseerikerholla yhdessä virolaisten
kollegojen kanssa. Ennen vuosikokousta tutus-
tuttiin Biomedicumin, AMC:n ja BCYY:n toi-
mintaan Meilahdessa, Helsingissä.

TALOUSKOKOUS

Liiton talouskokous pidettiin 26.11. Turun Up-
seerikerholla. Kokouksessa valittiin tilintarkas-
tajiksi Martin von Bonsdorff ja Matti Lehesjoki
ja varatilintarkastajiksi Jyrki Tikkinen ja Pertti
Asplund. Liiton toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2008 hyväksyttiin esityksen mu-
kaisesti. Talouskokouksessa kokousesitelmän
piti ylilääkäri Vesa Salonen kokemuksistaan rau-
hanturvajoukon lääkärinä Afganistanissa.

HALLITUS

Vuosikokouksessa valittiin liitolle 
seuraava hallitus:

Puheenjohtaja Ari Peitso
Varapuheenjohtaja Mikael Artala
1. sihteeri Kari Kesseli
2. sihteeri Jarl-Erik Nyholm
Taloudenhoitaja Jouko Peltomaa

Jäsen Pertti Patinen
Jäsen Harri Pihlajamäki
Jäsen Tommi Hiltunen
Jäsen Heini Harve-Rytsälä
Jäsen Kari KK Venho

Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui kol-
me kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. 

ANNALES MEDICINAE 
MILITARIS FENNIAE

Lehden 82. vuosikerta toimitettiin ja julkaistiin
yhteistyössä liiton ja Sotilaslääketieteen keskuk-
sen kanssa "Sotilaslääketieteen Aikakauslehti –
Annales Medicinae Militaris Fenniae". Lehteä
ilmestyi 1 numero. Lehden painopaikka oli Pai-
nopirtti, Helsinki.

Lehden toimituskuntaan kuuluivat:

Päätoimittajat Pekka Honkavaara
(SOTLK)
Kyösti Karppinen 
(Lääkintäupseeriliitto)

Toimitussihteeri Harry M Larni

Toimituksen 
avustaja Kari Kelho

TALOUS

Liiton talous vuonna 2007 on ollut tasapainoi-
nen. Jäsenmaksu vuonna 2007 on ollut varsi-
naisilta jäseniltä 30 € ja eläkeläisjäseniltä 15 €.
Matkastipendi arvoltaan 500 € myönnettiin
Heikki Kiukaanniemelle esitelmämatkaansa so-
tilaslääketieteelliseen maailmankongressiin
(ICMM) Tunisiaan. 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITTO R.Y.
FINLANDS SANITETSOFFICERSFÖRBUND R.F.
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KURSSI LÄÄKÄRIPÄIVILLÄ

Lääkäripäivät 2007:n ohjelmaan kuuluneella lii-
ton yhteistyössä Sotilaslääketieteen keskuksen
kanssa järjestämällä kurssilla "Ajankohtaista so-
tilaslääketieteestä" Helsingin Messukeskukses-
sa oli noin 80 osanottajaa. Kurssin puheenjoh-
tajana toimi Harri Pihlajamäki.

LIITON LAUTANEN

Perinteinen liiton hopealautanen Lääkintäkou-
lun reserviupseerikurssien upseerioppilaalle
myönnettiin kurssin kouluttajien esityksen mu-
kaisesti, liiton puheenjohtaja luovutti lautasen
kurssin 231 päättäjäistilaisuudessa 21.12. Lah-
den Upseerikerholla upseerikokelas Kariantti
Kalliolle.

VIROLAISTEN SOTILASLÄÄKÄRIEN 
VIERAILU

Liitto kutsui virolaiset kollegat (Eesti Kaitsevä-
earstide Selts) vieraakseen 20.–21.4. Helsinkiin

ja Lahteen SOTLK:n ekskursiolle ja liiton vuo-
sikokoukseen. Vieraaksi saapui yhteensä 15 vi-
rolaista kollegaa. 

EKSKURSIO LAHTEEN

Liiton ekskursio suuntautui 21.4. Lahteen, jos-
sa tutustuttiin Sotilaslääketieteen Keskuksen
toimintaan sekä Lahden Hiihtomuseoon. Eks-
kursiolle osallistui yhteensä 9 liiton jäsentä tai
seuralaista. Lisäksi ekskursiolla oli mukana 14
liiton vieraaksi kutsuttua virolaista kollegaa.

JÄSENISTÖ

Liittoon kuului vuoden 2007 lopussa 345 jäsen-
tä. Näistä varsinaisia jäseniä oli 260, eläkeläis-
jäseniä 76 ja kunniajäseniä yhdeksän. Vuoden
2007 aikana liiton hallitukselle on tullut tieto 6
jäsenen poismenosta. Vuonna 2007 liitosta ero-
si 1 jäsen. 

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus
Finlands Sanitetsofficersförbund rf:s styrelse
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Toimintavuosi oli yhdistyksen kolmaskymme-
nes kuudes. Siihen sisältyi kolme sääntömää-
räistä kokousta. Vuoden lopussa kirjattiin yhdis-
tyksessä olevan 162 jäsentä. Yhdistystä edusti-
vat Suomen Lääkintäupseeriliiton hallinnossa
lääkev Ari Peitso ja lääkmaj Kari Venho. PV:n
lääkärit ry:n hallituksessa olivat mukana lääkev
Heikki Laapio ja lääkevl Jaakko Permi.

HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Laa-
pio, varapuheenjohtajana proviisori Erik Onge-
lin, rahastonhoitajana lääkevl Matti Turunen, se-
kä jäseninä lääkev Ilkka Mäkitie, lääkevl Timo
Aarnisalo, lääkkapt Heikki Ilanmaa, ja lääkmaj
Yrjö Qvarnberg. Sihteerinä toimi Jaakko Permi.

KOKOUKSET JA RETKEILYT

Toimintavuosi aloitettiin perinteisesti Sotilaslää-
ketieteellisellä luentoillalla Lappeenrannan up-
seerikerholla 14.3.2007. Luennon aiheena oli
Lääkintähuolto kansainvälisessä operaatiossa ja
sen piti lääkintäeverstiluutnantti Hannu Isotalo.
Esitelmä valotti aiheeseen liittyviä käytännön
toimenpiteitä ja siihen liittyvää diplomatiaa. Vii-
memainittu tuntuikin olevan aivan oma lukunsa,
eikä käytännön lääkäri voi kuin aavistella diplo-
matian monia koukeroita tällaisessakin yhtey-
dessä.

Esitelmä sisälsi hyvänä käytännön esimerk-
kinä Suomen Kongossa v. 2006 toimineille EU
joukoille järjestämän kevyen leikkausyksikön,
joka on jälkeen päin tuottanut maallemme ko-
solti mainetta. Aikaisemmin käytetyt muiden
maiden vastaavat lääkintäyksiköt olivat suhteel-
lisen raskaita ja siten kömpelöitä liikutella no-
peasti vaihtuvissa tilanteissa.

Vuosipäivä vietettiin Mikkelissä 18.5.07.
Evl Reijo Mäkeläisen johdolla tutustuttiin Jalka-
väkimuseoon. Kierroksen aloitus Mannerheim-
ristin ritarien huoneesta herätti aseistariisuvan,
hiljentävän ja voimakkaan kunnioituksen tun-
teen heidän tekojaan kohtaan. Ritarit ovat kaik-
kein kirkkain ja näkyvin osa siitä suuresta aika-

naan vaatetukseltaan harmaasta mutta sydänver-
taan myöten vahvasta ja väkevästä joukosta jo-
ka lunasti meille itsenäisyytemme säilymisen.
Koko Jalkaväkimuseo lukeutuu kohteisiin, jota
yhdenkään ISSLY:läisen ei tulisi jättää näkemät-
tä. Itseään ja juuriaan ei ymmärrä, ellei tunne
kansansa perinteitä. Vuosikokousesitelmän piti
Maavoimien huolto-osaston päällikkö ev Risto
Kosonen kertoen Maavoimien uudesta- ja erityi-
sesti lääkintähuollon organisaatiosta. 

Talouskokous pidettiin Lappeenrannassa
16.11.07 tutustumalla Maasotakouluun niin ra-
kenne- kuin opetustekniikan suhteen uusiutunei-
siin puitteisiin. Uudistukset ovat olleet varsin
nopeita, mutta sopeuttaneet asian nyky-yhteis-
kuntaan ja koulutustrendeihin. Niin verkostoitu-
minen valtakunnan muihin koulutusorganisaa-
tioihin kuin kansainvälistyminen ovat vääjäämä-
tön tosiasia, niin perin juurin kansallisesta teh-
tävästä kuin maanpuolustuksessa onkin kysy-
mys.

Upseerikerholla kuunneltiin anestesiaylilää-
käri Pekka Monosen esitys Pakistanin maanjä-
ristysuhrien auttamisoperaatiosta v 2006. Ansio-
kas toiminta tapahtui joka suhteessa vaikeissa
olosuhteissa vaikealla alueella, jossa ainut eva-
kuointimahdollisuus oli helikopteri. Esitelmöit-
sijä oli hienosti tilastoinut ja jäsennellyt toimin-
nan, joten kuuntelijan ei tarvinnut sen tuloksel-
lisuutta arvailla. Hyvät kuvat täydensivät jo
muutoinkin värikästä ja mielenkiintoista esitys-
tä. Itse kokouksessa valittiin hallituksen uudek-
si jäseneksi Yrjö Merikoski. Jäsenmaksu pidet-
tiin edelleen 10 eurossa.

MUUT ASIAT

Yhdistyksen stipendi toimintavuotena jätettiin
jakamatta, koska se oli jo edellisen vuoden puo-
lella annettu lääkev Ilkka Mäkitielle ampuma-
vammoja käsittelevän väitöskirjatyön johdosta.
Yhdistyksen pöytästandaareja ei myöskään vuo-
den aikana jaettu. Jäsentiedotuksia jaettiin kol-
me kappaletta.

Hallitus

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN
YHDISTYS RY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2007
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Lääkintäupseeriliiton rintamerkkejä on kahta kokoa, pieni ja iso rinta-
merkki. Kaikki liiton jäsenet voivat kantaa liiton pientä rintamerkkiä
(hinta 10 €). 

Erikoisupseerikurssin suorittaneilla, puolustusvoimien virassa olevilla 
liiton jäsenillä on oikeus kantaa virkapuvussaan Lääkintäupseeriliiton
isoa rintamerkkiä (hinta 60 €). 

Merkkien myynnistä vastaa liiton taloudenhoitaja Jouko Peltomaa, 
jolta saa myös lisätietoja, puh. 09-181 22782. Olethan jo hankkinut
omasi?

LIITON RINTAMERKIT
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