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gian ja psykiatrian omia asiantuntijoitamme. 
Lisäksi tulevat kliinisten alojen ulkopuolelta 
esimerkiksi CB-suojelulääketieteen tarvit-
semat bakteriologian ja farmakologian eri-
koisosaajat ja vielä sukelluslääketieteen ja 
AMC:n tarvitsemat ilmailulääketieteen ja 
fysiologian asiantuntijat.

Sotilaslääketieteen akateeminen tutkimus on 
saanut merkittävän jalansijan akateemisessa 
maailmassa sotilasterveydenhuollon profes-
suurin viran perustamisen myötä.

Millään kumppanoitumisella ei voida kui-
tenkaan korvata puolustusvoimien omien 
asiantuntijalääkäreiden tarvetta. Kumppa-
nin asiantuntija ei voine sitoutua riittävän 
pitkäaikaisesti tehtävään kaikkine koulutuk-
sineen, tutustumisineen ja PV:n tehtävien 
suorittamisineen. Lisäksi sairaaloissakin on 
virkakiertoa ja kenttälääkinnän kontaktipin-
nan lääkärintehtävät ovat vähemmän halut-
tuja pitkässä juoksussa

Asiantuntijalta vaaditaan tietämys-
tä ja tuntemusta ainakin seuraavilta  
osa-alueilta:
• Oman alan kliininen käytäntö ja laitteisto
• Puolustusvoimat ja sotilaat
• Sodan realismi ja taistelukentän ominaisuu- 
 det sekä mahdollisuudet
• Sotavammat ja niiden hoitoperiaatteet
• Kenttälääkinnän välineistö ja resurssit
• Evakuointiketju
• Evakuointisairaalan resurssit ja menettelyt 
 kriisiaikoina

Edellä esitetystä johtuu, että senioritasoisen 
asiantuntijalääkärin ikä ylittää usein tais-
telukelpoisen upseerin iän. Jotta SOTLK 
pystyisi säilyttämään varttuneet asiantun-
tijansa korvaamattomine kokemuksineen 
toimimassa järjestelmän hyväksi, tulisi 

Puolustusvoimien lääkintähuolto on ollut 
vuosikymmenen ajan muutoksien myller-
ryksessä, joka on ollut  vaikuttavuudeltaan 
merkittävää luokkaa. Organisaatioihin  ja 
toimintamalleihin on tullut useita perättäi-
siä muutoksia ulkoisten paineiden vaiku-
tuksesta. Usein ei toiminta ole kunnolla va-
kiintunut, kun seuraava on jo toteutumassa. 
Sama koskee myös lehteämme, Sotilaslää-
ketieteen Aikakauslehteä. Järjestölehdestä 
on muokattu joukko-osastolehti. Ulkoasu 
on uudistettu heraldiikan sääntöjä nou-
dattaen ja toimitusmenettely sekä sisällön 
koostumus on muuttunut. Kuitenkin olem-
me pyrkineet vaalimaan perinteitä, joka 
visualisoituu esimerkiksi toisella kansileh-
dellä logossa ja volyymien numeroinnissa. 
Pyrimme jatkossa lisäämään vuosittaisten 
numeroiden määrää neljään, jolloin tie-
dotus asioista ajankohtaistuu ja lisääntyy 
sekä joukko-osastomme sisällä että sidos-
ryhmillemme. 

Koska taistelijan saama juomamäärä kent-
täoloissa on erittäin merkittävä tekijä sekä 
suorituskyvyn ylläpidossa että mahdolli-
sen vammautumisen vaatimassa ensihoi-
dossa, on asiasta kaksi artikkelia. Peitson 
ja Siimeksen tutkimukset julkituovat sel-
keästi nykyisen juomakäytännön riittä-
mättömyyden maastossa.

SOTLK tarvitsee kokeneita asiantuntijoita 
toimiakseen tehtäviensä mukaisena asian-
tuntijalaitoksena ja alansa kärkiosajana. 
Tämä koskee niin tutkimus-, kehitys-, kou-
lutus-, hallinto- kuin muitakin asiantunti-
jatehtäviä.

Heidän erikoisalojensa tulisi kattaa kenttä-
lääkintää silmälläpitäen ensihoidon, kirurgi-
an, anestesiologian ja sisätautien erikoisalat. 
Palveluskelpoisuus ja  -turvallisuus tarvitse-
vat silmätautien ja korvatautien sekä neurolo-

PÄÄTOIMITTAJALTA



heidän kohdallaan harkita työssä pysymis-
tä edistäviä toimintoja. Tätä ajatusta tuke-
via lausuntoja ovat esittäneet myös kor-
keat valtion hallinnon virkamiehet. Näitä 
toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, 
joustavat työajat sekä työsuhteen ehdot, 
palkitseminen ja mahdollisesti tarvittava 
lisäkoulutus sekä kokemuksen huomioiva 
palkkaus. 

Sotilaslääketieteen Aikakauslehti jatkaa 
profiloitumistaan monipuolisena ja aja-
tuksia herättävänä julkaisuna nykyajan 
informaatioyhteiskunnassa. Toivotan osal-
tani Sotilaslääketieteen Keskuksen kaikille 
työntekijöille antoisaa vuosipäivää.

Pekka Honkavaara, LT, dosentti 
päätoimittaja
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Haavoittunut pääsemässä pois kylmästä, sateesta ja sirpaleilta suojaan. Kuva taisteluharjoi-
tuksesta.                                                                                                   Kuva Pekka Honkavaara



Lääkintähuollon nykyinen keskitetty toimin-
tamalli on ollut vasta hieman toista vuotta 
aktiivisessa kehittämisvaiheessa. Varsinkin 
alkuvaiheessa tiedottaminen ja viestittäminen 
ovat tunnetusti erityisen tärkeitä avainalueita. 
Toivon että saamme jatkossa lääkintähuollon 
yhteiset tiedotuskanavat - ml. tämä lehtemme 
- hieman nopeammassa tahdissa toimiviksi. 
Lehden kehittämiseen on voimakkaasti pa-
neuduttava, jotta siitä saataisiin lääkintä-
huollon yhteinen foorumi, jolla olisi sijaa 
myös laajemmin eri ammattiryhmien edus-
tajien esiin ottamille lyhyille perustelluille 
mielipiteille ja keskustelulle.
Perusteet lääkintähuollonkin toimintamallin 
kehittämiselle löytyvät puolustusvoimien 
päätehtävistä: 1. sotilaallinen maanpuolus-
tus, 2. viranomaisyhteistyö yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi, 3. 
kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta. 
Omat ydinalueemme eli kenttälääkintä ja 
palvelusturvallisuuden tukeminen, kansain-
välinen toiminta ja ympäristöterveydenhuol-
to sekä näihin sisältyvät koulutus, tutkimus- 
ja kehittämistoiminta sekä laatutyö tukevat 
puolustusvoimien päätehtäviä. Lääkintä-
huollon suorituskykyä kehitetään osana lo-
gistiikkajärjestelmää. Tavoitteena on hyvin 
suunniteltu, kustannustehokas sekä kaikille 
puolustushaaroille laadukasta suorituskykyä 
tuottava lääkintähuoltojärjestelmä. 

Kokonaiskustannukset ovat muutaman 
vuoden seurantaan pohjautuen uudessa toi-
mintamallissa n. 7 M€ alemmat kuin ennen 
transformaatiota. Tähän vuosittaiseen ja in-
deksikorjattuun n. 15 %:n nettosäästöön sisäl-
tyvät jo lääkintäkoulutuksen sekä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan uudet resurssit. Kustan-
nustehokkuuden analysoiminen ja vertailun 
tarkkuus paranee kun saamme vuosi vuo-
delta luotettavammin kokonaiskustannusten 
suunnittelun, seurannan ja säätelyn hanskaan. 
Henkilöstöhallinnon toimintakyky on kehit-
tynyt merkittävästi. Varsinkin alkuvaiheessa 
lisätyötä on aiheutunut koko lääkintähuollon 

kentässä uusien prosessien ja toimintatapojen 
vuoksi. Kokemusten mukaan uuden toiminta-
mallin sisäänajo vie 2-3 vuotta, jona aikana 
tilanne yleensä alkaa oleellisesti helpottua 
toimintaprosessien parantuessa.
Olemme olleet itsenäisyyden ajan suurimmis-
sa ja edelleen jatkuvissa rakennemuutoksissa 
niin puolustusvoimissa kuin lääkintähuollossa. 
Myöskään kansainvälisesti eri puolustusvoimi-
en muutoksille ei loppua näy – terveydenhuol-
lot ovat myllerryksessä mukana. Julkisessa 
terveydenhuollossamme ovat uudet toiminta-
mallit kypsymässä. Emme ole olleet hetkeä-
kään liian aikaisessa vaiheessa viedessämme 
eteenpäin oman lääkintähuoltomme muutosta. 
Nykyinen aikataulumme on osoittautumassa 
oikea-aikaiseksi, koska puolustusvoimissa ke-
hitetään parhaillaan rakennemuutoksesta joh-
tuen uusia toimintamalleja ja samalla verko-
tutaan. Ilman keskitettyä toimintamallia emme 
kykenisi hahmottamaan tilannetta riittävästi 
emmekä reagoimaan aktiivisesti. Kaiken aikaa 
meidän on valmistauduttava uusiin tulevaisuu-
den tehostamis- ja muutospaineisiin. Lääkintä-
johdon näkökulmasta on oleellista, että lääkin-
tähuoltojärjestelmä on yhä paremmin käsissä 
ja laiva tottelee jo peräsintä. Kehittämis- ja 
trimmaamistarpeet eivät tietenkään tähän lopu. 
Nykyisessä kokonaistilanteessa on tärkeää, että 
prosessit ja yhteistyöverkostot toimivat päivä 
päivältä paremmin. Olemme oikealla tiellä!
Kiitän koko lääkintähenkilöstöämme aktii-
visesta ja tuloksia tuottaneesta työstä sekä 
toivotan hyvää kesää ja hetken hengähdys-
taukoa lomalla!

LÄÄKINTÄHUOLLON TOIMIN-
TAMALLIN TARKISTUSPISTE

Puolustusvoimien ylilääkäri,  
lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen
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Myös terveysneuvonta on osa potilaskontak-
tia; terveellisten elintapojen ”siementen kylvä-
minen” palvelee paitsi kansanterveyttä myös 
reservimme pysymistä suorituskykyisenä.
Paitsi että harjoittelemme näin kenttälääkintää 
päivittäin, koulutamme jokaiselle varusmie-
helle henkeä pelastavan ensiavun taidot sekä 
lääkintäalan varusmiehille ja kertausharjoituk-
sissa oleville alan reserviläisille ensihoidon ja 
evakuoinnin toteutuksen kenttäoloissa ja kent-
tälääkinnän hoitopaikoilla. Samalla, kun olem-
me kouluttamassa harjoituksissa, vastaamme 
niiden lääkintähuollosta ja lääkinnällisen pe-
lastustoiminnan valmiudesta.
Kenttälääkinnän osa-alueiden asiantuntemuk-
sen ylläpitäminen vaatii alan kansainvälisen 
kehityksen tiivistä seuraamista kirjallisuudesta 
ja osallistumalla alan tieteellisiin kokouksiin. 
Mutta ennen kaikkea meidän on itsekin tehtä-
vä tutkimusta ja kehitystyötä. Vastikään Suo-
messa järjestetty NATO:n ”Sotilas kylmässä” 
symposiumi osoitti, että suomalaisilla on pal-
jon korkeatasoista alan tutkimustietoa jaetta-
vaksi muillekin. Erityistä kiitosta saimme, että 
olemme lähteneet laboratorioista sotaharjoi-
tuksiin tutkimaan sotilaan suorituskyvyn opti-
mointia, tätä suositeltiin muillekin. 

Työskennelkäämme siis ylpeyttä tuntien 
puolustusvoimien lääkintähuollossa!

Toimiessani 1980-luvulla Pääesikunnan lääkin-
täosastolla meillä oli selvä päämäärä: halusim-
me nostaa puolustusvoimien terveydenhuollon 
samalle tasolle siviiliterveydenhuollon kanssa 
– ja samalla arvostuksenkin. Pyrimme olemaan 
monin tavoin samanlaisia kuin terveydenhuol-
to siviilissäkin. Mutta me olemme kuitenkin 
erilaisia johtuen jo puolustusvoimien oman ter-
veydenhuollon tarkoituksestakin. Tänä päivänä 
näenkin, että vahvuutemme on erottua muusta 
perusterveydenhuollosta korostamalla toimen-
kuvamme omaleimaisuutta ja monipuolisuutta.
Kenttälääkintä on ydintehtävämme. Kenttälää-
kinnästä tulee yleensä mieleen haavoittuneen 
sotilaan hoito kentällä, mutta siihen kuuluu 
myös sotilaiden terveyden ja toimintakyvyn 
varmistaminen ja palveluskelpoisuuden ar-
viointi. Oikeastaan teemme kenttälääkintää 
joka päivä varusmiesten aamuvastaanoton 
yhteydessä: selvitämme, onko terveydessä 
ja toimintakyvyssä ongelmia, joihin on syytä 
puuttua asianmukaisella hoidolla, ja mikä on 
ongelman vaikutus palveluskelpoisuuteen ja 
palvelusturvallisuuteen ottaen huomioon päi-
väpalvelusohjelman mukaisen koulutuksen 
vaatimukset. 
Mielenkiintoisia osa-alueita, jotka kuuluvat so-
tilaan suorituskyvyn turvaamisen lääketieteel-
liseen asiantuntemukseen, ovat mm. fyysisen 
kuormituksen oikea mitoitus, riittävän energi-
an saanti, neste- ja lämpötasapainon ylläpito, 
toiminta kylmissä oloissa, lämpösairauksien 
ehkäisy, taistelustressin hallinta, riittävästä le-
vosta ja unesta huolehtiminen, kenttähygienia 
ja muu tartuntatautien torjunta. Näitä asioita 
myös opetamme sotilaskouluttajille ja jokai-
selle varusmiehelle.
Varusmiesten yleisimmät terveysongelmat, 
hengitystieinfektiot, psyykkiset vaivat ja rasi-
tusvammat, ovat samoja vaivoja, joita myös 
poikkeusoloissa hoidamme kentällä. Potilaiden 
hoito on palkitsevaa, koska nuoret aikuiset pa-
ranevat ”silmissä” varhaisen asiaan puuttumi-
sen ja asianmukaisen hoidon avulla nopeasti. 

OLEMME POSITIIVISESSA 
MIELESSÄ ERILAISIA

Sotilaslääketieteen Keskuksen johtaja,  
lääkev Ari Peitso, SOTLK, PL2, 15701 Lahti



otetaan huomioon arviointibudjettiin liitty-
vät monet epävarmuustekijät. Sekä henki-
löstö- että talousprosessien haltuun saami-
nen onkin ollut aivan ensiarvoisen tärkeää 
toimintakentän saamiseksi haltuun samalla 
kun valmistaudumme jo tulevaisuuden haas-
teisiin. Tähän ei olisi päästy ilman keskite-
tyn järjestelmän tuottamaa tietoa sekä johta-
mismahdollisuuksia.

Vuosien 2009 ja 2010 painopistealueena 
ovat edellä mainittujen lisäksi operatiivi-
set asiat ml. strategisten kumppaneidemme 
eli sairaanhoitopiirien kanssa käytävät ja 
uudella tavalla organisoitavat poikkeusolo-
jen suunnittelumekanismit. Operatiiviset 
asiat käsittävät mm. lääkintähuollon jouk-
kotuotantoon, henkilöstön sijoittamiseen 
sekä poikkeusolojen suunnitteluun liittyviä 
asioita. Mittavat kenttälääkintämateriaalin 

Alkuvaiheen painopistealueet
Asetin alkuvaiheen painopistealueeksi hen-
kilöstöhallinnon sekä talouden suunnitte-
lu- ja seurantaprosessien kehittämisen. Läh-
dimme liikkeelle vajaalla Sotilaslääketieteen 
keskuksen (SOTLK) esikunnan miehityk-
sellä, mistä seurasi mm. merkittäviä henki-
lökohtaisia työkuormituksia. Toiminnan ja 
talouden suunnittelu on saatu hyvin hallin-
taan. Tämä on mahdollistanut säätötoimia 
jo ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 
aikana (2008). Prosessit ovat tehostuneet no-
peasti ja siksi vuoteen 2010 valmistautumi-
nen on ollut jo selvästi helpompaa. Lääkin-
tähuollon (LÄÄKH) kokonaiskustannukset 
alkavat hahmottua. Ensimmäisen vuoden 
budjettiylitys oli vain n. 300 000 €, mitä voi 
n. 40 M€ kokonaiskehyksessä pitää poikke-
uksellisen hyvänä tuloksena – varsinkin kun 

Kuvassa Puolustusvoimien Ylilääkäri, lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen.
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hankinnat ovat edenneet erinomaisesti suun-
nitelmien mukaisesti. Niillä varustetaan ope-
ratiivisten joukkojen sekä huoltorykmenttien 
kenttälääkintäorganisaatioita. Operatiivisten 
asioiden ohella arvioinnin ja suunnittelun 
painopistealueena on myös kenttälääkinnän 
toiminta- ja koulutusjärjestelmä kokonai-
suudessaan.

Tavoitetila
Lääkintähuolto turvaa palveluskelpoisuuden 
järjestämällä toimivan perusterveydenhuol-
lon, ml. työterveyshuollon ja erikoislääkäri-
johtoiset palvelut yhdessä strategisten kump-
paneiden kanssa. LÄÄKH on tärkeä osa 
toimivaa logistiikkajärjestelmää. LÄÄKH 
tukee taistelukykyä tuottamalla tarvittavan 
suorituskyvyn tehokkaasti kaikissa olosuh-
teissa verkottumalla Suomessa ja monikan-
sallisissa ympäristöissä. 
Kenttälääkintää on viime vuosina kehitetty 
useista projekteista muodostetun ja pääesi-
kunnan johdossa olevan KLÄÄKE (kenttä-
lääkintä) - hankkeen puitteissa. Hankkeessa 
on keskitetty alkujaan hajanainen kenttä-
lääkinnän toimintakenttä. Hankkeen en-
simmäinen vaihekokonaisuus on piakkoin 
päättymässä kun uudet kenttälääkinnän ma-
teriaalihankinnat on toteutettu ja jaettu jou-
koille. Tavoitteet eivät suinkaan lakkaa vaan 
hanketta tullaan jatkamaan joustavasti pai-
notettuna mm. varusteiden käyttöperiaattei-
den hallintaan, koulutukseen ja tilannekuvan 
kehittämiseen.
Kenttälääkintäjärjestelmällä tuotetaan tar-
vittava ensiapu ja ensihoito sekä järjestetään 
potilaiden sairaankuljetus ja lääkintämateri-
aalin täydennykset. Järjestelmä on suunni-
teltu siten, että operatiivisten joukkojen sekä 
huoltorykmenttien orgaaniset lääkintäjoukot 
sekä varusteet ovat yhtenevät ja modulaa-
riset kaikille puolustushaaroille. Huolto-
rykmenttien lääkintähuoltokomppanioiden 
ensihoitokeskuksilla voidaan lisäksi tuottaa 
tehokkaasti ensihoito- ja evakuointikykyä. 
Tätä kykyä käytetään erityisesti painopis-
tesuunnassa joukkojen tukemiseen. Alueel-
lisilla joukoilla on toistaiseksi prikaati-90 
mukainen lääkintävarustus ja kokoonpano. 

Kenttälääkintäkonseptimme vaikuttaa myös 
kansainvälisiin ratkaisuihin verrattuna toi-
mintakelpoiselta.

Lääkintähuoltojärjestelmään kuuluvat strate-
gisina kumppaneina sairaanhoitopiirit. Stra-
tegiseen kumppanuuteen perustuvaan yh-
teistoimintaan sisältyy myös poikkeusolojen 
toiminnan suunnittelua. Tämä onkin tärkeää 
– perustuuhan kenttälääkintäjärjestelmämme 
ammatillinen osaaminen ja suorituskyky ter-
veydenhuollon reserviläisiin. Toisaalta myös 
kumppaneiden on osattava varautua puolus-
tusvoimien tarpeisiin eri valmiudensäätelyn 
tilanteissa – erityisesti niihin toimintoihin, 
joita edellytetään valmius- ja puolustusti-
lalain toimivaltuuksien astuessa voimaan. 
Kenttälääkinnän kehittämisestä vastaa puo-
lustusvoimat. Evakuointien päätepisteenä 
ovat julkisen terveydenhuollon sairaalat.
Peruslähtökohdiltaan itsenäisesti toimivat 
SOTLK:n terveysasemat vastaavat osaltaan 
palveluskelpoisuudesta, palvelusturvalli-
suudesta, ennalta ehkäisevistä toimista sekä 
konservatiivisesta hoidosta. Perustervey-
denhuoltoa kehitetään kenttälääkintäjär-
jestelmän osana tukemaan normaalioloissa 
erityisesti joukkotuotantoa ja muita PV:n 
päätehtäviä. Osa terveysasemista suunnitel-
laan toimimaan poikkeusoloissa kumppa-
nuus- / evakuointisairaalasta jatkohoitoon 
lähetettyjen potilaiden hoitopaikkana, koska 
PV:n tarvitsemat hoitotarpeet on varmis-
tettava konservatiivista hoitoa vaativille 
potilaille.  Tulevaisuuteen projisoiden on 
todettava, että julkisen terveydenhuollon ter-
veyskeskukset eivät kykene antamaan tukea 
poikkeusoloissa puolustusvoimille. Niiden 
suorituskykykyyn liittyy tällä hetkellä poik-
keuksellisen paljon merkittäviä epävarmuus-
tekijöitä. Hyvinkin toimiessaan niillä on 
täysi työ selviytyä ikääntyvän väestön sekä 
poikkeusoloissa sairaaloista lähetettävien 
potilaiden hoidoista. Suunnitteluperusteena 
on siksi PV:n oman terveysasemajärjestel-
män suorituskyvyn säilyttäminen ja kehit-
täminen myös poikkeusolojen vaatimuksia 
varten.
Kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämis-
perusteena on pohjoismaisen sekä NATO- 
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osaamista kenttälääkinnän ja joukkotuotan-
non tukemiseksi. Päivystysaikaiset järjeste-
lyt hoidetaan tarkoituksenmukaisella tavalla 
mm. kumppanoituen. Olemassa olevia ja uu-
sia kumppanuuksia (esimerkiksi laboratorio- 
ja röntgenpalvelut, fysikaalinen hoito, työ-
terveyshuolto, hammashuolto, päivystykset) 
kehitetään edelleenkin paikallisen tarpeen 
ja tarjonnan mukaan. Saapumistarkastusten 
työnjako hoitajien ja lääkäreiden kesken on 
osoittautunut onnistuneeksi. Tarkastuskier-
roksilla olen todennut työnjaon kehittyvän 
muutoinkin oikeaan suuntaan. Työtä on vielä 
toki paljon tehtävänä.

Kenttälääkintä

SOTLK:n Lääkintäkoululla (LÄÄKK) tulee 
olla merkittävä ja johtava rooli kun LÄÄKH:n  
koulutus- ja toimintakokonaisuutta kehite-
tään PE:n ja puolustushaarojen antamien pe-
rusteiden mukaisesti. Kenttälääkinnän kou-
lutustavoitteita helpottaa organisaatioiden 
ja materiaalin yhtenäinen ja modulaarinen 
rakenne kaikissa puolustushaaroissa.

Maavoimien yhtymätasoisten /vast. sekä 
puolustushaarojen isojen harjoitusten hyö-
dyntäminen kenttälääkintäkoulutuksessa ja 
johtamisessa on viivytyksettä otettava erityi-
seksi kehittämisalueeksi koko SOTLK:n toi-
mintamallissa. Harjoituksissa LÄÄKH tuot-
taa koulutustavoitteiden lisäksi harjoitusten 
lääkintähuollon sekä varotoiminnan tarvit-
semat palvelut. Harjoituksiin tulee yhä ak-
tiivisemmin ja joustavalla toimintamallilla 
(muutaman päivän osallistumiset mahdollis-
taen) ottaa mukaan omaa henkilökuntaa, va-
rusmiehiä, reserviläisiä sekä kumppaneiden 
asiantuntijoita. Keskitetyssä toimintaputkes-
sa kehittämismahdollisuudet ovat aiempaa 
monipuolisemmat.

Sotaharjoitusten lääkintähuollon tarkastus- 
ja erotuomaritoimintaa on yhdessä logistii-
kan muiden toimialojen kanssa kehitettävä 
siten, että kyetään arvioimaan joukkojen 
sairauksien sekä tappioiden aiheuttamia 
suorituskykyvajeita laskentamallien avulla 
(esim. Sandis- ohjelman ja KASI- järjestel-
män käyttö). Näin haetaan tehokkaampaa 
johtamiskoulutusta ja saadaan myös käy-

yhteistyön syventäminen. Tämä seikka 
vaikuttaa mm. kansainvälisten kurssien ja 
koulutustapahtuminen valintaan. Naton 
vastikään uudistuneet kenttälääkinnän ta-
voitemallit etulinjan hoidon ja evakuointien 
osalta tulevat olemaan osaltaan perusteena 
myös omaa kenttälääkinnän toimintamal-
liamme kehitettäessä.

Toimintamallin tarkastelua
Kumppanuustoiminta

LÄÄKH:n strategista kumppanuutta ja integ-
raatiota sairaanhoitopiirien kanssa on edel-
leen syvennettävä poikkeusolojen toiminnan 
varmistamiseksi erikoissairaanhoidon sopi-
musten sekä yhteisen koulutuksen pohjalta. 
Kehitettäviä toimintoja ovat suunnittelussa 
mm. yhteistoiminta, potilasvirtojen käsitte-
ly, tappioihin varautuminen, tietohallinnon 
kehittäminen, materiaalilogistiikan ohjaus, 
koulutus ja harjoitukset, yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisen strategi-
an mukaisesti (YETTS) mm. viranomaisten 
välisen yhteistoiminnan kehittäminen, ter-
veydenhuoltohenkilöstön sijoittaminen ja 
käyttö, ammattihenkilöstön rekrytointi sekä 
maakuntajoukko- toimintojen kehittämi-
nen. Poikkeusolojen yhteinen suunnittelu-
toiminta on edennyt kuluvan vuoden aikana 
aktiivisesti PE:n, maavoimien esikunnan, 
materiaalilaitoksen esikunnan ja huoltoryk-
menttien kanssa yhteisten sopimus- ja toi-
mintamallien luomiseksi. Olemme kaikeksi 
onneksi samassa suunnitteluvaiheessa PV:
n muiden toimijoiden kanssa, joten yhteis-
toiminnan kehittäminen on sujunut hyvin. 
Yhteistoiminnan odotukset myös sairaan-
hoitopiirien taholta antavat mahdollisuudet 
hedelmälliselle yhteistyölle.

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon, ml. työterveyshuolto, 
kehittämistä jatketaan osana LÄÄKH:n koko-
naisuutta. Kehittämiskohteina ovat edelleen 
ydintoimintojen prosessit. Perusterveyden-
huollon palvelut tuotetaan varuskunnissa vas-
taisuudessakin pääsääntöisesti itse. Lisään-
tynyt harjoitustoiminta tulee edellyttämään 
terveydenhuollon henkilöstön yhä syvempää 
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tännön tutkimus- ja kehittämistietoa sekä 
kokemusta. Uutta toimintaa on kehitettävä 
ja testattava erityisesti LÄÄKK:n johdolla 
yhteistoiminnassa kokeneiden kentän kou-
luttajien kanssa. Kehittämispotentiaalia ja 
tutkimustyön mahdollisuuksia on tällä sa-
ralla paljon!

Kansainvälisiä kokemuksia on seurattava 
tiiviisti. Lääkintähuollon joustava suo-
rituskyvyn säätelymahdollisuus erilaisia 
tehtäviä varten on ollut viimeaikaisissa 
kriiseissä keskeinen suunnittelun ja toteut-
tamisen edellytys. PV:n lääkintähuoltojär-
jestelmä antaa tähän hyvät lähtökohdat. 
Naton uusiutuvissa kenttälääkinnän etu-
linjan toimintavaatimuksissa nousee esille 
ns. 10 – 1 – 2 malli. Tämä tarkoittaa, että 
verenvuodon tehokas tyrehdyttäminen on 
aloitettava 10 minuutin sisällä. Tehokas 
ammattilaisen antama henkeä pelastava 
ensihoito on puolestaan aloitettava tunnin 
kuluessa ja kirurginen ensihoito kahden 
tunnin kuluessa. Panssaroidun evakuoin-
nin mahdollisuus on oltava jo etulinjassa. 
Nämä perusteet ovat kovista vaatimuksis-
ta huolimatta myös oman kehitystyömme 
lähtökohtia. Kansainvälisissä kriisinhallin-
tatehtävissä ne ovat joka tapauksessa suo-
rituskykyvaatimusten lähtökohtina.

Kenttälääkintämme vision mukaan jouk-
koihin kiinteästi kuuluva kenttälääkinnän 
perusorganisaatio on kevyt. Annettuja 
tehtäviä varten kenttälääkintää täydenne-
tään liikkuvilla LÄÄKH:n joukoilla, jot-
ka pystyvät joustavasti etupainotteiseen 
kirurgiseen ensihoitoon sekä potilaseva-
kuointeihin. Liikkuvilla LÄÄKH:n jou-
koilla luodaan painopiste sekä reservi. 
Hätäkirurgia on käynnistettävä mahdolli-
simman aikaisin, ihannetapauksessa jopa 
alle tunnin kuluessa haavoittumisesta. 
Tämä toimintamalli vaikuttaa edelleen 
toimivalta myös kansainvälisten koke-
musten valossa. 

Koulutusjärjestelmä on tarkistettava tu-
kemaan näitä em. tavoitteita. Ympäris-
töterveydenhuollon painopisteenä olevan 
kenttähygienian ennalta ehkäiseviä kou-
lutustavoitteita ei tule unohtaa. 

Kenttälääkintäjärjestelmä yhteiskunnan 
tukena

LÄÄKH:n strategista kumppanuutta ja in-
tegraatiota sairaanhoitopiirien kanssa syven-
netään poikkeusolojen toiminnan varmis-
tamiseksi erikoissairaanhoidon sopimusten 
sekä yhteisen koulutuksen pohjalta. Julkisen 
sairaalan valmiudet voivat olla rajoitetut esi-
merkiksi suuronnettomuuksissa. Puolustus-
voimilla puolestaan on kentälle soveltuvia 
lääkintävarusteita, mitkä voidaan eri päätök-
sillä antaa kumppanuuksiin perustuen myös 
siviiliterveydenhuollon käyttöön. Tällaisia 
ovat esimerkiksi ensihoito- ja leikkausasema, 
maastokelpoinen sairasauto sekä kehitettävä 
suojelulääkintävarustus, millä voidaan tar-
vittaessa toimia saastuneessa ympäristössä. 
Tärkeänä kehittämisalueena ovat lentoeva-
kuoinnit (uudet CASA- kuljetuskoneet ja 
NH 90- helikopterikalusto). Kenttälääkinnän 
koulutusjärjestelmää, kuten simulaattori-
avusteista katastrofilääketieteen koulutusta, 
kehitetään yhteistoiminnassa kumppaneiden 
kanssa. Nopeasti kehittyvänä high-tech maa-
ilmana simulaattoriavusteiset järjestelmät 
tuovat koulutukseen uusia ja tehokkaita ele-
menttejä, mutta vaativat kehittäjiltä ja kou-
luttajilta paljon. Tavoitteena on vakiinnuttaa 
SOTLK:n asema valtakunnallisena katastro-
filääketieteen osaamiskeskuksena - erityisesti 
painottaen kentällä tapahtuvaa johtamista ja 
toimintaa.
Onnistuneina ja ripeästi edenneinä esimerk-
keinä toteutuneesta kansallisesta ja kan-
sainvälisestäkin yhteistyöstä voidaan pitää 
vuonna 2005 perustettuja kemiallisten ja bio-
logisten uhkien osaamiskeskuksia. Niissä on 
kehitetty ja kehitetään arvokkaita kenttälää-
kinnän sovellutuksia. Niiden toimintamallia 
kehitetään edelleen sekä kansallisia että kv- 
tehtäviä varten.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
PV:a palveleva lääkintähuollon tutkimus- ja 
kehittämistoiminta on viime vuosina suunnat-
tu ensisijaisesti ydintoimintoihin. Painopis-
teenä on kenttälääkintä ja puolustushaarojen 
erityistarpeet. Uudessa toimintamallissa on 
varmistettava myös tarpeellisen tiedon kerää-
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ratkaisevat lopulta hyvät ja dokumentoidut 
tulokset!

SOTLK:n toiminnan kehittämisen lisäksi tar-
kastellaan palvelukeskuksen asemaa ja orga-
nisointia mm. osana logistiikkajärjestelmän 
kehittämistä. Valtion tuottavuusohjelman 
mukaisiin vaatimuksiin on myös varaudutta-
va. Toimintamallimme lähiajan kehittämisen 
tavoite on mm. edellä olevista syistä johtuen 
perusterveydenhuollon ja kenttälääkinnän 
integroiminen. Tämä edellyttää terveyden-
huollon ammattihenkilöstön osaamisen ke-
hittämistä niin PV:n terveysasemien kuin 
harjoitusten edellyttämiin olosuhteisiin. On 
nostettava esille ja tunnustettava alan edel-
lyttämä ammatilliset osaamisvaatimukset 
toimintaympäristömme monipuolisissa eri-
tyisolosuhteissa, kuten suurten vastaanotto-
jen organisoinnissa, leiriolosuhteissa sekä 
tiettyjen sairauksien ja oireiden ennalta eh-
käisyssä, löytämisessä ja hoitamisessa. 

Tarkastuskäynneilläni olen tehnyt huomioi-
ta, ettei uuden lääkintähuollon toimintamal-
lin aiheuttamia ylipääsemättömiä ongelmia 
ole syntynyt. Joukko-osastojen komentajat 
eivät ole viestittäneet organisaatiomuutok-
sesta johtuvia palvelujen heikkenemistä. 
Terveysasemat koetaan usein edelleen ”jouk-
ko-osastojen terveysasemiksi”. Yhteenkuu-
luvaisuuden tunne saa ja pitääkin jatkua 
joukko-osastoihin, sillä tärkeä tehtävämme 
on mm. komentajien vastuulla olevan jouk-
kotuotannon tukeminen. Näen tärkeäksi, että 
terveysasemien johto pitää edelleen aktiivi-
sesti yhteyttä joukko-osaston komentajiin, 
huoltopäälliköihin sekä varusmiesyksiköi-
den esimiehiin, vaikka hallinnollinen keskit-
täminen onkin organisoitu SOTLK:n kautta. 
Yksinäisyyden ja unohtamisen tunne saattaa 
vaivata joitakin terveysasemia, varsinkin jos 
niissä on ollut johtamisvajetta. Yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta tulee vahvistaa niin 
terveysasemien johtajien kuin SOTLK:n 
johdon sekä PE:n ja puolustushaarojen yli-
lääkäreiden toimin.

minen kumppaneilta analyysejä varten, jotta 
kyky arvioida PV:n olosuhteissa tyypillisiä 
sairauksia ja tapaturmia säilyy. 

Oulun yliopistoon vastikään perustettu so-
tilasterveydenhuollon professuuri ja siellä 
jo aiemmin ollut vastaava dosentuuri anta-
vat mahdollisuuden saada uudella tavalla 
yliopistotasoista tukea lääkintähuoltojärjes-
telmämme kehittämiseen. Pitkään jatkunut 
merkittävä ”Sotilas kylmässä 2003-2007” 
tutkimus päättyi. Tältä pohjalta järjestettiin 
Suomessa huhtikuussa 2009 kansainvälinen 
ja poikkeuksellisen hyvän osanoton saanut 
SOTLK:n organisoima Naton kongressi 
”Soldiers in cold environments”. Kongres-
sissa esitettiin lukuisia Sotilas kylmässä- 
tutkimuksen tuloksia. Suomi sai tunnustusta 
paitsi hyvin järjestetystä kongressista myös 
todellisissa kenttäolosuhteissa tehdyistä tut-
kimuksista! 

Johtamisen ja tilannekuvan prosesseja kehi-
tetään yhdenmukaisiksi normaalitoiminnas-
sa sekä kenttälääkinnässä osana logistiikan 
tilannekuvaa. Tältä osin mm. meneillään 
oleva radio frequency identification (RFID)- 
sovellutus on mielenkiintoinen mahdollisuus 
tilannekuvan parantamiseksi niin normaali- 
kuin poikkeusoloja varten. Kansainvälisenä 
julkaisuna raportoitu alkuselvitys tehtiin 
tältä osin muutama vuosi sitten PYRY 06- 
harjoituksessa.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan
Ennustaminen on epävarmaa, varsinkin 
mitä kauemmas tulevaisuuteen yrittää kur-
kistaa. Ennusmerkkejä ja tiettyjä linjauksia 
on kuitenkin olemassa ja niistä voi tehdä 
ennustemalleja jonkin matkaa eteenpäin. Ei-
vät muutokset yleensä putkahda aivan puun 
takaa. Kireät taloudelliset ajat tulevat vai-
kuttamaan monella tavalla pitkälle tulevai-
suuteen valtionhallinnossa. Lääkintähuolto-
järjestelmämme kehittämisessä ei ole varaa 
jäädä lepäilemään vaan tehoa ja suoritusky-
kyä on haettava kaiken aikaa. Menestymisen 
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Psychological crisis tolerance – a summary from a disaster psychological and psychiatric 
point of view, abstract
Psychological crisis tolerance refers to the capacity to endure stress in unnormal situations and to 
overcome the consequences. On the national level, this tolerance is preserved by maintaining social 
integrity, communications, education, cultural identity and protection of cultural heritage, religious 
activities as well as non-governmental activities focused on bolstering defence will and resilience. 
On both societal, and on individual level in particular, also many other aspects of the securing of the 
vital functions to society and of stress psychology must be taken in consideration of psychological 
crisis tolerance. This review summarizes some conclusions from research and development in disaster 
psychology and psychiatry.
Among the basic elements of psychological crisis tolerance are the safeguarding of energy, food and 
water supply, the construction and maintaining of alert systems, the effective prevention of epidemics 
and treatment of infectious diseases, and maintaining urgent and necessary social and health services. 
On individual level, including the leaders, the significance of sufficient sleep and rest in maintaining 
functioning in long-standing special situations is emphasized. Crisis communication and prevention 
of disinformation are increasingly important and meet new technological challenges. Effective train-
ing for large-scale accidents and disasters enhances psychological resilience. Pragmatic psychologi-
cal first aid (emphatic listening, information, practical help, linking of victims and relatives, detection 
of those in need of further treatment) is important, but debriefing should not be used in a mechanical 
fashion. During large crisis it is impossible to base psychosocial support and services merely on 
measures of the authorities. The role on voluntary organizations and existing informal social network 
can be decisive. The modern treatment of acute and post-traumatic disorders has been shown to be 
effective and should be offered for severe disorders even after large-scale disasters.

teetin vahvistaminen ja kulttuuriomaisuuden 
suojelu on henkisen kriisinkestävyyden ja 
toipumisvalmiuksien perustan rakentamista. 
Hengellisten palveluiden turvaaminen, kansan-
kirkkojen ja muiden uskontokuntien toiminta 
henkisessä huollossa, kriisien uhrien auttami-
sessa ja muussa palvelutoiminassa on erittäin 
tärkeää - ja sitä tärkeämpää, mitä vaikeammista 
tilanteista on kysymys. Kirkollisen sektorin yl-
läpitämä hautaustoimi ja huolen pitäminen su-
ruun liittyvistä, surutyötä tukevista hautajaisis-
ta ja muista surutapahtumista on luonnollisesti 
välttämätöntä kaikissa oloissa. 
Yhteiskunnan opetukselliset, kulttuuriset ja 
hengelliset toiminnot ovat henkisen kriisin-
kestävyyden perusrakennusaineita, mutta asiaa 
on tarkasteltava myös muista YETT- strategi-
an kohdista käsin. Esitämme seuraavassa sekä 

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamisen (YETT) – strategiassa väestön 
henkisen kriisinkestokyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen liitetään opetusministeriön hallin-
nonalan tehtäviin. Näitä tärkeitä tehtäviä ovat 
mm. opetustoimen jatkuminen pidempään jat-
kuvissa poikkeusoloissa, uhkien ja erilaisten 
kriisien käsitteleminen koulutuksessa, valmius 
opetustoimen hyödyntämiseen kansalaistiedot-
tamisen ja -vaikuttamisen kanavana sekä muu 
kansakunnan henkistä ja sosiaalista eheyttä 
ylläpitävä, väestön luottamusta yhteiskunnan 
toimintaan lisäävä ja maanpuolustustahtoa vah-
vistava toiminta sekä terveyden koulutukselli-
nen edistäminen. Syrjäytymisen ehkäiseminen 
koulutuksellisella yhdenvertaisuudella ja tasa-
arvolla on tärkeää väestön sisäisen koheesion 
kannalta. Myös kansakunnan kulttuuri-identi-

 HENKINEN KRIISINSIETOKYKY POIKKEUSOLOISSA 
— KESKEISIÄ NÄKÖKOHTIA

Dosentti Markus Henriksson, psykiatrian erikoislääkäri 1, 2, 
Lääkintäeversti Matti Ponteva, psykiatrian erikoislääkäri, LKT  

1) Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; ylilääkäri
2) Sotilaslääketieteen Keskus, konsultoiva psykiatri
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väestö- että yksilötason psyykkisestä kriisi-
kestävyydestä eräitä keskeisiä seikkoja, jotka 
nousevat esiin erityisesti suuronnettomuus- ja 
katastrofipsykologian ja – psykiatrian tutki-
mustiedosta.
Huoltovarmuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
asianmukainen toiminta ovat kriisinsietokyvyn 
perusta
Sekä yksilön että kokonaisen väestön henkinen 
kriisinsietokyky poikkeusoloissa, sodan olo-
suhteissa, katastrofeissa ja onnettomuuksissa 
perustuu siihen, miten näihin tilanteisiin liit-
tyvät erilaiset kuormitustekijät kyetään hallit-
semaan. Kuormitustekijöistä vakavimpia ovat 
jano, nälkä ja oman maamme oloissa kylmyys. 
Tämän vuoksi yhteiskunnan perustoimintojen 
kuten elintarvike- ja energiahuollon turvaami-
nen ovat väestön sekä fyysisen että henkisen 
kestokyvyn kannalta luonnollisesti ensiarvoi-
sen tärkeitä. Poikkeustilanteissa ilmaantuvat 
fyysiset sairaudet kuten infektioepidemiat voi-
vat murtaa myös psyykkisen kestokyvyn laaja-
mittaisesti. Näin ollen infektioiden ehkäisyyn 
tähtäävä juomavesi-, elintarvike- ja ympäris-
töhygienia sekä rokotussuojaus ovat keskei-
sen tärkeitä myös väestön mielenterveyden ja 
psyykkisen toimintakyvyn näkökulmasta. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan mah-
dollisimman hyvä turvaaminen poikkeusolois-
sa on merkityksellistä muutenkin kuin sairauk-
sien, vammojen tai sosiaalisten hätätilanteiden 
välittömän hoidon kannalta: jos tiedämme, että 
voimme tarvittaessa saada riittävää lääkinnäl-
listä ja sosiaalista apua poikkeusoloissa, psyyk-
kinen kestokykymme on ratkaisevasti parempi 
kuin ilman tätä tietoa. Sosiaali- ja terveyden-
huollon toiminnan turvaaminen onkin asian-
mukaisesti huomioitu valmiuslainsäädännössä. 

Hyvä fyysinen kunto ja riittävä lepo 
lisäävät kestokykyä
Psyykkisen toimintakyvyn eräs keskeinen edel-
lytys on riittävä unen saanti. Unen puute on yksi 
tärkeimmistä psyykkisistä kuormitustekijöistä. 
Poikkeustilanteissa on toistuvasti havaittu, että 
johto-, pelastus-, ensihoito- ja muissa asiantun-
tijatehtävissä olevat henkilöt eivät ole turvan-
neet itselleen uni- ja lepojaksoja silloinkaan 
kun se olisi ollut mahdollista. Johtotehtävissä 

olevien on aktiivisesti huomioitava alaistensa 
levon tarve, koska alaiset eivät useinkaan itse 
tätä tiedosta tai pysty ilmoittamaan. Hyvällä 
johtajalla on myös hyvä varajohtaja, joka il-
moittaa esimiehelleen, milloin tämän on syytä 
levätä. Yhtäjaksoinen 40 tunnin valvominen 
heikentää kenen tahansa suorituskykyä olen-
naisesti, ja paluu normaaliin suorituskykyyn 
40 tunnin valvomisen jälkeen vaatii vähintään 
4 tunnin unen. Vajaan kolmen vuorokauden 
yhtäjaksoisen valvomisen jälkeen tarvitaan 
keskimäärin ainakin 8 tuntia unta normaalin 
toimintakyvyn saavuttamiseksi. Täydellisen 
nukkumattomuuden seurauksena toimintakyky 
romahtaa yleensä viimeistään 4-5 vuorokauden 
jälkeen yksinkertaisissa mekaanisissa tehtävis-
säkin ja päätöksentekokykyä vaativassa johta-
mistyössä jo huomattavasti aiemmin.
Hyvästä fyysisestä kunnosta on selvää hyötyä 
psyykkiselle kestokyvylle. Hyvä fyysinen kun-
to vaikuttaa psykofysiologiin stressihormoni-
järjestelmiin edullisesti ja lisää valvomiskykyä. 
Hyvä fyysinen kunto vähentää fyysisen sairas-
tumisen riskiä ja edistää sairauksista toipumis-
ta, mikä luonnollisesti lisää myös psyykkistä 
selviytymiskykyä. 

Osaaminen on psyykkinen voimavara
Poikkeustilanteissa on tärkeää, että yhtä hyvin 
väestöllä kuin ammattilaisillakin on tilanteen-
mukaiset varusteet ja kyky käyttää niitä. Kyky 
suojautua kylmältä sekä käyttää muita suojau-
tumisvälineitä lisää myös henkistä kestokykyä. 
Kun sotilaalla, poliisilla, pelastustyöntekijällä 
tai terveydenhuollon ammattilaisella on asian-
mukaiset työvälineet ja hän on harjoitellut nii-
den käytön, ammattilainen itsekin saa voima-
varoja psyykkiseen selviytymiseen. Sen sijaan 
huono varustus tai kyvyttömyys käyttää hyviä 
varusteita muodostavat kuormitustekijän ja 
alentavat henkistä kestokykyä. Joihinkin poik-
keusoloihin tai - tilanteisiin voi liittyä eksymi-
sen vaara: eksynyt yksilö tai joukko menettää 
helposti toimintakykynsä kokonaan. Kaikki ne 
taidot ja välineet, joilla eksyminen estetään, 
eivät ole tärkeitä ainoastaan sotilaallisessa 
maanpuolustuksessa vaan myös esimerkiksi 
rauhanajan pelastustoiminnassa ja sairaankul-
jetuksessa. Vaikeissa tilanteissa myös toimivi-
en ammattilaisten keskinäisen yhteydenpidon 
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mättömien uhkien vallitessa. Säteily, biologinen 
tai kemiallinen uhka ovat tällaisia usein vaikeasti 
konkretisoitavia asioita, joihin voi liittyä tar-
peetonta väärien huhujen aiheuttamaa pelkoa 
tai pakokauhureaktioita. Näihin uhkiin liittyvä 
mahdollisimman nopea ja luotettava mittaus- tai 
tunnistamistoiminta on tärkeää jo siksikin, että 
viranomaiset voivat antaa oikeata tietoa huhujen 
tilalle. 

Yhä ilmeisemmäksi on käynyt, että suuronnet-
tomuuksissa ja muissa poikkeustilanteissa ih-
miset tarvitsevat mahdollisuuksia viestiä nope-
asti keskenään. Onnettomuuksien eloonjääneet 
uhrit haluavat usein ensin yhteyden omaisiinsa 
ennen kuin kysyvät omasta tilastaan. Kaikki ne 
keinot, joilla voidaan mahdollisuuksien mu-
kaan turvata puhelin- tai sähköpostiliikenne, 
edistävät psyykkistä selviytymiskykyä. Sodan 
oloissa on kuitenkin huomattava, että väestön 
viestiyhteyksiä voidaan käyttää myös infor-
maatiosodankäynnin välineenä väärien tietojen 
levittämisessä. 

Toiminnan oikeutus ja yhteishenki edis-
tävät kestokykyä ja toipumista
Psyykkinen selviytymiskyky on sitä parempi, 
mitä enemmän yksilö, joukko tai kokonainen 
väestö kokee tekevänsä tilanteeseen nähden oi-
keita ja tarpeellisia asioita. Sotilaita koskien on 
jo kauan tiedetty ja myös tutkimuksin osoitettu, 
että joukon taistelukyky perustuu suurelta osin 
taistelun oikeutukseen. Jos yksilö tai joukko ko-
kee tekevänsä jotakin väärää, niin taistelutahto, 
toimintakyky ja selviytymiskyky vähenevät. 
Poliittisten päättäjien on luonnollisesti huo-
mioitava, että väestön on saatava tietoa poik-
keusoloihin liittyvien päätösten todellisesta 
moraalisesta oikeutuksesta. Johtajien erityisenä 
tehtävänä on motivoida alaiset vaikeisiinkin 
tehtäviinsä niiden oikeutuksen ja tarpeellisuu-
den perusteella. Tämä on tärkeää myös väestön, 
viranomaisten ja kokonaismaanpuolustuksen 
eri alojen ammattilaisten yhteishengen kannal-
ta. Joukkojen hyvällä yhteishengellä, sisäisellä 
lojaalisuudella ja koheesiolla on todettu useissa 
sotilaspsykologisissa tutkimuksissa olevan sel-
keä myönteinen merkitys sekä toimintakyvylle 
että pitkäaikaiselle psyykkiselle selviytymiselle 
myös taistelujen tai onnettomuuksien jälkeen. 

varmistaminen voi olla hankalaa, joskus jopa 
välttämättömien suojautumisvälineiden käytön 
takia.
Poikkeustilanteiden asianmukainen harjoittelu 
lisää psyykkistä kestokykyä - osaaminen on 
psyykkinen voimavara. Esimerkiksi terveyden-
huollon alalla useissa tutkimuksissa on todettu, 
että sairaaloissa, joissa on pidetty suuronnet-
tomuusharjoituksia, henkilöstön psyykkinen 
selviytyminen on parempaa kuin varautumat-
tomissa sairaaloissa. Poikkeustilanteisiin va-
rautuminen ja valmiuksia parantava koulut-
tautuminen on osaltaan myös mielenterveyttä 
vahvistavaa toimintaa. Toisaalta huonosti jär-
jestetyt harjoitukset, jotka eivät lisää osaamista, 
voivat heikentää psyykkistä selviytymiskykyä. 

Kriisiviestintä on yhä tärkeämpää
Viestintä on kaikissa poikkeustilanteissa kes-
keisen tärkeää väestön ja yksilöiden henkiselle 
kriisinsietokyvylle. Poikkeustilanteissa koros-
tuu se, että sekä viranomaiset että väestö tarvit-
sevat tilanteeseen nähden mahdollisimman no-
peata, oikeata ja helposti ymmärrettävää tietoa 
tapahtumista sekä selkeitä toimintaohjeita. Jos 
viranomaiset eivät huolehdi asianmukaisesta 
tiedottamisesta, syntyy vääjäämättä vääriä hu-
huja, disinformaatiota, joka haittaa kaikkien 
toimintaa ja voi jopa romahduttaa koko väes-
tön selviytymiskyvyn. Poikkeusoloissa syntyy 
luonnollisesti tilanteita, joissa kaikkea tietoa ei 
heti saada, mutta tiettyyn rajaan asti tämä ym-
märretään väestössä, kunhan väärää tietoa ei tie-
toisesti jaeta. Viranomaisten on tärkeää säilyttää 
väestön luottamus, ja harhaanjohtavalla tiedolla 
tämä luottamus voidaan menettää siten, että krii-
sinsietokyky alenee pitkäaikaisesti. Informaa-
tiosodankäynti tähtää usein juuri viranomaisten 
ja väestön luottamussuhteen katkaisemiseen. 
Tehokas kriisiviestintä ja sen harjoittelu on yhä 
tärkeämpi asia sekä viranomaisten että väestön 
psyykkisen selviytymisen kannalta. Viranomais-
ten, asiantuntijoiden ja johtajien asiallinen, rau-
hallinen ja selkeä esiintyminen auttaa kaikkia 
selviytymään. Toisaalta viranomaisten epäasi-
allinen, hermostunut tai toimintakyvyttömyyttä 
viestivä esiintyminen voi vakavasti haitata vä-
estön kriisinsietokykyä. 
Tehokkaan viestinnän ja tiedottamisen merki-
tys on erityisen tärkeää ”abstraktien” tai näky-
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Johtajien kestokyky on ratkaisevan tärkeää
Johtajat antavat esimerkin, motivoivat ja kes-
keisesti luovat yhteishengen. Johtajien henki-
nen kriisinsietokyky onkin ratkaisevan tärkeä 
kaikkien muiden selviytymiselle. Johtajat hyö-
tyvät poikkeustilanteisiin liittyvästä koulutuk-
sesta ja kokemuksesta - pelkkä normaaliajan 
johtajuus antaa tähän vain harvoin riittävästi 
valmiuksia. Koulutus, harjoittelu ja valmiuk-
sia edistävät kokemukset ovat myös johtajan 
mielenterveyttä vahvistavia tekijöitä. Johtajien 
tehtävänä on tehdä tietoista henkistä työtä po-
sitiivisen lopputuloksen kuvan säilyttämiseksi 
mielessään. Johtajan toivottomuus leviää no-
peasti myös kaikkien muidenkin toivottomuu-
deksi. Johtajan jaksamista edistää se, että hän 
keskittyy omaan johtamistehtäväänsä ja lähi-
ajan osatavoitteisiin. Hyvän varajohtajan avulla 
johtaja huolehtii omista lepojaksoistaan. 

Psyykkisten järkytysten tarpeenmukaista 
hoitoa tarvitaan – ja siitä on hyötyä

Sotiin, katastrofeihin ja suuronnettomuuksiin 
liittyy aina järkyttäviä kokemuksia, sellaisia ti-
lanteita ja näkyjä, joihin normaalioloissa emme 
ole tottuneet. Järkyttävät kokemukset aiheutta-
vat lähes kaikille stressioireita, ja raja oireiden 
ja varsinaisen haittaavan stressireaktion välillä 
on liukuva. Tutkimukset ja selvitykset hyvin-
kin vaikeista tilanteista ovat osoittaneet, että 
ihmisten kyky selviytyä stressioireista on yl-
lättävän hyvä, kunhan psyykkisen selviämisen 
perusedellytykset (pelastustoiminta, lääkintä-
huolto, perushuolto, johtajuus, toimintaohjeet 
ja muu viestintä) ovat edes kohtuullisella ti-
lanteenmukaisella tasolla. Haitallisesta stressi-
reaktiosta voidaan puhua, jos ahdistuneisuus, 
pelko, sydämentykytys, hikoilu, huumaantu-
neisuus tai muut stressioireet ovat sietämät-
tömiä tai alentavat toimintakykyä. Useimmat 
äkilliset stressireaktiot lievittyvät itsestään le-
volla, tilaisuudella tulla kuunnelluksi ja asial-
lisella kohtelulla. Voimakkaissa järkytyksissä 
äkillinen stressireaktio voi ”lukkiutua” pidem-
pikestoiseksi traumaperäiseksi stressihäiriöksi, 
jonka oireita ovat ahdistuneisuus, tapahtuman 
uudelleen toistuminen esimerkiksi painajais-
unissa, tunne-elämän kaventuminen, ärtynei-
syys ja unettomuus. Järkytyksen massiivisuus, 
läheisten ja yhteisön tuen puute ja yksilölliset 

herkkyystekijät altistavat traumaperäisen stres-
sihäiriön syntymiselle ja pitkäaikaistumiselle. 
Traumaperäinen stressihäiriö voi parantua it-
sestään mutta sitä voidaan tehokkaasti hoitaa 
psykoterapialla ja joissakin tapauksissa myös 
psykoterapiaan yhdistetyllä lääkehoidolla. 
Asianmukainen pelastustoiminta, fyysinen en-
siapu ja ensihoito auttavat järkytystilanteessa 
olevaa ihmistä, mutta monet tarvitsevat myös 
varsinaista psyykkistä kriisiapua. Äkillisistä 
järkytysoireista kärsivää ihmistä on kuunnelta-
va, hänelle on annettava selkeää tietoa tapah-
tumista ja käytännön toimintaohjeita; auttajien 
on edustettava rauhallisuutta, järjestystä ja elä-
män jatkumista. Psyykkisessä ensiavussa tulee 
käyttää myös konkreettisia tilanteenmukaisia 
apuvälineitä kuten lämmintä huopaa tai läm-
mintä juotavaa niille, joille tämä on tarpeen. 
Kenenkään järkyttävien tapahtumien uhrin ko-
kemuksia ei tule vähätellä. ”Kaikille” tarjotta-
vasta järkytyksen psykologisesta jälkipuinnista 
ei ole nykytiedon mukaan hyötyä stressihäiri-
ön kehittymisen ehkäisemisessä, eikä sellai-
seen tule pakottaa. Sen sijaan asianmukaisesti 
toteutetusta jälkipuinnista tai emotionaalisesti 
vähemmän syvällisestäkin keskustelusta ja 
informoinnista on hyötyä äkillisistä vakavista 
stressireaktioista kärsiville ja sellaisille ryhmil-
le, joita yhdistää tietty ammattirooli tai -teh-
tävä. Kaikkein järkyttävimpien tapahtumien 
keskellä on auttajien oman kriisinsietokykynsä 
säilyttämiseksi hyväksyttävä auttamiskykynsä 
rajallisuus. Joissakin tilanteissa on välttämä-
töntä järjestää nopeasti psyykkistä ensiapua 
ja työnohjausta myös poliisille, pelastushenki-
löstölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tihenkilöille ja muille auttajille sekä viestinnän 
toimijoille.

Laajimmistakin poikkeusoloista voi-
daan selvitä – kuten aiemmin

Erityisen laajoista poikkeustilanteista Suo-
messa on kokemusta vain sodista yli 60 vuo-
den takaa. Sekä koko väestön että puolus-
tusvoimissa palvelleiden kriisinkestokyvyn 
voidaan katsoa silloin olleen erittäin hyvä, 
jos verrataan mihin tahansa vastaavaa stres-
siä kokeneeseen ja samalla yhteisöllisellä 
kehitystasolla olleeseen kansakuntaan. Tä-
hän vaikutti useita tekijöitä: kansanluonne, 
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tällaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, 
että yhteinen näkemys oman toiminnan oi-
keutuksesta säilyy ja että kansalaiset ovat 
motivoituneet keskittämään voimansa kriisis-
tä selviytymiseen.

Kirjallisuutta
Hautamäki A, Coleman PG. Explanation for low 
prevalence of PTSD among older Finnish war ve-
terans: social solidarity and continued significance 
given to wartime sufferings. Aging and Mental 
Health 2001;5:165-174.

Henriksson M. Henkinen kriisinsietokyky. Teok-
sessa: Tietoja Suomen    kokonaismaanpuolustuk-
sesta 2006. Maanpuolustuskorkeakoulu. Helsinki: 
Edita Prima, 2005.
Henriksson M. Psyykkiseen selviytymiseen on 
monta tietä. Suomen Lääkärilehti 2005; 3355                  
(pääkirjoitus).
Henriksson M, Lönnqvist J. Psyykkiset kriisit, so-
peutumishäiriöt ja stressireaktiot. Kirjassa: Lönn-
qvist J, Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen 
M, Partonen T (toim.) Psykiatria. 5. uudistettu pai-
nos. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, 2007.
Leppävuori A, Paimio S, Avikainen T, Nordman T, 
Puustinen K, Riska M. (toim.). Suuronnettomuus-
tilanteiden kriisityö. Helsinki: Kustannusosakeyh-
tiö Tammi, 2009.
Murtomaa, M. & Narumo, R. Traumaattisten tilan-
teiden psykososiaalinen tuki ja palvelut. Sosiaali- 
ja terveysministeriö, Monisteita 1998: 1.
Nurmi L. Kriisi, pelko, pakokauhu. Helsinki: 
Edita, 2006.
Ponteva M, Jormanainen V, Nurro S, Lehesjoki M. 
The Finnish UN peace-keeping service interruptors 
in the years 1969-96. A postal inquiry study. Ann 
Med Milit Fenn 2000;75:31-36.
Ponteva M. Äkillinen stressireaktio ja traumape-
räinen stressihäiriö. Kirjassa: Kunnamo I.  (pää-
toim.). Lääkärin käsikirja. Helsinki: Duodecim, 
2008:1245-8.
Ponteva M. Psykososiaalinen tuki. Kirjassa: 
Castrén M, Ekman S, Martikainen M, Sahi T, 
Söder J (toim.). Suuronnettomuusopas. Helsinki: 
Duodecim, 2006:123-34.
Ponteva M. Sodan aiheuttamat psyykkiset vammat. 
Suomen Lääkärilehti 1993;48:472-481
Psykososiaalinen tuki ja palvelut suuronnettomuu-
dessa. Asiantuntijatyöryhmän muistio. 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvityksiä 2006: 81.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaa-
misen strategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 
23.11.2006. Helsinki: Puolustusministeriö, 2006. 
www.yett.fi  

pakkotilanne ja vaihtoehtojen vähyys, talvi-
sodassa koettu oikeudenloukkaus, vahva it-
senäisyystahto sekä kotirintaman (perheiden) 
henkinen kestävyys ja antama tuki. Tuorees-
sa muistissa ollut sisällissota ei estänyt kan-
sallisen yhteisöllisyyden kehittymistä.
On melko mahdotonta kuvitella Pohjois-Eu-
roopassa samankaltaista poliittista tilannetta 
kuin oli talvisodan alkaessa, mutta sota muu-
alla Euroopassa on näyttänyt olevan täysin 
mahdollista. Sellainen voi aiheuttaa laajan 
häiriö- ja sodanuhkatilanteen, johon tultai-
siin reagoimaan yhteisötasolla stressioirein. 
Suomalaisille rauhanturvaajille tehtyjen tut-
kimusten perusteella voidaan arvioida, että 
stressireaktioiden ja -häiriöiden todennäköi-
syys on suomalaisilla vain noin kolmannes 
siitä kuin esimerkiksi norjalaisilla. Väestön 
henkinen kriisinsietokyky ei Suomessa ole 
huonompi kuin muualla Euroopassa, vaan se 
todennäköisesti on jopa parempi, varsinkin 
kun monia muita maita parempi huoltovar-
muutemme ja valmiusajattelumme otetaan 
huomioon, mutta suunnittelussa on silti varau-
duttava huomattaviin koko väestön hoito- ja 
tukitarpeisiin. Tsunamin jälkeen kotimaahan 
evakuoitujen uhrien tutkimusten perusteella 
voidaan arvioida, että mielenterveydellisten 
palvelujen käyttötarve lisääntyy ainakin kym-
menellä prosenttiyksiköllä kaltaistettuun ver-
tailuaineistoon verrattuna, mutta palvelujen 
järjestämisessä joudutaan ottamaan lisäksi 
huomioon myös sekundääristen uhrien mah-
dolliset tarpeet.
Poikkeustilanteessa, joka on katastrofaalinen 
eli hoidon tarve jatkuvasti ylittää resurssit, on 
pakko tehostaa kaikkia toimia henkisen krii-
sinkestokyvyn parantamiseksi. On myös to-
dennäköistä, että jos tällainen tilanne syntyy, 
se alkaa yllättäen eikä varautumiseen jää pal-
joakaan aikaa. Ammattihenkilöstön tehtäviä 
voidaan silloin joutua siirtämään vähemmän 
koulutetuille ja erityisesti psyykkinen ensiapu 
ja henkinen tukeminen osoittamaan kokonaan 
vapaaehtoisten maallikoiden ja olemassa ole-
van sosiaalisen verkoston tehtäväksi. Asian-
mukainen kriisiviestintä sekä erityisesti hu-
hujen ja muun disinformaation kumoaminen 
ovat näissä tilanteissa aivan keskeisiä tehtä-
viä. Ratkaisevaa lienee tulevaisuudessakin 
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ABSTRACT
The aim of this research programme was to improve military performance in extended military operations 
in cold conditions. The research was performed in cooperation with the Finnish Defence Forces and the 
Finnish Institute of Occupational Health during years 2003–2007 in Northern Finland. Questionnaires, 
physiological measurements, performance measurements, health examinations and clothing tests were ap-
plied. The measurements were carried out mainly in ca. two weeks winter combat exercises of motorized 
infantry units. The subjects were voluntary male conscripts.
One distinctive result from the daily questionnaires, carried out during the winter trainings, has been a 
marked deficiency in drinking water among the soldiers. Furthermore, a typical phenomenon during the 
exercises was that some soldiers had to be evacuated to first aid station with symptoms such as headache, 
nausea, dizziness and weakness.  After giving proper amount of drinking water the symptoms dramatically 
ceased. Main explanations for the deficient drinking during the exercise have been inadequate logistics of 
food and drinking water and freezing of water. 
An intervention study for a proper hydration during two weeks winter training was performed. One platoon 
was supplied daily with additional 10 pieces of 0.2 litre juice containers, which were kept warm in their 
all terrain vehicles. A reference platoon was supplied with normal food and drink rations. The results of 
this intervention study show that all subjects in the test platoon got enough to drink, while all subjects in 
the control platoon suffered from thirst.  The  improved  drink  rations were associated with clearly im-
proved subjective evaluations of physical and mental performance, mood and motivation in the test platoon 
compared to the control platoon.  Furthermore, daily consumption of 2.0  to 2.5 litres of fluid seems to be 
enough  to  maintain good hydration status and optimal performance  in wintertime combat training  in the 
studied type of military tasks.
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LYHENNELMÄ
Tutkimushankkeen tarkoituksena oli optimoida sotilaiden suorituskykyä pitkäaikaisissa soti-
laallisissa operaatioissa kylmissä oloissa. Tutkimus toteutettiin puolustusvoimien ja Työter-
veyslaitoksen yhteistyönä vuosina 2003–2007 Pohjois-Suomessa. Tutkimusmenetelminä käy-
tettiin kyselylomakkeita, fysiologisia mittauksia, suorituskyvyn mittauksia, terveystarkastuksia 
ja vaatetukseen liittyviä mittauksia. Mittaukset toteutettiin noin kahden viikon mittaisissa mo-
torisoidun jalkaväkipataljoonan harjoituksissa. Tutkittavat olivat vapaaehtoisia varusmiehiä. 
Eräs selvästi erottuva tulos päivittäisissä kyselyissä talviharjoitusten aikana oli, että sotilailla 
oli merkittävä puute juomavedestä. Lisäksi tyypillinen ilmiö harjoituksissa oli, että joitain 
sotilaita jouduttiin evakuoimaan harjoitusjoukostaan hoitopaikalle, koska heillä oli oireina 
päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta ja heikotusta. Juotavan antamisen jälkeen oireet dra-
maattisesti hävisivät. Pääsyitä juomaveden puutteeseen harjoitusten aikana oli puutteellinen 
ruoka- ja juomavesihuolto sekä juomaveden jäätyminen. Näin ollen tehtiin interventiotutkimus 
asianmukaisen juomavesihuollon toteuttamisesta kahden viikon harjoituksen aikana. Interven-
tiojoukkue sai päivittäin ylimääräiset 10 kpl 2 dl:n mehujuomapakkausta, jotka pidettiin läm-
piminä joukkueen telakuorma-auton ohjaamossa. Verrokkijoukkue oli harjoituksen normaalin 
ruoka- ja juomahuollon varassa. Interventiotutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikki inter-
ventiojoukkueen sotilaat saivat tarpeeksi juotavaa, mutta verrokkijoukkueen sotilaat kärsivät 
janoa. Parannettu juomaveden saanti oli yhteydessä selvästi parempiin subjektiivisiin ar-
vioihin fyysisestä ja psyykkisestä suorituskyvystä, mielialasta ja motivaatiosta interventio-
joukkueessa verrokkijoukkueeseen nähden. Lisäksi päivittäinen 2,0–2,5 litran juomaveden 
nauttiminen näyttää olevan riittävä ylläpitämään hyvän nestetasapainon ja optimaalisen suo-
rituskyvyn tutkimuksen mukaisessa talviajan taisteluharjoituksessa.



INTRODUCTION

Both short and long term exposure to cold 
decreases significantly the different com-
ponents of physical performance, e.g. the 
function and coordination of hand, muscu-
lar strength, maximal aerobic capacity and 
fulfilling submaximal tasks [1,2,3,4]. Also 
mental performance decreases in cold [5] and 
hypohydration decreases it even more [6]. 
Hypohydration decreases initiativity and re-
duces food intake, which in turn can reduce 
body’s energy supplies and heat production 
[7]. Hypohydration can decrease the ability 
for thermoregulation in long term cold expo-
sure in rest by decreasing peripheral vasocon-
striction so that heat loss increases [8]. Ex-
tremities cool even more, because the blood 
flow to peripheral parts of the body decreases 
due to the decrease of blood volume caused 
by dehydration [9,10]. There is also evidence 
that hypohydration increases the prevalence 
of frostbite in peripheral parts of the body 
[11]. Moreover, hypohydration influences the 
circulation even before the blood volume has 
decreased [12].

A research program on health, performance 
and cold protection of soldiers in long-term 
combat during winter has been performed in 
co-operation with Finnish Defence Forces 
(FDF) and Finnish Institute of Occupational 
Health (FIOH) during years 2003-2007 in 
Northern Finland. The project was a continu-
ation of long-time research and development 
co-operation between FDF and FIOH.

The aim of this research program was to 
improve military performance in extended 
military operations in cold conditions. An-
other aim was to improve the methods of 
monitoring and evaluating soldiers’ physi-
cal and mental performance in the field in 
winter time. Part of the study was also to 
compare the newly developed model M2005 
of combat clothing and personal equipment 
of Finnish soldier with the combat clothing 
model M1991. It could be expected, that dur-
ing long-term strenuous combat exercise in 
winter conditions several factors e.g. physi-
cal and mental fatigue, sleep loss, decrease 

of thermal insulation of clothing due to mois-
ture and dirt, dehydration and negative en-
ergy balance may decrease the performance 
of soldiers and military units.

Questionnaires, physiological measurements, 
performance measurements, health examina-
tions and clothing tests were applied. The 
measurements were carried out mainly in ca. 
two weeks winter combat exercises of motor-
ized infantry units.

One distinctive result from the interviews and 
daily questionnaires, carried out during the 
winter trainings, shows that there is a marked 
deficiency in drinking water. Furthermore, a 
typical phenomenon during the exercises was 
that some soldiers had to be evacuated to first 
aid station with symptoms such as headache, 
nausea, dizziness and weakness. After giving 
proper amount of drinking water the symp-
toms dramatically ceased. Main explanations 
for the deficient drinking during the exercise 
have been inadequate logistics of food and 
drinking water and freezing of water. There-
fore, an intervention study was carried out. 

MATERIALS AND METHODS

The study was carried out during a 12 days 
field exercise in December 2005 in North-
ern Finland. The exercise started as a 5 days 
combat training and continued by a 7 days 
combat shooting. The subjects were volun-
tary male conscripts, aged 18-23 years, from 
a motorized infantry company of Jaeger Bri-
gade, Sodankylä, Lapland.

One infantry platoon (n=28) was supplied 
daily with 10 pieces of 0.2 litre juice contain-
ers, which were kept warm in their all terrain 
vehicles; moreover, the soldiers were able to 
drink normally during their meals. 

The juice containers were orange, apple 
and pineapple juices. The content was: car-
bohydrates 10-12 g/100 ml, energy content 
170-205 kJ/100 ml (40-48 kcal/100 ml), and 
ascorbin acid 30 mg/100 ml.

A reference platoon (n=26) was supplied with 
normal food and drink rations.

Ann Med Milit Fenn 2009: Vol. 84, No 1

17



The amount of consumed fluids by every 
man was recorded daily in a questionnaire. 
Also with daily questionnaires was asked on 
a scale from 0 (worst situation) to 10 (opti-
mal situation) their subjective opinion of their 
mood, motivation and physical and cognitive 
performance. 

RESULTS
The mean temperature during the exercise was 
-8.6°C, variation was between -3.9–21.1°C. 
There was no rain during the exercise.

The results of this intervention study show that 
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Figure 1: Daily fluid intake (L) in the test and control groups.

Figure 2: The association between daily fluid intake and the opinion about the sufficiency of fluid

all subjects in the test platoon got enough to 
drink, while all subjects in the control pla-
toon suffered from thirst. The men in the 
test platoon drank 2.2 ± 0.05 litres and the 
men in the control platoon drank 1.3 ± 0.05 
litres per day (Fig. 1). The opinion about 
the sufficiency of the fluid was almost op-
timal, when  the daily fluid intake was 2.2 
litres (Fig. 2).
The improved drink rations were associated 
with clearly improved subjective evaluations 
of physical and mental performance, mood 
and motivation in the test platoon compared 
to the control platoon (Fig. 3 and 4). 
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Figure 3: Self-estimated mood in the test and control groups.

Figure 4: Self-estimated physical performance in the test and control groups.

CONCLUSIONS
The results show that all subjects in the 
test platoon got enough drinking, while in 
the reference platoon all subjects suffered 
thirst. The improved drink rations were as-
sociated with clearly improved subjective 
evaluations of physical and mental perfor-
mance, mood and motivation in the test 
platoon compared to the control platoon. 
Daily consumption of 2.0 to 2.5 litres of fluid 

seems to be enough to maintain good hydra-
tion status and optimal performance among 
infantry soldiers during combat training in 
wintertime in the studied type of military 
tasks.
The deficiency of drinking water dur-
ing wintertime exercises can be avoided 
by good planning of the daily supplies of 
warm water or juice and training the sol-
diers to drink enough also in cold condi-
tions.
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Ihmisen kuivuminen heikentää hänen toimintakykyään. Janon tunteen olemassaolo viittaa siihen, 
että henkilö on merkittävästi kuivunut. Toisaalta tiedetään, että jo 3 %:n kuivuma alentaa fyysistä 
ja henkistä toimintakykyä merkittävästi (1-5). Jos kuivuma on kehittynyt suhteellisen nopeasti, 
esimerkiksi vuorokauden aikana, kyseessä on lähinnä extrasellulaarisen nesteen ja natriumin 
vajaus. On yleisesti tunnettua, että kesähelteellä fyysinen aktiviteetti altistaa kuivumiselle. Pak-
kasellakin pitkäaikainen fyysinen rasitus ja siitä johtuva väsyminen, hikoilu ja vesipullon jääty-
minen saattavat altistaa yhtälailla kuivumiselle.
Tässä työssä tarkasteltiin alokkaiden painoa, nestetasapainoa ja reaktiokykyä välittömästi hel-
mikuun pakkaspäivinä järjestetyn nelipäiväisen leirin jälkeen. Osa tutkittavista sai päivittäin, ja 
valvotusti, neljä ylimääräistä vesiannosta ja osalla noudatettiin Puolustusvoimien tavanomaista, 
nesteen annon tärkeyttä korostavaa, käytäntöä.

AINEISTO
Upinniemen varuskunnan kahden komppani-
an alokkaat osallistuivat nelipäiväiseen talvi-
leiriin Kiikalan maastossa helmikuussa 2009. 
Leirin aikana oli pakkasta 8-15 ºC. Tähän tut-
kimukseen valittiin kahdesta komppaniasta 
kummastakin kaksi joukkuetta, yhteensä 134 
varusmiestä, joista 128 oli aloittanut palve-
lunsa 7 viikkoa aikaisemmin ja 4 oli edellisen 
saapumiserän alikersantteja. Valitut joukkueet 
edustivat fyysiseltä kunnoltaan keskimääräi-
siä miehiä. 67:lle miehelle tarjottiin jokaisen 
neljän aterian aikana ylimääräinen 0,5 litran 
vesiannos ja 57 miestä saivat tavanomaisen 
nestemäärän. Nämä ryhmät olivat samanlai-
sia seuraavien kriteerien perusteella; Cooper-
testi 2588 ± 36 m vs. 2591 ± 27 m, lihasmas-
sa 35,5 ± 0,6 kg v. 35,5 ± 0,5 kg, rasvamassa  
9,4 ± 0,5 vs. 10,7 ± 0,6 kg ja pituus 178,6 ± 
0,8 cm vs. 179,8 ± 0,7 cm.
Tutkimukset tehtiin klo 17-20 noin 2-4 tuntia 
edellisestä ateriasta ja leirin päättymisestä. 
Tutkittavat kävivät suihkussa ennen tutki-
musta. Heitä kehotettiin myös tyhjentämään 
rakkonsa ja ulostamaan tutkimusvuoroa odo-
teltaessa.

MENETELMÄT
Tutkittavien pituus mitattiin Harpender-pi-
tuusmittarilla 0,1 cm:n tarkkuudella ja paino 

kehon impedanssilaiteella 0,1 kg:n tarkkuu-
della. Lihas- ja rasvamassa mitattiin myös 
impedanssilaiteella. 
Tutkittavat täyttivät kyselykaavakkeen, jossa 
kysyttiin heidän mielipidettään sen hetkistä 
fyysistä ja henkistä intakyvystä ja janon tun-
teesta. Vesiryhmältä kysyttiin lisäksi ylimää-
räisen nesteytyksen toteutumisesta. Kaikissa 
vastauksissa käytettiin skaalaa 1-10. 
Tutkittavien käden reaktio- ja liikenope-
us tutkittiin WTS-Wiener testilaitteistolla 
käyttämällä ohjelmaa, jossa 28 kertaa tulee 
reagoida keltaisen pallon ilmaantumiseen 
tietokonenäytöllä. Cooper-testin matka rekis-
teröitiin.
Tuloksia analysoitaessa käytettiin ryhmien 
tulosten keskiarvoja ± SEM ja regressio-
analyysiä. Ilmoitetun janoindeksin mukaan 
koko 134:n miehen ryhmä jaettiin myös ja-
noisiin (≥6) ja erittäin janoisiin (≥9). Janoisia 
heistä ilmoitti olevansa 76 miestä ja erittäin 
janoisia 17 miestä.

TULOKSET

Osa perusryhmän miehistä oli kliinisen ar-
vion mukaan kuivia ja levottoman tuntuisia. 
Heitä ei kuitenkaan systemaattisesti arvioi-
tu. Kyselykaavaketulokset osoittivat, että 
miehet olivat leirin jälkeen janoisia. Heidän 
keskimääräinen janoindeksinsä oli 7,5/10.  

VARUSMIESTEN KUIVUMINEN LEIRIOLOSUHTEISSA 
ON YLEISTÄ: YLIMÄÄRÄINEN NESTEEN JUONTI  

PARANTAA REAKTIOKYKYÄ
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57:sta miehestä 15 miestä (26 %) olivat erit-
täin janoisia; he ilmoittivat janoindeksikseen 
9 tai 10. Janotuntemuksen hajonta oli huo-
mattavaa 3:sta 10:een. Janotuntemuksen ja-
kauma on esitetty kuvassa 1. 

Vesiryhmän miehistä vain muutama koki it-
senä janoiseksi; janoindeksi oli neutraali ja 
matalampi kuin perusryhmässä, keskimäärin 
5,0/10, p=0.001. Erittäin janoiseksi ilmoit-
tautui vain 2 miestä 67:stä (Kuva 1). Ryhmän 
67:stä miehestä 6 ilmoitti, että heidän juomis-
ohjelmansa ei ollut toteutunut hyvin (indeksi 
≤5/10). Heidän poistamisella aineistosta ei 
ollut merkittävää vaikutusta tuloksiin.
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Perusryhmän miesten ilmoittama fyysinen 
toimintakykyindeksi oli keskimäärin 6,5/10 ja 
henkinen toimintakykyindeksi 7,1/10. Nämä 
vastaukset olivat vahvasti toisistaan riippu-
vaisia ja niiden yksilöllinen vaihtelevuus oli 
huomattavaa. Perusryhmän miehet kokivat 
henkisen ja fyysisen toimintakykynsä lievästi 
paremmaksi kuin nesteryhmän miehet; 7,1± 
0,26 vs. 6,8± 0,22 ja 6,6± 0,19 vs. 6,5± 0,20. 
Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 
merkittäviä. Toisaalta koko aineistossa janoi-
set miehet (janoindeksi ≥6) ilmoittivat, että 
heidän fyysinen ja henkinen toimintakykynsä 

oli muita parempi, p=0,03 ja p=0,05. 

Keskimääräinen reaktioaika oli perusryhmän 
miehillä (295,0 ± 5,8 ms) hitaampi kuin vesi-
ryhmän miehillä (281,5 ± 5,1 ms)  (p=0.001). 
Jos koko 132:n miehen aineisto jaettiin kah-
teen ryhmään janon tunteen mukaan, reaktio-
nopeus oli 277,8 ± 6,2 niillä, joiden janoin-
deksi oli ≤5 ja 294,0 ± 4,9 niillä, jotka olivat 
janoisia (janoindeksi ≥6), p=0.001.  Erittäin 
janoisten miesten (janoindeksi ≥9) reaktio-
aika oli 297 ± 13 ms.

Käden liikenopeus oli sama kummallakin 
ryhmällä; 110,4 ± 3,1 vs. 110,7 ± 3,1 ms.

Upinniemen varuskunnan kolmen edellisen 
palvelukseen astumiserän alokkaiden painot, 
rasva- ja lihasmäärät ovat keskenään olleet 
samanlaisia. Heidän keskimääräinen painon-
sa oli tammikuussa 2008 77,3 kg, rasvamäärä 
12,8 kg ja lihasmäärä 36,1 kg. Näihin arvoihin 
verrattuna nyt tutkittujen alokkaiden vastaavat 
arvot poikkesivat merkittävästi (Taulukko 1). 
Perusryhmän miesten keskimääräinen paino 
oli 5,1 kg, rasvamäärä 3,4 kg ja  lihasmassa 
0,6 kg pienempi. Vesiryhmän miesten keski-
määräinen paino oli 1,5 kg suurempi kuin pe-
rusryhmän miesten; ero ei ollut merkittävä.

Kuva 1: Prosentuaalinen janoindeksin jakauma perusryhmän (valkoiset  
              pylväät) ja vesiryhmän miehillä (mustat pylväät).
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Pohdinta
Tulokset viittaavat siihen, että tavanomaisen 
ohjeistuksen mukainen juominen johtaa 
neljän päivän talvileirillä alokkaiden kui-
vumiseen ja toimintakyvyn heikkenemi-
seen. Nämä voidaan estää veden annolla. 
Veden annosta huolehtiminen on halpa 
ja tehokas tapa parantaa taistelujoukon 
reaktiokykyä. Vaikka reaktionopeus riip-
puu monista muistakin samanaikaisista 
tekijöistä, kuten väsymyksestä ja ravitse-
mustilasta, tulokset viittaavat siihen, että 
janon tunne ja todennäköisesti myös kui-
vumistila voidaan kokonaan estää veden 
annolla. Tämä johtopäätös ei poissulje 
sitä mahdollisuutta, että jokin muu neste 
olisi vettä parempi vaihtoehto. 

Kenttäsairaanhoitajien kokemukset lei-
reiltä viittaavat siihen, että miehen kui-
vuminen on tavallisin syy epämääräisiin 
oireisiin. Miksi kuivumista ei tehokkaam-
min estetä, vaikka Puolustusvoimat koros-
tavat ohjeissaan varusmiesten juomisen 
tärkeyttä. Ohjeen toteutuminen taistelu-
harjoituksissa saattaa estyä monistakin 
syistä. Asia saattaa unohtua. Pakkasella 
vesipullo saattaa myös jäätyä. Vesipullon 
jäätyminen tulisi tavalla tai toisella estää 
kehittämällä vaatteiden suojassa säilytet-
tävä pullo tai vastaava. Arvioimme, että 
vettä tulisi kulua 4-5 litraa miestä ja päi-
vää kohti. Tämä tarkoittaa noin 4000 lit-
raa vettä esimerkiksi kompaniaa kohti vii-
kossa. Käytännössä vettä on käytettävissä 
korkeintaan puolet tästä määrästä.

Jano on subjektiivinen tunne, mutta yleen-
sä viite jo merkittävästä veden puutteesta 
(6-7). Janoiset miehet kokivat oman hen-
kisen ja fyysisen toimintakykynsä olevan 
muita parempi, vaikka heidän objektiivi-
nen reaktioaikansa oli muita huonompi. 
Tämä löydös on huolestettuva, eikä se 
lisää palveluturvallisuutta. Se saattaakin 
olla viite siitä, että janoisen miehen ar-
vostelukyky on heikentynyt.

On viitteitä siitä, että tilapäinen runsas 
nesteytys viivyttää kuivumista ja paran-
taa kestävyyskapasiteettia kahden tunnin 
pyöräilyn aikana (8). Spekuloimme, että 
lyhytaikaisissa taisteluolosuhteissa voi-
taisiin tällä tavalla lisätä joukon tilapäistä 
kestävyyttä. Asiasta ei tiedossamme ole 
tutkittua tietoa.

Työn viitteellisenä tuloksena myös ilmeni, 
että alokkaiden paino laski merkittävästi  
7 viikon aikana verrattuna tulotarkas-
tuksen painoon. Vaikka tämä osin johtui 
kuivumisesta, rasvamäärän huomattava 
alentuminen oli kuitenkin todennäköisesti 
suurin syy painon laskuun. Lisäksi lihas-
massa pieneni. Näin nopea keskimääräi-
nen rasva- ja lihasmäärän lasku viitannee 
tämän joukon negatiiviseen energiatasa-
painoon. Tämän seurauksena osa miehis-
tä on todennäköisesti nälkiintynyt, millä 
saattaa olla vaikutuksia paitsi tuloksiim-
me myös heidän toimintakykyynsä. On 
kyseenalaista onko näin nopea rasvamää-
rän lasku palvelumotivaation kannalta ta-
voitteellista. 

  Taulukko 1. Potilasryhmien ominaisuuksia.
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ABSTRACT
Sudden cardiac arrest (CA) is one of the leading causes of death in Europe. About 40 % of CA 
victims have ventricular fibrillation (VF) at the time of the first heart rhythm analysis. The treat-
ment for VF is cardiopulmonary resuscitation (CPR) and rapid defibrillation. The automated 
external defibrillator (AED) and the concept of public access defibrillation (PAD) may be a key 
to shortening defibrillation delays. Recent studies have shown that PAD programs are associated 
with high survival rates from VF when devices have been placed in certain risk sites and used by 
trained laypersons. The purpose of this study was to find new ways of utilizing layperson defibril-
lation and promote the concept of PAD. The goal of rapid defibrillation in five minutes after the 
onset of CA is difficult to achieve in Finland due to sparse population and long distances. Local 
PAD programs may shorten the defibrillation delays.

Väitöskirjatyön tarkoituksena oli lisätä 
tietoisuutta puoliautomaattisista defibril-
laattoreista ja maallikon suorittamasta de-
fibrillaatiosta Suomessa. Väitöskirjatyössä 
selvitettiin puoliautomaattisten defibrillaat-
toreiden käyttöä sopimus- ja vakinaisten 
palokuntien yksiköissä sekä matkustajalen-
tokoneissa. Simulaatiotutkimusten avulla 
tutkittiin hätäkeskuspäivystäjän mahdolli-
suuksia ohjata maallikkoa puoliautomaat-
tisen defibrillaattorin käytössä puhelimitse. 
Lisäksi tutkittiin kammiovärinästä elvytet-
tyjen potilaiden pitkäaikaisselviytymistä.

Äkillinen sydäntapahtuma ja sitä seuraava sy-
dänpysähdys on yksi yleisimmistä työikäisten 
kuolinsyistä Suomessa. Vaikka kammioväri-
nän esiintyvyys äkillisen sydänperäisen sy-
dänpysähdyksen alkurytminä on laskussa, on 
kammiovärinä edelleen hyvin yleinen alku-
rytmi etenkin julkisella paikalla tapahtuvassa 
yllättävässä sydänpysähdyksessä edellyttäen, 
että rytmianalyysi päästään suorittamaan ly-
hyellä viiveellä.

Kammiovärinän ainoa parantava hoito on 

nopea defibrillaatio. Kansainväliset elvytys-
suositukset asettavat tavoitteeksi alle viiden 
minuutin defibrillaatioviiveen sairaalan ulko-
puolella tapahtuvassa sydänpysähdyksessä. 
Suomen olosuhteissa viiden minuutin defib-
rillaatiotavoite on vaikeaa tai jopa lähes mah-
dotonta saavuttaa suurimpia taajamia lukuun 
ottamatta. Sydänpysähdyspotilaan selviämis-
mahdollisuudet pienenevät 10-15 % jokaisen 
minuutin aikana, jonka defibrillaatio viiväs-
tyy. Puoliautomaattiset neuvovat defibrillaat-
torit tarjoavat ratkaisun defibrillaatioviivei-
den lyhentämiseksi tietyissä olosuhteissa.

MAALLIKON SUORITTAMA DEFIBRILLAATIO  
SYDÄNPYSÄHDYSPOTILAAN HOITOKETJUSSA

Heini Harve-Rytsälä1 
1) Sotilaslääketieteen Keskus, Tutkimus- ja kehittämisosasto, Tukholmankatu 8A, 00290 Helsinki

Lay-person and public access defibrillation in the chain of survival in Finland
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rittama defibrillaatio sydänpysähdyspotilaan hoitoketjussa”. Väitöskirja kuuluu anestesio-
logian ja tehohoidon erikoisalaan. Vastaväittäjänä toimi professori Heikki Huikuri Oulun 
Yliopistosta. Harve-Rytsälä toimi SOTLK:n opetuslääkärinä vuosina 2007-08. Kaksi väitös-
kirjan viidestä osatyöstä on tehty SOTLK:ssa.

Puoliautomaattisen defibrillaattorin sijainti-
paikkaa kuvaava kansainvälinen merkki.  

Neuvovien puoliautomaattisten defibrillaatto-
reiden (automated external defibrillator, AED)



kehittäminen alkoi 1970-luvulla. Laite analy-
soi itse potilaaseen kiinnitettyjen elektrodien 
kautta sydämen sähköisen rytmin. Analysoin-
ti tapahtuu siten, että laite rekisteröi muun 
muassa rytmin säännöllisyyttä, amplitudia, 
poikkeamaa asetetusta perusviivasta sekä 
kompleksien morfologiaa. Tunnistaessaan 
defibrilloitavan rytmin laite latautuu ja kehot-
taa käyttäjäänsä suorittamaan defibrillaation. 
Laite ei toteuta defibrillaatiota automaattises-
ti, vaan käyttäjän tulee itse painaa defibril-
lointi-painiketta. Toisaalta laite ei myöskään 
lataudu eikä defibrillaatio ole mahdollista, el-
lei laite tunnista defibrilloitavaa rytmiä ja kat-
so defibrillaatiota aiheelliseksi. Laite myös 
ohjaa käyttäjäänsä ääni-, teksti- ja kuvaohjein 
kiinnittämään elektrodit sekä aloittamaan tar-
vittaessa painelupuhalluselvytyksen. Sairaa-
lan ulkoisissa olosuhteissa puoliautomaattisten 
defibrillaattorit tunnistavat kammiovärinän ja 
kammiotakykardian 81,0% herkkyydellä ja 
99,9% tarkkuudella. Sairaalan sisäisissä olo-
suhteissa vastaavat luvut ovat 100% ja 97,6%. 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu puoli-
automaattisten defibrillaattoreiden käytön 
yksinkertaisuus ja varmuus. Simuloiduissa 
tutkimuksissa jopa pienten lasten on todettu 
kykenevän käyttämään neuvovaa puoliauto-
maattista defibrillaattoria oikein ilman edeltä-
vää koulutusta. Puoliautomaattista neuvovaa 
defibrillaattoria käyttäen defibrillaatio onnis-
tuu hyvinkin lyhyen koulutuksen jälkeen. Chi-
cagon lentokentällä toteutetussa tutkimuksessa 
kouluttamattomat maallikot suorittivat useita 
onnistuneita defibrillaatioita sen jälkeen, kun 
lentokentälle oli sijoitettu puoliautomaattisia 
defibrillaattoreita, ja niiden käytöstä ja olemas-
saolosta oli järjestetty mediakampanja. Puoli-
automaattisten defibrillaattoreiden maallikko-
käytöstä ei ole raportoitu aiheutuneen haittaa 
pelastajille itselleen, sivullisille tai potilaalle. 
Kaikkien laitteiden käyttöperiaate on sama 
mallista ja valmistajasta riippumatta. Merkki- 
tai mallikohtaista käyttökoulutusta ei tarvita.

Public access defibrillation
Käsitteellä ”Public access defibrillation” 
(PAD) tarkoitetaan kansainvälisissä jul-
kaisuissa konseptia, jossa valikoiduista 
maallikoista koostuvia ryhmiä koulutetaan 

tunnistamaan elottomuus, aloittamaan pai-
nelu-puhalluselvytys ja suorittamaan nopea 
defibrillaatio neuvovaa puoliautomaattista 
defibrillaattoria käyttäen. Ryhmät toimivat 
osana ensihoitojärjestelmää ja niiden toimin-
taa valvoo viranomainen. PAD –käsitteeseen 
kuuluu myös oleellisesti se, että defibrillaat-
torit sijoitetaan valikoituihin riskikohteisiin, 
joissa sydänpysähdyksestä kärsivän potilaan 
kohtaaminen on todennäköistä. Defibrillaat-
tori voidaan sijoittaa myös liikkuvaan yksik-
köön, joka todennäköisesti tavoittaa potilaan 
nopeasti, esimerkiksi  poliisin partioautoon 
tai vapaapalokunnan yksikköön. PAD –kä-
sitteelle ei toistaiseksi ole olemassa virallista 
suomenkielistä vastinetta. Väitöskirjassa ja 
tässä artikkelissa käytetään termiä ”maallik-
kodefibrillaatio” vastaavassa merkityksessä. 
On tärkeää huomioida, että termillä ei tässä 
yhteydessä tarkoiteta ylipäänsä maallikoi-
den suorittamaa defibrillaatiota vaan nimen-
omaan edellä mainitut edellytykset täyttävää 
järjestäytynyttä toimintaa. 
Viimeaikaiset tutkimukset ovat kiistatta 
osoittaneet, että maallikkodefibrillaatio-oh-
jelmat ovat parantaneet sydänpysähdyspo-
tilaiden selviytymistä lisäämättä kuitenkaan 
neurologisista häiriöistä kärsivien potilaiden 
määrää.

Maallikkodefibrillaation asema  
Suomessa
Vuonna 1990 lentoyhtiö Finnair käynnis-
ti oman maallikkodefibrillaatio-ohjelmansa 
sijoittamalla aluksi puoliautomaattisia de-
fibrillaattoreita muutamiin lentokoneisiin. 
Tällä hetkellä kaikissa pitkänmatkan lento-
ja tekevissä sekä lähes kaikissa muissakin 
matkustajakoneissa on puoliautomaattinen 
defibrillaattori. Koko Finnairin matkustamo-
henkilökunta on koulutettu käyttämään laitet-
ta. Lennon aikana sattuvan sairaskohtauksen 
varalta on olemassa selkeät toimintaohjeet ja 
matkustamohenkilökunta harjoittelee elvytys-
tä sekä defibrillaattorin käyttöä säännöllisesti. 
Lentoyhtiöiden maallikkodefibrillaatio-ohjel-
mat on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu 
kustannus-hyötysuhteeltaan kannattaviksi.

Toinen suomalainen laajamittainen kansainvä-
liset kriteerit täyttävä maallikkodefibrillaatio-
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Ristin ensiapuryhmät ovat perustaneet kou-
lutetuista maallikoista koostuvia ensivaste-
yksiköitä, jotka ovat hätäkeskusten hälytet-
tävissä. Nämä yksiköt eivät kuljeta potilasta 
eikä ensivasteyksikkö koskaan korvaa sai-
raankuljetusyksikköä, vaan ammattiapu käy 
aina tarkistamassa potilaan tilanteen. Ensi-
vasteyksikkö pyritään hälyttämään alueelli-
sen ohjeen mukaan etenkin silloin, kun sai-
raankuljetusyksikön oletettu viive on pitkä 
tai potilaan hoidossa tarvitaan oletettavasti 
”lisäkäsiä” ammattilaisten avuksi. Etenkin 
taajamien ulkopuolella sekä maaseudun 
pienissä kunnissa sairaankuljetusyksiköitä 
on vähän, niiden toiminta-alue usein laa-
ja ja alueelliset ambulanssityhjiöt yleisiä. 
Tällöin on todennäköistä, että paikallinen 
ensivasteyksikkö tavoittaa hätätilapotilaan 
lyhimmällä viiveellä.

Tulevaisuuden näkymiä
Vaikka PAD –konsepti on kansainvälisesti 
laajalti hyväksytty ja tutkittu osa sydänpy-
sähdyspotilaan hoitoketjua, on maallikko-
defibrillaatiotoiminta Suomessa huonosti 
tunnettua ja organisoitua. Ensivasteyksiköi-
den koulutuksesta ja toiminnasta ei ole tois-
taiseksi selkeää kansallista ohjeistusta, vaan 
yksiköiden toiminta on ollut niiden oman 
aktiivisuuden sekä paikallisten ensihoidon 
vastuulääkäreiden kiinnostuksen varassa. 
Valmisteilla oleva lakiuudistus tullee mää-
rittelemään ensihoidon ja sairaankuljetuksen 
osaksi erikoissairaanhoitoa. Samalla ensivas-
te tultaneen ottamaan osaksi terveydenhuol-
lon toimintaa. Lakiuudistus voi siis osaltaan 
parantaa tilannetta.
Neuvovat puoliautomaattiset defibrillaattorit 
ovat 2000-luvun kuluessa kehittyneet. Saata-
villa on lähes taskukokoisia ja entistä help-
pokäyttöisempiä malleja. Myös laitteiden 
hintataso on laskenut ja on nykyisin samaa 
tasoa kuin taulutelevisioilla. Siksi on syytä 
olettaa, että neuvovien puoliautomaattisten 
defibrillaattoreiden määrä kauppakeskusten 
ja työpaikkojen seinillä vain lisääntyy. 
Puoliautomaattisten defibrillaattoreiden  yleis-
tymisen myötä on herännyt ajatus laitteen huo-
mioimisesta myös hätäkeskusten toteuttamassa 
puhelimitse tapahtuvassa elvytysneuvonnassa. 

ohjelma toteutettiin Helsingissä 1999-2000. 
Seitsemän julkista tilaa, joissa sydänpysäh-
dyspotilaan kohtaamisen todennäköisyydeksi 
oli arvioitu vähintään yksi vuodessa varustet-
tiin neuvovalla puoliautomaattisella defibril-
laattorilla. Sijoituspaikoiksi valittiin kolme 
satamaterminaalia, rautatieasema, kaksi os-
toskeskusta ja yksi matkustajalaiva. Yhteensä 
269 kyseisissä paikoissa työskentelevää hen-
kilöä koulutettiin tunnistamaan elottomuus, 
aloittamaan elvytys ja suorittamaan defib-
rillaatio. Vuoden seuranta-aikana koulutetut 
maallikot käyttivät defibrillaattoria seitse-
män potilaan kohdalla ennen ammattiavun 
ehtimistä paikalle.

1990-luvulta lähtien neuvovat puoliauto-
maattiset defibrillaattorit ovat yleistyneet 
myös vapaaehtoisista maallikoista koostu-
vien ensivasteyksiköiden käytössä. Ensi-
vasteyksikkö on mikä tahansa yksikkö, joka 
tavoittaa hätätilapotilaan ensimmäisenä. 
Paikallisten sopimusten mukaan mm. va-
paapalokuntien yksiköt ja Suomen Punaisen 
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Kuvassa puoliautomaattinen defibrillaattori 
Brysselin kansanvälisen lentokentän termi-
naalissa. Kaapin oven avaaminen aiheuttaa 
hälytyksen valvomotiloissa.
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Myös maallikko voi suorittaa defibrillaation 
puoliautomaattista defibrillaattoria käyttäen.  

Toistaiseksi tästä aiheesta on olemassa vain 
simulaatiotutkimuksia, mutta niiden tulokset 
ovat olleet myönteisiä.  
Tanskassa on perustettu vapaaehtoinen re-
kisteri julkisille paikoille sijoitetuista defib-
rillaattoreista. Rekisteri on myös paikallisen 
hätäkeskuksen käytössä. 

Rekisteri on nähtävillä internetsivustolla 
(www.hjertestarter.dk).

Samalle sivustolle on koottu tietoa myös lait-
teen käytöstä. Suomeen olisi syytä perustaa 
vastaava rekisteri, jotta jo olemassa olevat 
laitteet saataisiin tehokkaampaan käyttöön. 
Yleisön tietoisuutta sydänpysähdyspotilaan 
hoidosta, peruselvytyksestä ja puoliauto-
maattisista defibrillaattoreista on lisättävä

Kirjallisuusluettelo saatavana toimituksesta.
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SOTLK:n viisi parasta ominaisuutta 
Henkilöstön arvioimat SOTLK:n viisi vah-
vuutta on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. Viisi eniten myönteisiä arvi-
oita saanutta asiaa Sotilaslääketieteen Kes-
kuksessa syksyn 2008 työilmapiirikyselyn 
vastausten perusteella.

1.  Olen halukas oppimaan uutta ja käyttä- 
 mään työssäni uusia menetelmiä ja  
 työtapoja   

2. Työtehtäväni/työni on riittävän itsenäistä.

3. Jos Suomeen hyökättäisiin, meidän olisi  
 puolustauduttava aseellisesti, vaikka 
  tulos näyttäisi epävarmalta 

4. Työni puolustusvoimissa ei ole haitannut 
  vakavasti perheasioitani 

5. Työni on sopivan vaativaa ja haasteellista. 
Viidestä vahvuudesta neljä käsittelee henki-
lön omaa työtä ja suhdetta siihen. 

SOTLK:n viisi heikointa ominaisuutta
Henkilöstön arvioimat SOTLK:n viisi kehit-
tämiskohdetta on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Viisi eniten kielteisiä arvioita 
saanutta asiaa Sotilaslääketieteen Keskuk-
sessa syksyn 2008 työilmapiirikyselyn vas-
tausten perusteella.  

1.  Uudistuksista, muutoksista ja muista  
 tärkeistä asioista tiedottaminen. 

2. Työssäni/työpaikallani on asioita, jotka 
  haittaavat työmotivaationa.

3. Työmäärä on jakautunut epäoikeuden- 
 mukaisesti eri henkilöiden välillä.

4. En saa lähimmältä esimieheltäni kiitosta  
 ja tunnustusta, jos hoidan työni hyvin.

5. Palkitseminen tapahtuu omassa työyksi- 
 kössäni epäoikeudenmukaisesti.

Henkilöstön työviihtyvyyttä kartoitetaan 
puolustusvoimissa kaikkia työpaikkoja kos-
kevalla yhtenäisellä työilmapiirikyselyllä 
(TIP–kysely). Laajentuneen Sotilaslääketie-
teen Keskuksen ensimmäinen TIP –kysely 
toteutettiin vuoden 2008 syyskuussa. 

TIP-KYSELYN TOTEUTUS V. 2008
Vuoden 2008 työilmapiirikysely toteutettiin 
Pääesikunnan henkilöstöosaston ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kehittämällä sähköisellä 
NetJotos–ohjelmalla, jossa henkilöstö vastaa 
omalta työasemaltaan ja kullakin työpisteellä 
on oma koodinsa. Tietosuojan varmistami-
seksi yhdistettiin SOTLK:ssa pienet muuta-
man työntekijän työpisteet jonkin isomman 
työpisteen kanssa. 
Kyselyyn vastasi SOTLK:ssa 394 henkilöä, 
mikä on 75-80 % vastaushetken vakituisesta 
henkilöstöstä. Koodivirheen takia osa Kajaa-
nin varuskunnan terveysaseman vastauksista 
kirjautui esikunnan vastauksiin.

TULOKSET

SOTLK:n ja koko puolustusvoimien 
tulosten vertailu 
Kun vertaillaan SOTLK:n ja koko puolustus-
voimien työilmapiirikyselyn tuloksien vasta-
uksista laadittuja kymmentä summamuuttu-
jaa, eroavat SOTLK:n henkilöstön antamat 
arvosanat koko puolustusvoimien henkilöstön 
antamista arvoista neljän muuttujan osalta.  
Johtamisen saama arvo on SOTLK:ssa 3,6 
ja koko puolustusvoimissa 3,9. Sisäinen tie-
donvälitys saa SOTLK:ssa arvosanan 3,5, 
kun puolustusvoimien arvo on 3,7. Me -hen-
ki/työilmapiiri arvioidaan SOTLK:ssa tasolle 
3,8 ja puolustusvoimissa tasolle 4,1. Työnimu 
on SOTLK:ssa parempi (4,3) kuin koko puo-
lustusvoimissa (4,0).

TYÖILMAPIIRIKYSELY – OSA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ
Lääkintäeversti Seppo Rehunen, laatupäällikkö, SOTLK Esikunta, PL2, 15701 Lahti
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omistautumista ja siihen uppoutumista. Pe-
ruslähtökohdat työssä viihtymiselle ja työn 
tuloksellisuudelle ovat SOTLK:ssa näiltä osin 
lupaavat, ellei peräti erinomaiset. Päätelmää 
tukevat henkilöstön myönteiset arviot oman 
työnsä itsenäisyydestä ja haasteellisuudesta.
Sekä arvosanojen vertailu SOTLK:n ja 
puolustusvoimien keskiarvojen välillä että 
SOTLK:n henkilöstön nimeämät heikkoudet 
tuovat esiin samat kehittämisen painopisteet. 
Kyselyn tulos haastaa keskuksen johdon 
erityisesti kehittämään sisäistä viestintää ja 
keskuksen johtamiskulttuuria. Heikkouslis-
tan kärjessä olevien asioiden poistaminen ei 
vaadi lainkaan rahaa eikä täten ole kustan-
nuskysymys, mutta edellyttää sekä keskus- 
että paikallistason johtajilta panostamista 
henkilöstöjohtamiseen.
Puolustusvoimien linjaus kiusaamisen, 
epäasiallisen kohtelun ja sukupuolisen häi-
rinnän suhteen on nollatoleranssi. Henkistä 
väkivaltaa koskevien kysymysten vastauk-
set pakottavat jokaisen meistä kriittisesti 
arvioimaan ja tarkistamaan omia toiminta-
tapojamme. Kohtelemmeko työtovereitam-
me asiallisesti ja kunnioittavasti vai louk-
kaammeko heitä sanoin, teoin tai elein?

Kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun vasta-
kohta ovat jokaisen työyhteisöön kuuluvan 
arvostaminen ja kunnioittaminen. SOTLK:n 
valmisteilla olevassa tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelmassa on tähän osuvasti kan-
taa ottava kappale: ”Toimiessamme yhteisössä 
on tärkeää, että me kaikki tunnemme olomme 
turvatuksi ja tasavertaiseksi sen jäsenenä. 
Avainasioita tasa-arvoiseen kanssakäymiseen 
on kaikkien kunnioittaminen yksilöinä ja ihmi-
sinä, erilaisuuden hyväksyminen rikkautena, 
jokaisesta välittäminen, heidän näkemyksensä 
ymmärtäminen ja huomioiminen sekä oikeu-
denmukaisuus tasapuolisesti”.

JATKOTOIMENPITEET
Annettujen ohjeiden mukaan toimineet työ-
pisteet ovat kehittämisvastaaviensa johdolla 
käsitelleet syksyn 2008 työilmapiirikyselyn 
tulokset työpisteen omassa itsearviointitilai-
suudessa. Tulosten analysoinnin lisäksi ovat 

Kaikki viisi kehittämiskohdetta sivuavat ta-
valla tai toisella johtajuutta.

Henkilön oman työn vahvuudet ja 
kehittämiskohteet
Kysymykseen ”Mikä asia on työssä Sinun 
kohdallasi erityisen hyvin?” vastasi yli 
joka kolmas (35,8 %) ”Ihmissuhteet ja työ-
ilmapiiri koko työyksikössäni”. Lähes joka 
viides (19,5 %) vastasi parhaiten olevan 
asian olevan ”Omien työtehtävieni ja vas-
tuualueeni määrittely”.
Kysymykseen ”Missä työhön liittyvässä 
asiassa asiat ovat Sinun kohdallasi kaikki-
en huonoimmin?” vastasi reilu neljännes 
(26,1 %) ”Henkilökohtainen työmäärä, kii-
re” ja noin joka viides (20,2 %) ”Ihmissuh-
teet ja ilmapiiri koko työyksikössäni”.

Muuta tärkeää
SOTLK:n tulosten analysoinnissa kiinnittyy 
huomio henkistä väkivaltaa käsittelevien  ky-
symysten nro 72 ja nro 73 vastauksiin. Kysy-
mysten tarkat sanamuodot ovat: 
Kysymys 72. Onko sinuun kohdistunut 
työssäsi viimeisen 12 kuukauden aikana 
sukupuolista häirintää? 
Kysymys 73. Henkisellä väkivallalla tar-
koitetaan jatkuvaa toistuvaa kiusaamista, 
sortamista tai loukkaavaa kohtelua. Oletko 
aiemmin tuntenut olevasti tai oletko tällä 
hetkellä henkisen väkivallan ja kiusaami-
sen kohteena omassa työssäsi?
Kysymykseen 72 vastasi myönteisesti 
5,6%. Kysymykseen 73 vastasi kysymys-
hetkeä koskien myönteisesti 6,1%. Aiem-
min, mutta ei nyt enää, on henkisen väki-
vallan tai kiusaamisen kohteena tuntenut 
olevansa 20,3% henkilöstöstä. 

POHDINTA
Koska kysely oli SOTLK:n nykyisessä ko-
koonpanossa ensimmäinen, ei vertailukoh-
taa aiempiin vuosiin ole. 
SOTLK:n henkilökunta antaa työn imusta 
selvästi paremman arvosanan kuin puolustus-
voimien henkilökunta keskimäärin. Työn imu 
kuvaa työssä koettua tarmokkuutta, työlle 
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terveysasemat, yksiköt ja esikunta laatineet 
vuodelle 2009 työpisteensä työilmapiiriä kos-
kevat parantamissuunnitelmat. 

Koko keskuksen työilmapiirikyselyn tulokset 
on käyty läpi esikunnan henkilöstöpalaveris-
sa, SOTLK:n johtoryhmässä, SOTLK:n työ-
hyvinvointitoimikunnassa sekä eri toimipaik-
kojen kehittämisvastaavien kaksipäiväisen 
analysointi- ja raportointitilaisuuden yhtey-
dessä. Kaikissa tilaisuuksissa on alustuksen 

jälkeen käyty vilkas keskustelu. Kyselyn kes-
keisimmät tulokset on lisäksi raportoitu pää-
esikuntaan osana vuoden 2008 vuosiraporttia. 
Keskitetysti johdettu työilmapiirikysely to-
teutetaan puolustusvoimissa normaalisti joka 
toinen vuosi. Sotilaslääketieteen Keskuksen 
johto on kuitenkin päättänyt, että keskuksen 
työilmapiirikysely toteutetaan myös vuonna 
2009. Näin päästään viiveettä arvioimaan vä-
hitellen vakiintuvien johtamiskäytäntöjen ja 
toimintatapojen vaikutusta työilmapiiriin.
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Henkilökunta osallistuu sotaharjoituksiin sekä maskeeraajina että potilaina.     
Kuva: Pekka Honkavaara 



ABSTRACT

Approximately 75 % percent of Finnish 
young men complete their compulsory mili-
tary service. However, 13-14 percent of those 
who begin do not complete their service, half 
of them due to psychiatric reasons. In Fig-
ures 1 and 2 the numbers of young men who 
discontinue military service due to psychiat-
ric or other health reasons in 2000-2008 are 
reported. Finnish health care professionals 
are given advice on the health demands of 
military service by the Centre for Military 
Medicine and the health of all conscripts is 
evaluated before they begin their military 
service. It is to be hoped that in the future 
even more of those who begin can complete 
their military service. 
In addition, it is known that many psychoso-
cial problems, including crime, cumulate to a 
relatively small group of young men. Finnish 
Defence Forces support easily accessible psy-
chosocial support programme for preventing 
the process of exclusion among young men 
who cannot begin their military service in the 
form of Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen 
-programme. In the future the programme is 
hopefully accessible in the whole country.

TAUSTAA
Asevelvollisuuden suorittaa noin 75 % ikäluo-
kasta. Alkanut varusmiespalvelus kuitenkin 
keskeytyy tällä hetkellä 13-14 %:lla palveluk-
sen aloittaneista, ja noin puolella heistä  en-
simmäisten palvelusviikkojen aikana. 2000-
luvulla noin puolet keskeytyksistä on johtunut 
mielenterveyssyistä. Kaksikymmenvuotiaiden 
ikäluokasta noin kahdellakymmenellä pro-
sentilla on ajankohtaisesti tai on ollut jokin 
mielenterveyden häiriö (1). Moni mielenter-
veyden häiriöistä toipunut nuori kykenee siis 

suorittamaan asevelvollisuutensa. 

Vuonna 2006 laadittu Terveystarkastusoh-
je (TTO), joka on päivitetty vuonna 2008, 
antaa tarkat diagnoosikohtaiset suositukset 
palveluskelpoisuusluokituksista (2). Ohjetta 
täydentää Sotilaslääketieteen Keskuksen eri-
koislääkäreiden laatima Menettelytapaohje 
(3) sekä tuoreet katsaukset aiheeseen (4, 5).

PALVELUSKELPOISUUSLUOKAT 
LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA
Lääkäri esittää asevelvolliselle palveluskel-
poisuusluokkia A, B, C tai E. Palveluskel-
poisuusluokassa A asevelvollinen on terve ja 
soveltuu koulutettavaksi taistelijan tehtäviin. 
Tilapäinen ja lievä psyykkinen huonovoin-
tisuus sallitaan. B-luokitusta ei suositella 
esitettäväksi ennakkotarkastusvaiheessa psy-
kiatristen häiriöiden kohdalla. 

E-luokassa asevelvollisuuden suorittaminen 
siirtyy määräaikaisesti. Psykiatristen häiri-
öiden kohdalla seuranta-ajan tulisi olla riit-
tävän pitkä, 1-3 vuotta. Jos tilanne selviää 
nopeammin, asevelvollinen voi itse pyytää 
asian käsittelyn aikaistamista. Lähtökohtai-
sesti riittävän pitkällä seuranta-ajalla välty-
tään toistuvilta E-luokituksilta. C-luokassa 
asevelvollinen on vapautettu asevelvollisuu-
den suorittamisesta terveydellisistä syistä. 
Selvien psykiatristen häiriöiden kohdalla C 
-luokan suhteellista osuutta E-luokkaan näh-
den tulisi lisätä.

Palveluskelpoisuusarviointia tekevän lääkärin 
tulee huomioida sairauden tai häiriön vaiku-
tukset palvelusturvallisuuteen sekä henkilön 
koulutettavuuteen ja sijoitettavuuteen reser-
vissä. Palvelusturvallisuus on näistä tärkein, 
ja palvelusturvallisuusvaikutukset arvioidaan 
nuoren itsensä, palvelustovereiden, koulutta-
jien ja järjestelmäturvallisuuden kannalta.  
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Jos ennakkotarkastusvaiheessa palveluskel-
poisuusarviota on vaikea tehdä, tulisi tarvitta-
vat selvitykset tehdä ennen palvelukseen tuloa, 
eikä lähteä kokeilemaan palvelusta epäselvien 
tai hoitamattomien psyykkisten oireiden kera. 
Kuten muissakin sairauksissa, myös mielen-
terveydenhäiriöiden yhteydessä lievempien 
häiriöiden kohdalla motivaation ja samanai-
kaisten muiden sairauksien merkitys koko-
naistoimintakykyvyn arvioinnissa korostuu, 
vakavampien häiriöiden kohdalla harkinta-
mahdollisuutta on vähemmän, tai ei lainkaan. 
Palvelusturvallisuus on aina ensisijaista.

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ

Psykoottiset häiriöt, kaksisuuntainen mie-
lialahäiriö, uusiutunut vakava masennus, 
epäsosiaalinen tai epävakaa persoonallisuus, 
päihderiippuvuus mistä tahansa päihteestä 
(poislukien nikotiiniriippuvuus) sekä päihde-
riippuvuuden oireita aiheuttava jälkitila ovat 
käytännössä ehdottomia esteitä asevelvollisuu-
den suorittamiselle. Vakava itsetuhopyrkimys 
ja vakava aggressiivinen käytös muita koh-
taan ovat ehdoton este varusmiespalveluksen 
suorittamiselle, riippumatta taustalla olevasta 
häiriöstä. Muista psykiatrisista häiriöistä mm. 
lievemmät masennus- ja ahdistuneisuushäiri-
öt, sopeutumishäiriöt ja neuropsykiatriset häi-
riöt arvioidaan sen mukaan,  mikä on häiriön 
vaikutus toimintakykyyn ja sen ennusteeseen 
jatkossa. Päihteiden haitallisen käytön kohdal-
la suositellaan vähintään E-luokitusta riittävän 
pitkänä. Kaikkien sairauksien, myös mielen-
terveyden häiriöiden kohdalla, on muistettava 
potilaan ohjaaminen tarpeenmukaiseen hoi-
toon tai sen arvioon, mikäli hoitokontaktia ei 
jo ole - riippumatta siitä, mitä palveluskelpoi-
suusluokkaa esitetään.

PSYYKEN LÄÄKITYS JA VARUS-
MIESPALVELUS 
Lähtökohtaisesti varusmiespalvelus ja psyy-
kenlääkkeiden käyttö eivät sovi yhteen. Mikä-
li toimintakyky on riippuvainen säännöllisestä 
lääkehoidosta, palvelusturvallisuus voi vaaran-
tua  arvaamattomalla tavalla. Tällainen tilanne 
saattaa syntyä esim. tarvittavan psykoosilää-
kehoidon tai mielialaa tasaavan lääkehoidon 

keskeytyessä sotaharjoitusolosuhteissa, joissa 
lääkkeiden saatavuutta on vaikea taata. Tämän 
johdosta näiden lääkehoitojen tarve on käytän-
nössä este palvelukselle.

Harkintaa psyykenlääkityksen osalta voidaan 
käyttää, mikäli kyseessä on esim. hoitosuosi-
tuksen mukainen masennuksen estolääkehoito 
(6) ensimmäisen lievän–keskivaikean masen-
nusjakson jälkeen, johon ei ole liittynyt itse-
tuhoajatuksia. Tällöin psyykenlääkityksestä 
tulee olla tieto varuskunnan terveysasemalla, 
jotta asianmukainen sairauden ja lääkehoidon 
seuranta voidaan järjestää. Tärkeää on, että va-
rusmiesten lääkehoidon tarve arvioidaan yksi-
löllisesti siten, että varusmiehet eivät pyrkisi 
salaamaan lääkehoitoaan tai sen tarvetta.

ADHD:n kohdalla palveluskelpoisuusarvio 
perustuu häiriön vaikeusasteeseen ja toimin-
takykyyn ilman lääkehoitoa, ADHD:n lääke-
hoito ei siis ole ehdoton este palvelukselle, 
jos ilman lääkehoitoakin toimintakyky pysyy 
riittävällä ja turvallisella tasolla palvelukses-
sa. Bentsodiatsepiinilääkityksen ja nukah-
tamislääkkeiden pitkäaikainen tarve on este 
palvelukselle, aivan tilapäinen esim. nukahta-
mislääkitys voidaan joissain tilanteissa sallia. 
Keskeistä on tällöin ymmärtää, mistä lääkityk-
sen tarve on syntynyt, ja tehdä asianmukainen 
diagnostinen arvio hoitoa varten ja tarvittaessa 
palveluskelpoisuusluokituksen tueksi.

VARUSMIESPALVELUKSEN 
KESKEYTYMINEN MIELENTER-
VEYSSYISTÄ
Kuvissa 1 ja 2 on esitetty palveluksen kes-
keytyminen mielenterveyssyistä vuosien 
2000-2008 saapumiserissä päädiagnoosin 
mukaan, kuvassa 1 lukumäärinä ja kuvassa 2 
prosentteina. Siviilipalvelukseen siirtyneiden 
poistumaa ei ole siis huomioitu. Lähteenä on 
käytetty Sotilaslääketieteen Keskuksen tieto-
kantaa.
Keskeyttämislukuja tarkasteltaessa on huo-
mioitava olosuhteet, joissa toimitaan. Kovin 
yksityiskohtaisiin diagnostisiin kartoituksiin 
ei kiireisellä perusterveydenhuollon vastaan-
otolla aina  voida ryhtyä. Näiden lukujen pe-
rusteella voidaan kuitenkin todeta, että kes-
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keytymiset mielenterveyssyistä palveluksen 
aikana eivät ole lisääntyneet 2000-luvulla, kes-
keyttäjien lukumäärä on pysynyt suunnilleen sa-
mana ja mielenterveyssyiden suhteellinen osuus 
kaikista keskeytyksistä on pienentynyt. Tavoit-
teena on, että suurempi määrä palveluksen aloit-
taneista suorittaa palveluksensa.

UUDESTA ASEVELVOLLISUUS- 
LAISTA
Sotilaslääketieteen Keskus ohjeistaa ja kou-
luttaa terveydenhuollon ammattilaisia pal-

veluskelpoisuusarviointeihin. Uuden ase-
velvollisuuslain aikana puolustusvoimien 
aluetoimistot lähettävät alueensa psykiatri-
sille hoitotahoille henkilötiedot kutsuntaan 
tulevista alueen miehistä. Henkilöistä, joil-
la ei ole/ ole ollut hoitokontaktia, tai ei ole 
tiedossa palvelusturvallisuutta vaarantavia 
tai palveluksen järjestämiseen vaikuttavia 
tekijöitä, ei toimiteta tietoja. Jos hoitotahol-
la on palveluskelpoisuusarvioon vaikuttavia 
tai palveluksen järjestämisen kannalta mer-
kityksellisiä tietoja asevelvollisesta, laatii 

Kuva 1: Psykiatriset ja somaattiset syyt päädiagnooseina palveluksen  
keskeyttämisissä, keskeyttäneiden lukumäärät vuosina 2000-2008.

Kuva 2: Psykiatriset ja somaattiset syyt päädiagnooseina palveluksen  
keskeyttämisissä, prosenttiosuudet vuosina 2000-2008.



Ann Med Milit Fenn 2009: Vol. 84, No 1

35

lääkäri lyhyen lausunnon, joka sisältää kysei-
set tiedot, kuten todetun sairauden ICD-10-
diagnoosikoodeineen ja psyykenlääkityksen 
sekä palveluskelpoisuusesityksen. Lausunnon 
laatimisesta on informoitava potilasta ja se 
pyritään laatimaan yhteisymmärryksessä po-
tilaan kanssa. Lausuntoja puolustusvoimissa 
käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvolli-
sia. Aiemmin lausuntoja on laadittu vain po-
tilaan kanssa sovitusti, mikä on aina tavoite 
jatkossakin. Potilaan tulee olla aina tietoinen 
lausunnon laatimisesta riippumatta lääkärin 
kannanotosta asiaan . 

Asiaan liittyvässä asevelvollisuuslain koh-
dassa, (Asevelvollisuuslaki 1438/2007 96 §), 
todetaan, että rekisterinpitäjällä on oikeus 
sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään, sa-
lassapitosäännösten estämättä saada asevel-
vollisrekisteriä varten välttämättömiä tietoja 
terveyskeskukselta, mielenterveystoimistol-
ta, sairaalalta tai muulta mielenterveystyötä 
tekevältä taholta mielenterveyslaissa tarkoi-
tettujen mielenterveyspalvelujen antamisesta 
asevelvolliselle, jos tiedoilla on merkitystä 
asevelvollisen palveluskelpoisuuden tai pal-
veluksen järjestämisen kannalta (7). 

LOPUKSI
Kutsunnoissa tavoitetaan lähes koko mies-
puolinen ikäluokka. Mm. Pojasta mieheksi 
-kohorttitutkimus vuonna 1981 syntyneen 
ikäluokan kohdalla osoitti, että monet psyko-
sosiaaliset ongelmat ja rikollinen käyttäyty-
minen kasaantuvat pieneen ryhmään nuoria, 
joita on vaikea tavoittaa, ja jotka eivät käytä 
mielenterveyspalveluja (8, 9). Matalan kyn-
nyksen palveluja näiden nuorien tavoittami-
seksi tulee lisätä, ja THL:n (entinen STA-
KES) ja mm. Sotilaslääketieteen Keskuksen 
yhteistyönä toteuttama Time Out! Aikalisä! 
Elämä raiteilleen -hanke (10) on tästä yksi 
esimerkki. Matalan kynnyksen tukitoimintaa 
korostaa myös sosiaali- ja terveysministeriön 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (11). 
Puolustusvoimien tuella Time Out! Aikalisä! 
Elämä raiteilleen –hankkeen tukitoiminta on 
nivottu ikäluokan palveluskelpoisuusarvioi-
hin. Tavoitteena on, että tämä toimintamalli 
laajenisi valtakunnalliseksi.
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Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraa-
liluutnantti Hannu Herranen vieraili Sotilas-
lääketieteen Arkistossa Viitasaarella 9.10.2008. 
Herrasen seurueeseen kuuluivat lippueami-
raali Antero Karumaa ja asiakirjahallinto-
päällikkö Marja Piiroinen-Honkanen. 
Vierailun aikana tutustuttiin arkiston toimin-
taan ja kuultiin arkiston tulevaisuuden haas-
teista. Arkiston säilyttämä asiakirjamäärä on 
kasvanut vuodessa huimasti.
– Kun syksyllä 2007 aloitin työni, arkisto 
sisälsi Tilkasta siirrettyä aineistoa noin 500 
hyllymetriä. Nyt meillä on materiaalia 3,5 
hyllykilometrin verran, kuvailee arkistosuun-
nittelija Anni Rinne. 
Sotilaslääketieteen arkistoon on sijoitettu 
mm. kantakortteja lisälehtineen, lääkärintar-
kastuskortteja ja röntgenkuvia. Lisäksi ar-
kistossa on vuonna 2007 ja sen jälkeen puo-
lustusvoimien palveluksesta pois siirtyneen 
henkilöstön nimikirjat.
Suunnittelija Anni Rinteen lisäksi arkistossa 
työskentelevät arkistosihteerit Kirsti Rae-

puro, Eija Liimatainen, Tuula Leppänen, 
Anu-Riikka Peuranen ja Laura Ijäs. Arkistoa 
perustettaessa ollut huoli ammattitaitoisen 
työvoiman saamisesta Viitasaarelle on osoit-
tautunut turhaksi ja henkilöstöpäällikkö Her-
ranen kiittelikin työntekijöiden ammattitaitoa 
ja tarmoa nopeasti kasvaneen aineistomäärän 
hallinnassa. Yhden asiakirjatilauksen toteut-
tamiseen kuluu keskimäärin vain 15 minuut-
tia, mikä on poikkeuksellisen vähän.
Asiakirjatilauksia arkisto vastaanottaa puhe-
limitse, kirjeitse tai faxilla. Kokonaan säh-
köisesti ei tilausta voi toistaiseksi esittää. 
Sotilaslääketieteen arkistolla on oma asia-
kirjatilauslomake, jonka voi tulostaa Torni-
portaalista sekä pian myös puolustusvoimien 
lomakkeista.
– Tänä vuonna meille on tullut noin 3000 
tietopalvelupyyntöä, joista suurin osa koskee 
Tilkan aineistoa. Yksi pyyntö saattaa sisältää 
useammankin henkilön kantakortti- tai lää-
kärintarkastuskorttipyynnön, kertoo Rinne.
Tietoja arkistosta tarvitsevat puolustusvoimi-

PUOLUSTUSVOIMIEN HENKILÖSTÖPÄÄLLIIKKÖ TUTUS-
TUI KASVAVAAN ARKISTOON

Meillä on tällä hetkellä käytössä neljä arkistomakasiinia, kertoi suunnittelija Anni Rinne  
kenraaliluutnantti Hannu Herraselle.



mm. arkistointivastuun laajenemisen puo-
lustusvoimien työterveyshuollon potilasasia-
kirjoihin. Jatkossa myös asiakirjatilauksien 
osittainen maksullisuus tulee harkittavaksi.
– Jos asia liittyy pyytäjään etuuksiin, ei 
maksua voida periä. Sen sijaan voidaan poh-
tia, voisiko sukututkijoilta periä korvauksen 
asiakirjatilauksien toteuttamisesta sekä ko-
pio- ja lähetyskustannuksista, pohtii Rinne.

Teksti ja kuva: tiedottaja Maria Veijalainen

en ohella viranomaiset. Myös yksityishenki-
löt kääntyvät arkiston puoleen esim. sukutut-
kimusta tehdessään.
Arkistoalalla ollaan siirtymässä yhä enemmän 
sähköisiin tietokantoihin. Sotilaslääketieteen 
Arkisto onkin mukana valtakunnallisessa 
KANTA-hankkeessa, jossa rakennetaan säh-
köistä potilastietojen arkistointijärjestelmää. 
Sähköisen arkistoinnin ohella muina tule-
vaisuuden haasteina Anni Rinne mainitsee 

Viime vuonna 90-vuotisjuhliaan viettänyt 
Sotilasapteekki sai arvovieraan, kun pää-
esikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Ari 
Puheloinen teki tutustumis- ja tarkastus-
käynnin apteekin Viitasaarella sijaitsevaan 
varatuotantolaitokseen 28.10.2008.
Vierailun aikana laitoksessa oli käynnissä 
kertausharjoitus. Harjoituksiin osallistuvat 
farmaseutit, proviisorit ja muut lääkealan 
ammattilaiset valmistivat infuusioliuoksia 
kriisiajan tarpeisiin.
-Kertausharjoitukset ovat elinehto tämän 
kaltaisen toiminnan ylläpitämiselle. Niiden 
ansiosta tehdas pysyy toimintavalmiudessa 
ja osaaminen säilyy, kertoo Sotilasapteekin 
johtaja, proviisori Jarkko Kangasmäki.
Harjoituksia järjestetään neljä kertaa vuodes-

sa. Lisäksi pidetään yhteistoimintaharjoitus 
Kuopion yliopiston kanssa. Tulevaisuudessa 
vastaava harjoitus on suunniteltu järjestettä-
väksi myös Helsingin yliopiston kanssa.
Infuusioliuoksia ei ole Suomessa kaupal-
lisissa lääketehtaissa valmistettu sitten 
1990-luvun, joten esim. kaikki sairaalois-
sa käytössä olevat infuusioliuokset ovat 
tuontitavaraa. Sotilasapteekin liuostuotan-
to onkin keskeinen huoltovarmuustekijä. 
Tuotantolaitos voi palvella myös siviiliter-
veydenhuoltoa poikkeusoloissa. Kriisiai-
kana varatuotantolaitos pystyy toimimaan 
täysin ulkomaailmasta riippumatta, sillä 
laitoksella on esim. oma pohjavesiallas 
liuostuotannon tarpeita varten.

Teksti ja kuva: tiedottaja Maria Veijalainen

PÄÄESIKUNNAN PÄÄLLIKKÖ TUTUSTUI 
90-VUOTIAASEEN SOTILASAPTEEKKIIN

Sotilasapteekin johtaja Jarkko Kangasmäki (vas.) esitteli infuusioliuostuotantoa pääesikunnan 
päällikkö Ari Puheloiselle, Sotilaslääketieteen Keskuksen esikuntapäällikkö Esa-Jussi Nuutilalle ja  
puolustusvoimien ylilääkäri Pentti Kuroselle. 
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Sotilaslääketieteen Keskus oli näyttävästi 
mukana Lahden messukeskuksessa syys-
kuussa 2008 järjestetyillä Turvallisuus- ja 
puolustusmessuilla. SOTLK esittäytyi osa-
na puolustusvoimien yhteisosastoa, jonka 
muut näytteilleasettajat olivat maa-, meri- 
ja ilmavoimat. 
Sotilaslääketieteen Keskuksen sisäosastolla 
esiteltiin muun muassa liikuteltavaa lääkin-
täsimulaattoria. Ilmakaaritelttaan pystytetty 
simulaattori savu- ja ääniefekteineen keräsi-
kin monta kiinnostunutta messukävijää teltan 
uumeniin.
– Kävijät ovat olleet yllättyneitä, kuinka 
aidon tuntuinen hoitotilanne pystytään luo-
maan, totesi simulaattoria esitellyt sairaan-
hoitaja Jutta Sarakangas. 
Monien maallikkojen ohella simulaattorin tu-
tustui myös ammattilaisia.
– Täällä vieraili esimerkiksi lääkäri, joka kyllä 
tiesi teoriassa miten pleuradreeni asennetaan, 
muttei ollut nähnyt, miten se käytännössä ta-
pahtuu. Simulaattorin avulla voidaan turvalli-

sesti harjoitella kaikkea, kertoi Sarakangas.

Sisäosastolla oli esillä myös CBRN-suojapus-
si, joka mahdollistaa esim. kemiallisten aseiden 
saastuttaman potilaan turvallisen kuljetuksen 
hoitoon. Pussia kehittämässä ollut ja messuilla 
esittelijänä toiminut Mikko Terä sai vastail-
la satoihin kysymyksiin koskien niin pussin 
käyttötarkoitusta kuin suojaominaisuuksiakin. 
Moni halusi myös kokeilla, miten pussissa ma-
kaavan potilaan hoito käytännössä sujuu.

BC-suojelulääketieteen ja ympäristötervey-
den yksikön toimintaa esiteltiin sisäosastolla 
roll up -posterein, lisäksi ulkoalueella kävi-
jät pääsivät tutustumaan perävaunun alus-
talle rakennettuun BC-kenttälaboratorioon, 
jossa voidaan tunnistaa ympäristönäytteistä 
nopeasti kemialliset ja biologiset taisteluai-
neet. Ulkoalueella oli esillä myös ilmakaari-
kollektiivisuoja ja ensihoitoasema (EHAS). 
EHASia esitelleen Anna-Maija Tuohimaan 
mukaan kävijöitä kiinnosti erityisesti se, 
kuinka kauan sairaalaan pystyttäminen kes-
tää ja missä sairaala on ollut käytössä.

LÄÄKINTÄHUOLTO KIINNOSTI MESSUKÄVIJÖITÄ

CBRN-suojapussi herätti uteliaisuutta messukävijöissä.
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Sotilaslääketieteen Keskus osallistui myös 
messujen yhteydessä järjestettyyn suuronnet-
tomuusnäytökseen Vesijärvellä. Näytökses-
sä kuvitellussa tilanteessa järvellä liikkunut 
matkustaja-alus ajautui karille ja samalla alu-
eella työskennelleitä Merivoimien sukeltajia 
sekä osa aluksen matkustajista loukkaantui. 
Lisäksi aluksella syttyi tulipalo, jota pakoon 
osa matkustajista hyppäsi veteen. Onnetto-
muuden uhrit toimitettiin Sotilaslääketieteen 
Keskuksen ensihoitoasemalle, jossa he saivat 
ensihoidon ja josta heidät edelleen toimitet-
tiin lopulliseen hoitopaikkaan.
Oleellinen osa onnettomuusnäytöstä oli So-

tilaslääketieteen Keskuksen sisäosastollakin 
esittelyssä ollut mTriage-potilasluokittelujär-
jestelmä. Järjestelmässä potilaalle annetaan 
sähköinen tunniste, jonka mukana potilaan 
tiedot kulkevat hoitopisteestä toiseen.  Luo-
kittelu tehdään langattomalla lukulaitteel-
la, joka voi olla esim. matkapuhelin. Saatua 
luokittelutietoa voidaan seurata reaaliajassa 
esim. seuraavassa hoitopisteessä ja siten hel-
pottaa jatkohoidon järjestelyjä.
Kaikkiaan messut keräsivät yli 21 000 kävijää. 
Sotilaslääketieteen Keskuksen messuosaston 
johtajana toimi opetusylihoitaja Jorma Jokela 
Lääkintäkoulusta.   

Loukkaantunutta siirretään maihin onnettomuusnäytöksessä. 
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Jokela esitteli simulaattoria savun seassa.

Juha Tammela testasi mTriage-laitetta käytännössä. 
Teksti ja kuvat: tiedottaja Maria Veijalainen



Lääkintähuolto 2008-tapahtuma järjestettiin 
Lahden Hennalassa 6.-10.10. Ensimmäistä 
kertaa tässä laajuudessaan järjestetyllä tapah-
tumalla oli kaksi päätavoitetta.
– Halusimme koota yhteen mahdollisimman 
paljon lääkintähuollon koulutusta ja saavuttaa 
siten synergiaetuja. Lisäksi halusimme tehdä 
tunnetuksi lääkintähuoltoa puolustusvoimien 
ulkopuolisille yhteistyötahoille, kertoo ta-
pahtuman ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja 
Ava Sovijärvi Sotilaslääketieteen Keskuksen 
CB-suojelulääketieteen ja ympäristötervey-
den keskuksesta.
Tapahtumaviikko alkoi Poikkeusolojen terve-
ydenhuollon neuvottelukunnan, Sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen yhteisellä kutsuvierasseminaarilla. 
Varsinaiset viikon avajaiset pidettiin tiistaina, 
jolloin aamupäivän aikana kuultiin esityksiä 
mm. puolustusvoimien lääkintähuollosta ja 
iltapäivällä seurattiin toimintanäytöstä. 
Toimintanäytöksessä esiteltiin suojelu- ja 
kenttälääkintäjoukkojen yhteistoimintaa.

Näytöksen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus 
tutusta tarkemmin näytöksessä mukana ollee-
seen kalustoon sekä osallistua opastettuihin 
kierroksiin, joilla esiteltiin muualla varuskun-
nassa esillä ollutta kalustoa. 
Keskiviikkona osallistujat saivat valita eri 
rinnakkaisohjelmista itseään kiinnostavat 
kokonaisuudet.  Aamupäivällä oli tietoa tar-
jolla niin BC-suojelulääketieteestä, poikke-
usolojen lääkintähuollosta kuin palvelus-
kelpoisuudestakin, iltapäivällä keskityttiin 
kriisinhallintaoperaatioihin sekä lääke- ja 
lääkintämateriaalihuoltoon.
Loppuviikon painopisteenä oli Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen johtaminen ja tuloksekas 
toiminta. Viikon aikana järjestettiin myös 
runsaasti oheisohjelmaa, kuten tapaturma-
asiamieskurssi.
Lääkintähuolto-tapahtumaa suunniteltiin vuo-
den verran. Ava Sovijärvi kertoo ohjelmarun-
gon olleen lähes lopullisessa muodossaan jo 
vuoden 2008 alussa. 
– Nimekkäätkin luennoitsijat kuten Pekat 

LÄÄKINTÄHUOLTOTAPAHTUMA SAI UUDEN MUODON

Tapahtuman oheisohjelmiin kuului Virve-puhelimien käytön harjoittelua.
(Kuva: Jarmo Riikonen)
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upseerikerholla järjestetty vastaanotto nähtiin 
tärkeänä yhteishengen syntymisen ja tutustu-
misen kannalta.

– Tällainen konsepti, jossa ohjelmaa on sekä 
Puolustusvoimien ulkopuolisille kumppa-
neille että omille työntekijöille on lähtökoh-
taisesti hyvä. Tapahtuman ei toisaalta tarvit-
se olla joka vuosi samanlainen, vaan sisällön 
painopiste ja toteutus voivat vaihdella. Näin 
saadaan katettua mahdollisimman monta 
lääkintähuollon osa-aluetta ja mielenkiinto 
vuosittaista tapahtumaa kohtaan säilyy pa-
remmin, uskoo Sovijärvi.
Vuoden 2009 Lääkintähuolto-tapahtuma jär-
jestetään 24.–28. elokuuta Hennalassa.

Kuvia tapahtumasta on nähtävissä osoitteessa 
www.puolustusvoimat.fi/laakintahuolto2008. 
Sivustolla on esillä myös tapahtumassa pi-
dettyjä luentoja.

Visuri ja Haavisto sekä Kalle Liesinen läh-
tivät mielellään mukaan tapahtumaan, kiit-
telee Sovijärvi.

Tapahtumaviikkoon osallistui noin 250 hen-
keä. Enemmänkin olisi mukaan mahtunut.
– Odotimme hieman enemmän Puolustusvoi-
mien ulkopuolisia osallistujia alkuviikolle. 
Myös Sotilaslääketieteen Keskuksen omaa 
väkeä oli paikalla odotettua vähemmän. Tä-
hän oli ainakin yhtenä syynä tapahtuman 
ajankohta, joka karsi osallistujista erityisesti 
terveysasemien väkeä, pohtii Sovijärvi.

Tapahtumaviikon aikana kävijöiltä kerätty 
palaute painottui loppuviikon tapahtumiin. 
SOTLK:n johtaminen ja tuloksekas toimin-
ta-osioon oltiin tyytyväisiä. Kiitosta saivat 
myös monet yksittäiset esitykset. Niin ikään 
oheisohjelmiin ja tapahtuman yleisjärjeste-
lyihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Tiistai-iltana 
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Toimintanäytöksessä esiteltiin ajoneuvonpuhdistusta. 
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Pekka Visurin turvallisuustilanneluento keräsi kiitosta kuulijoilta.

Tapahtuman ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Ava Sovijärvi ja Sotilaslääketieteen Keskuksen 
johtaja Ari Peitso tutkimassa ohjelmaa.

Teksti ja kuvat: tiedottaja Maria Veijalainen)
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Miten työhyvinvoinnin kehittämiseksi tehdyt 
toimenpiteet saadaan näkymään käytännössä 
työyhteisön ja yksilön tasolla? – Meidän kaik-
kien avulla! Toimintatapamallien, kyselyiden, 
koulutusten, aloitteiden lisäksi koettu työhy-
vinvointi koostuu ennen kaikkea käytännön 
työelämän arjesta, keskinäisestä vuorovaiku-
tuksesta, toistemme kunnioituksesta ja yhdes-
sä tekemisestä.
Haastan kaikki pohtimaan kuinka kukin voi 
vielä paremmin turvata omaa ja työkaverin työ-
hyvinvointia - fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
puolta. Kun meistä jokainen kantaa osaltaan vas-
tuun työhyvinvoinnista, syntyy tuloksia. Samal-
la kun haastatte itsenne, on hyvä haastaa myös 
organisaatiota, eli jos ideoita/palautetta syntyy, 
laittakaa terveisiä työhyvinvointi toimikunnalle 
oman alueenne työsuojeluvaltuutetun kautta. 
Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi 
avaintoimintoja, minkä avulla osaltaan var-
mistamme työllemme asetettujen tavoittei-
den saavuttamisen. Joten haaste vastaan ja 
kesää kohden! 

Teksti ja kuva: tiedottaja Maria Veijalainen

Työelämän vaatimukset yksilöä kohtaan 
ovat kasvaneet. Tiedon määrän lisäänty-
minen ja tiedon nopea vanheneminen vaa-
tivat jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä 
oppimista. Työmäärän lisääntyminen vaa-
tii tehokkaampaa asioiden priorisointia. 
Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös 
työn ulkopuolella ja siviilielämän haastei-
den aikaansaama kuormitus voi vaikuttaa 
työelämäänkin.
Työhyvinvointia pohdittiin suurella joukol-
la mm. kevään henkilöstöpäivillä Tuusu-
lassa. Totesimme yhdessä asian tärkeyden. 
Valitettavasti ei vain voi sanoa, että ”hyvin 
puhuttu on puoliksi tehty”. Työhyvinvoin-
ti vaatii toimenpiteitä! Organisaatio voi 
turvata työhyvinvointia ottamalla asian 
osaksi strategista johtamista ja näin sitoa 
työhyvinvoinnin toimenpiteitä toiminnan 
suunnitteluun. Vuoden 2009 aikana on luo-
tu ja tarkennettu työhyvinvointiin liittyviä 
toimintatapoja ja ohjeita. Myös työhyvin-
vointitoimikunta on toiminut aktiivisesti 
suunnitelmien mukaan.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on kaikkien asia, muistuttaa henkilöstöjohtaja Hassinen.

RAKENNETAAN YHDESSÄ TYÖHYVINVOINTIA
Henkilöstöjohtaja Teemu Hassinen, SOTLK, Esikunta, PL2, 15701 Lahti
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VIRKAAN NIMITETYT SOTLK:SSA 2008 ja 2009
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1.7.2008 sairaanhoitaja Liisa Rautiainen 

21.7.2008 kenttäsairaanhoitaja Turo Vahekoski  

29.7.2008 sairaala-apulainen Mari Piiroinen

1.8.2008 ylilääkäri Pekka Koponen

1.8.2008 röntgenylilääkäri Hannu Aronen

1.8.2008 varastonhoitaja Ari Hirvikoski 

13.8.2008 sotilaslääkäri Curt West

1.9.2008 kenttäsairaanhoitaja Timo Karhumaa  

16.9.2008 kirurgian ylilääkäri Pekka Kuusanmäki 

1.10.2008 lääkäri Olli-Pekka Säde,  

1.10.2008 työterveyshoitaja Anne Jokimies 

1.12.2008 arkistosihteeri Tiina Niemi, Esikunta

23.12.2008 hankkija Nina Sundell, Esikunta

31.10.2008 sairaanhoitaja Jarmo Lehtimäki 

24.12.2008 fysioterapeutti Riitta Hämäläinen  

1.1.2009 ylilääkäri Markus Henriksson  

5.1.2009 hammaslääkäri Hannu Mäkelä 

8.1.2009 sairaanhoitaja Johanna Peippo 

16.2.2009 sairaanhoitaja Ritva Söderlund

26.3.2009 simulaatio-opetussairaanhoitaja 
  Merja Havia Niskanen 

1.4.2009 ylihoitaja Jorma Jokela 

1.5.2009 päällikkölääkäri Esko Ripaoja 

1.7.2009 sairaanhoitaja Anita Ström-Sosoi 

1.7.2009 sairaanhoitaja Sinikka Leppänen

IRTISANOUTUNEET JA ELÄKKEELLE JÄÄNEET  SOTLK:SSA 2008 JA 2009

LÄÄKINTÄVARIKKO
  1.4.2008 Nina Pernu, farmaseutti
  1.1.2009 Seppo Ala-Holma, varastonhoitaja
  1.3.2009 Ahti Korpinen, asentaja

ILMAILULÄÄKETIETEN KESKUS AMC
8.10.2008 Anne-Mari Luoma-Frimodig,  
 toimistosihteeri
  1.1.2009 Tuomas Honkanen, fysioterapeutti
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S U O M E N  L Ä Ä K I N T Ä U P S E E R I L I I T TO  R . Y.
FINLANDS SANITETSOFFICERSFÖRBUND R.F.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TALOUS

Liiton talous vuonna 2008 on ollut tasapai-
noinen. Jäsenmaksu vuonna 2008 on ollut 
varsinaisilta jäseniltä 30€ ja eläkeläisjäseniltä 
15€. Matkastipendi arvoltaan 500€ myönnet-
tiin Jyrki Tikkiselle matkaansa varten Saksan 
sotilaslääkäriyhdistyksen vuosikokoukseen.

ANNALES MEDICINAE MILITARIS 
FENNIAE

Lehden 83. vuosikerta toimitettiin ja julkais-
tiin yhteistyössä liiton ja Sotilaslääketieteen 
keskuksen kanssa ”Sotilaslääketieteen Ai-
kakauslehti - Annales Medicinae Militaris 
Fenniae”. Lehteä ilmestyi 1 numero. Lehden 
painopaikka oli Edita Oy, Helsinki.
Lehden toimituskuntaan kuuluivat: pää-
toimittajat: Pekka Honkavaara (SOTLK), 
Kyösti Karppinen (Lääkintäupseeriliitto), 
Pertti Patinen (Lääkintäupseeriliitto), toi-
mitussihteeri Kari Kelho.

KURSSI LÄÄKÄRIPÄIVILLÄ
Lääkäripäivät 2008:n ohjelmaan kuuluvana 
liitto järjesti yhteistyössä Sotilaslääketieteen 
keskuksen kanssa kurssin ”Ajankohtaista 
sotilaslääketieteestä” 10.1. Helsingin Messu-
keskuksessa. Kurssin puheenjohtajana toimi 
Harri Pihlajamäki.

SESSIO V SOTATIETEIDEN PÄIVILLÄ

Sotatieteellisten seurojen yhteistyössä 
järjestämillä V Sotatieteiden päivillä 21.-
22.5., Santahaminassa, liitto oli mukana 
Sotatalouden ja hollon session järjestämi-
sessä.

LIITON LAUTANEN

Perinteinen liiton hopealautanen Lääkintä-
koulun reserviupseerikurssien upseeriop-

Suomen Lääkintäupseeriliitolla oli 88. toimin-
tavuotenaan kaksi kokousta. Vuosikokous pi-
dettiin 28.5. Upinniemessä, Kirkkonummella 
ja talouskokous Pohjois-Suomen Lääkintäup-
seeriyhdistyksen vieraana Oulussa 27.11.

VUOSIKOKOUS
Liiton vuosikokous pidettiin 28.5. Upinnie-
men Upseerikerholla, Kirkkonummella. Ko-
kouksessa hyväksyttiin vuoden 2007 toimin-
takertomus ja tilinpäätös sekä valittiin liiton 
hallitus seuraavalle toimikaudelle. Ennen 
vuosikokousta tutustuttiin Sotilaslääketieteen 
Keskuksen Upinniemen terveysasemaan ja 
Sukellus- ja laivastolääketieteen yksikköön 
sekä merivoimien ohjusveneeseen Upinnie-
men sotasatamassa.

TALOUSKOKOUS
Liiton talouskokous pidettiin 27.11. Oriola 
Oy:n tiloissa, Oulussa yhdessä Pohjois-Suo-
men Lääkintäupseeriyhdistyksen kanssa. Ko-
kouksessa valittiin tilintarkastajiksi Martin 
von Bonsdorff ja Matti Lehesjoki ja varatilin-
tarkastajiksi Jyrki Tikkinen ja Pertti Asplund. 
Liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2009 hyväksyttiin esityksen mukai-
sesti. Kokousesitelmän piti prikaatikenraali 
Jukka Haaksiala, joka esitteli Pohjois-Suo-
men Sotilaslääniä ja sen toimintaa.

HALLITUS

Vuosikokouksessa valittiin liitolle seuraava 
hallitus: puheenjohtaja  Ari Peitso, varapu-
heenjohtaja Mikael Artala, 1. sihteeri Kari 
Kesseli, 2. sihteeri Jarl-Erik Nyholm, talou-
denhoitaja Jouko Peltomaa, jäsen Pertti Pa-
tinen, jäsen Harri Pihlajamäki, jäsen Tommi 
Hiltunen, jäsen Heini Harve-Rytsälä, jäsen  
Kari KK Venho. Toimintavuoden aikana hal-
litus kokoontui kolme kertaa. 



pilaalle myönnettiin kurssin kouluttajien 
esityksen mukaisesti, lautanen luovutettiin 
kurssin 233 päättäjäistilaisuudessa 19.12. 
Lahden Upseerikerholla upseerikokelas 
Mikko Huuskoselle.
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LIITON RINTAMERKIT

Lääkintäupseeriliiton rintamerkkejä on kahta kokoa, pieni ja iso 
rintamerkki. Kaikki liiton jäsenet voivat kantaa liiton pientä rinta-
merkkiä (hinta 10 €).

Erikoisupseerikurssin suorittaneilla, puolustusvoimien virassa ole-
villa liiton jäsenillä on oikeus kantaa virkapuvussaan Lääkintäupsee-
riliiton isoa rintamerkkiä (hinta 60 €).

Merkkien myynnistä vastaa liiton taloudenhoitaja Jouko Peltomaa, 
jolta saa myös lisätietoja, puh. 0299 510452. Olethan jo hankkinut 
omasi?

Pieni

Iso

20 x 15 mm
Hinta 10 €

50 x 37 mm
Hinta 60 €

JÄSENISTÖ
Liittoon kuului vuoden 2008 lopussa 332 jä-
sentä. Näistä varsinaisia jäseniä oli 243, elä-
keläisjäseniä 70 ja kunniajäseniä yhdeksän. 
Vuoden 2008 aikana liiton hallitukselle on 
tullut tieto kahden jäsenen poismenosta.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus
Finlands Sanitetsofficersförbund rf:s styrelse
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