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SOTLK:N  
JOUKKO-OSASTOKILTA  

ON LÄÄKINTÄKILTA 

Puolustusvoimat ja sen lääkintähuolto ovat 
osa yhteiskuntaa ja meidän on tärkeää ver-
kostoitua ja pitää tiivistä yhteyttä sidos-
ryhmiimme. Meille tärkeä sidosryhmä on 
Lääkintäkilta ja sen jäsenet. vuonna 1968 pe-
rustettu Lääkintäkilta ry on nykyisin sotilas-
lääketieteen keskuksen joukko-osastokilta. 
killan säännöissä todetaan, että jäseneksi voi 
päästä jokainen sotilaslääketieteen keskuk-
sessa ja sen edeltäjissä tai muissa sotilaslää-
kintälaitoksissa palvellut tai palveleva taikka 
muissa puolustusvoimien joukko-osastoissa 
lääkintäkoulutuksen saanut hyvämaineinen 
suomen kansalainen.

sotilaslääketieteen keskuksen vuosipäiväk-
si on vahvistettu 19.6. viipurin lääkintäali-
upseerikoulun perustamispäivän 19.6.1923 
mukaan. viime vuonna juhlimme puolus-
tusvoimien lääkintäkoulutuksen 85-vuotis-
päivää yhdessä Lääkintäkillan kanssa, joka 
täytti tuolloin 40 vuotta. Lääkintäkillan mer-
kittävin ja näkyvin saavutus on pitkälti kil-
talaisten talkootyönä aikaansaatu sotilaslää-
ketieteen Museo, Lahden Hennalassa; viime 
vuonna juhlimme myös museon 25-vuotis-
päivää. 

toivon, että erityisesti aktiivipalveluksen 
jättäneet säilyttäisivät yhteyden puolustus-
voimien lääkintähuoltoon ja sotilaslääketie-
teen keskuksen toimintaan liittymällä Lää-

kintäkiltaan. tämä koskee niin lääkintäalan 
varusmiehiä kuin sotLk:n henkilökuntaa-
kin. killan tarkoituksena on mm. maanpuo-
lustustahdon vaaliminen, sotilaslääketieteen 
keskuksen ja kansalaisten toisiinsa lähen-
täminen, lääkintäkoulutuksen saaneiden re-
serviläisten lääkintätaitojen ylläpitäminen ja 
edistäminen sekä sotilaslääketieteen histori-
allisten perinteiden vaaliminen. 

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN JOHTAJALTA
Lääkintäeversti Ari Peitso
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INTERVAL EXERCISE AND COLD PROTECTION
matti mäntysaari1, Hannu Rintamäki2, Juha Oksa2 and Tero mäkinen2

 1 Aeromedical Centre, Centre for Military Medicine, 
2 Finnish institute of occupational Health

AbSTRACT 

Introduction:Physical work performed at high intensity in short intervals can lead to a failure 
in cold protection if it is not possible to reduce or add clothing depending on the level of physi-
cal work intensity. 
Objectives and Methods: The effects of additional cold protection during the rest periods of high 
intensity (70% of maximal oxygen uptake) interval exercise were studied in cold environment.
The subjects were 8 voluntary healthy young men. They walked on treadmill (6 km/h, slope 5-6 
º) in cold environment (-15 ºC, air velocity 3 m/s). Each exercise and rest period lasted for 15 
min and the total duration of the protocol was 105 min. The rest periods were spent either in the 
same environment and clothing as during exercise or with an additional long overgarment and 
protection against wind (air velocity 0.2 m/s, -15 ºC). The subjects were wearing the Finnish 
military winter clothing (M91, thermal insulation about 2 clo) and webbing (12 kg). Data are 
given as mean  ± SE.
Results: During the rest periods spent with additional cold protection mean skin temperature 
decreased 2.5 ºC less than without the additional cold protection (p< 0.01). Deep body tem-
perature was not significantly affected by the additional cold protection. At the end of the last 
exercise period oxygen uptake was not significantly different in the two conditions (35.2 ± 1.6 
ml/min/kg with additional cold protection and 34.1 ± 2.1 ml/min/kg without additional cold 
protection), and heart rate was comparable (174 ± 5 beats/min and 175 ± 4 beats/min, respec-
tively). After the last exercise period anaerobic performance (static jump height 36 ± 2 cm) and 
perceived exertion (Borg scale 15) were similar in both protocols.
Conclusions: Spending the rest periods of high intensity interval exercise in wind shelter with 
additional long overgarment did not improve physical performance in the conditions used in 
present study. Possibly longer duration of  the exercise/rest protocol would have revealed ef-
fects of the additional cold protection.

LYHENNELmÄ 

Intervallityyppinen raskas fyysinen kuormitus kylmissä olosuhteissa asettaa vaatetuksen 
kylmäsuojausominaisuuksille suuret vaatimukset. Jos vaatetuksen määrää ei pystytä sää-
telemään rasituksen eri vaiheissa, on helposti seurauksena tilanne, jossa vaatetuksen läm-
möneristävyys on liian suuri korkean kuormituksen aikana tai liian pieni matalan kuor-
mituksen ja levon aikana. Tässä työssä tutkittiin taukojen aikaisen lisäkylmänsuojauksen 
vaikutusta toimintakyvyn säilymiseen korkean intensiteetin (70 % maksimaalisesta hapen-
kulutuksesta) intervallityyppisen kuormituksen aikana.
Koehenkilöinä oli 8 nuorta tervettä miestä. He kävelivät juoksumatolla (6 km/h, kulma 5-6 
º) 15 minuuttia, jonka jälkeen seurasi 15 minuutin lepojakso toistuen 4 kertaa. Juoksumaton 
nousukulma säädettiin yksilöllisesti niin, että koehenkilöä rasitettiin noin 75 %:n tasol-
la hänen maksimaalisesta hapenottokyvystään. Kävelyrasituksen aikana ilman lämpötila 
oli -15 ºC ja tuulen nopeus 3 m/s. Lepojaksojen aikana koehenkilöt istuivat joko samassa 
vaatetuksessa, lämpötilassa ja tuulessa kuin kävelyjakson aikana (”kylmä lepo”) tai heillä 
oli päällään lisäksi pitkä päällystakki (”sissitakki”), lämpötila oli sama -15 ºC ja tuulen 
nopeus 0.2 m/s (=tuulensuoja, ”lämmin lepo”). Koehenkilöt olivat pukeutuneet SA talvi-
vaatteisiin (M91), joiden lämmöneristävyys on noin 2 clo, ja taisteluvyöhön (12 kg). Mitta-
ustulokset esitetään muodossa keskiarvo ± SE.
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”Lämmin lepo”-olosuhteissa vietettyjen lepojaksojen aikana keskimääräinen iholämpötila 
laski 2.5 ºC vähemmän kuin ”kylmä lepo”-olosuhteissa (p< 0.01). Syvälämpötilaan lepo-
jaksojen aikaisella olosuhteella ei ollut merkitsevää vaikutusta. Viimeisen kävelyjakson lo-
pulla mitattu hapenkulutus oli 35.2 ± 1.6 ml/min/kg ”lämmin lepo”-koesarjassa ja 34.1 ± 
2.1 ml/min/kg ”kylmä lepo”-koesarjassa (p> 0.05) ja syketaajuus vastaavasti 174 ± 5 1/min 
ja 175 ± 4 1/min, p>0.05). Staattisen hypyn korkeus (anaerobinen suoritus) oli sama (36 ± 
2 cm) kummassakin koesarjassa viimeisen kävelyjakson jälkeen, samoin kuin koettu rasit-
tuneisuus (Borg 15). Johtopäätökset: Rasittavan intervallikuormituksen aikaisten taukojen 
viettäminen tuulensuojassa ja sissitakki päälle puettuna ei parantanut fyysistä toimintaky-
kyä tässä tutkimuksessa käytetyissä olosuhteissa. Pidemmät kuormitus- ja lepojaksot saat-
taisivat johtaa voimakkaampaan jäähtymiseen taukojen aikana ja tällöin tehokkaampi kyl-
mäsuojaus lepojaksojen aikana voisi ylläpitää fyysisen toimintakyvyn paremmalla tasolla.

1.0 INTRODUCTION

Cold environment reduces physical work 
capacity and increases the relative loading 
of physical tasks. in cold, maximal muscu-
lar force is reduced (1) and fatigue develops 
sooner during dynamic muscular work (2, 3). 
interval exercise in cold is especially demand-
ing because the need for thermal protection 
varies largely between the exercise and rest 
periods. excessive accumulation of sweat in 
clothing during the active phases can lead to 
insufficient thermal protection during the pas-
sive phases. Long pauses between the active 
phases can lead to reduced muscular temper-
ature decreasing muscular work capacty, and 
later even hypothermia can follow. in the pres-
ent study our aim was to find out if increased 
thermal protection during the rest periods of 
interval exercise in cold environment can im-
prove the physical work capacity.

2.0 SUbJECTS AND mETHODS

the subjects were 8 voluntary healthy young 
men. their basic characteristics are shown in 
table 1. Before entering the study their phys-
ical work capacity was determined by mea-
suring the maximal oxygen uptake on tread-
mill. the study protocol included 4 exercise 
periods and 3 rest periods. each exercise and 
rest period lasted for 15 min and the duration 
of the whole protocol was 105 min. during 
the exercise periods the subjects were walk-
ing on treadmill (6km/h) and the slope was 
individually adjusted between 5 and 6 degrees 
so that the oxygen consumption was about 75 
% of the individual’s maximal oxygen uptake. 
they were wearing Finnish military winter 
clothing (M91, thermal insulation about 2 
clo) and webbing (12 kg). the exercise was 
performed in cold environment (-15 ºC, air 
velocity 3.0 m/s). the rest periods were spent 

Table 1: Basic characteristics of study subjects

Subject
Age

 (years)
Height 
(cm)

Weight
 (kg)

Body Mass
Index

VO2max
(ml/min∙kg)

1 21 183 75 22.4 64

2 21 181 74 22.6 57

3 21 180 75 23.1 54

4 21 182 78 23.5 40

5 22 177 70 22.3 47

6 23 180 71 21.9 53

7 21 166 61 22.1 55

8 22 186 81 23.4 38

Mean
SE

22
1

179
1

73
6

22.7
0.6

51
9
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sitting either in the same conditions as during 
exercise (CoLd rest) or at -15 ºC, air veloc-
ity 0.2 m/s and with additional long overgar-
ment (WArM rest). during rest periods the 
subjects were allowed to drink 1 dl water.

skin and deep body temperature were mea-
sured (4) continuously (ysi 400-series 
thermistors yellow springs, usA and squir-
rel 1200, Grant, uk). Heart rate was regis-
tered (sport tester, Polar electro, Finland) 
during the whole protocol. oxygen con-
sumption was measured for five minutes dur-
ing the last exercise period (Medikro 901, 
Medikro oy, Finland). Averaged eMG was 
measured from the greatest muscle groups in 
lower limbs (2). venous blood samples were 
drawn from antecubital vein immediately be-
fore and immediately after the study proto-
col. Perceived exertion was registered after 
each exercise period (5). the amount of in-

gested fluid was measured. The subjects were 
weighted (Mettler id1, Mettler, Germany) 
without clothing before and after the proto-
col. the amount of sweating was calculated 
as the reduction in weight during the protocol 
added by fluid intake and reduced with meta-
bolic weight loss. Clothing was weighted be-
fore and immediately after the exercise proto-
col and the accumulation of sweat in clothing 
was calculated as the increase in its weight. 
data are given as mean ± se. Paired t-test 
was used to compare the two protocols. the 
study was approved by the ethics Committee 
of the institute of occupational Health.

3.0 RESULTS

deep body temperature was not affected by 
the thermal conditions during the rest periods 
(Figure 1). 
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the rest periods in wind shelter with additional long overgarment (WArM rest) increased the 
mean skin temperature 2.5 ºC as compared to the rest periods spent in wind without additional 
clothing (CoLd rest) (Figure 2). 

this effect of WArM rest on skin temperature was maintained also during the exercise pha-
ses so that mean skin temparature remained about 1ºC higher after the WArM rest (Figure 3). 
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this effect of the thermal conditions during the rest periods increased with repeated exercise/
rest cycles because the recovery was less complete during CoLd rest.

In spite of the large changes in skin temperatures the physical performance was not significant-
ly affected by the thermal conditions of the rest periods. oxygen consumption measured at the 
end of each exercise period remained between 34 and 36 ml/min∙kg in both conditions. the 
average heart rate was almost equal in both conditions as shown in Figure 4. 

Anaerobic performance measured as the jum-
ping height was not significantly affected by 
the thermal conditons during the rest peri-
ods. Before the exercise protocol the jum-
ping height was 35 ± 2 cm in both conditions 
and after the last exercise period it was 36  
± 2 cm in both conditions. Also the avera-
ged eMG measured from the greatest muscle 
groups in lower limbs did not show any sig-
nificant difference between the thermal con-
ditions. However, in both conditions the 
exercise/rest periods increased significantly 
the circulating leucocyte concentration (6, 
7), decreased plasma and blood volume and 
decreased blood glucose level. the CoLd 
rest produced higher leucocytosis suggesting 
higher cold stress, and also the blood glucose 
showed a trend to decrease more during the 
CoLd rest. naturally, the CoLd rest pro-
duced higher thermal sensations of cold ma-
king the resting periods more uncomfortable. 

during the study protocol the weight of the 
subjects decreased (the amount of ingested 
fluid taken into account) 629 ± 117 g during 
the CoLd rest, and 713 ± 61 g during the 
WArM rest. the difference in the amount of 
sweating was not significant between the two 
conditions.

4.0 DISCUSSION

the clothing that is used during physical 
work in cold environment is necessarily a 
compromise between thermal protection 
and sufficient body cooling. In ideal condi-
tions the exercising subject is able to adjust 
the amount of clothing and the pace of work 
so that thermal balance is maintained. Howe-
ver, during military exercise the conditions of 
the operation determine whether the soldier’s 
cold protection is suitable, excessive or in-
sufficient. The soldier’s options for active ad-
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justment of the thermal insulation of clothing 
are often very limited during the active phase 
of operation. in the present paper we studied 
if two simple improvements in cold protecti-
on during interval exercise can increase phy-
sical performance. 

our subjects were walking on treadmill 
(6km/h) so that the oxygen consumption was 
about 75 % of the individual’s maximal oxy-
gen uptake. the exercise was performed in 
intervals so that each exercise and rest peri-
od lasted for 15 min (total duration 105 min). 
in the CoLd rest protocol the exercise and 
rest periods were spent in the same thermal 
conditions (-15 ºC, air velocity 3.0 m/s). in 
the WArM rest protocol the subjects were 
wearing an additional long overgarment and 
were in wind shelter during the rest periods, 
while the exercise periods were performed in 
the same conditions as in the CoLd rest pro-
tocol.

in our study the additional cold protection 
during the rest periods did not significantly 
influence on deep body temperature, oxy-
gen consumption, muscular loading and fa-
tigue, anaerobic performance, relative per-
ceived exertion, amount of sweating or heart 
rate during the study protocol. However, skin 
temperatures were higher and cold sensations 
lower due to the additional cold protection.

in a longer interval exercise or with longer 
pauses between the exercise periods, the 
potential benefits of additional cold protec-
tion during the rest periods possibly could 
manifest: less energy is needed for maintai-
ning the thermal balance, risk of frost bites 
is reduced due to higher skin temparatures, 
manual dexterity is improved due to higher 
hand temperatures, muscular performance 
is better in warm muscles and mental stress 
is lower due to reduced cold sensations. the 
potential negative effects of improved cold 
protection during the rest periods are rela-
ted to increased sweating, which increases 
the risk of hypovolemia that is followed by 

reduced physical performance and increased 
peripheral cooling. Accumulation of sweat in 
clothing compromises the thermal isolation 
of clothing.

in conclusion, improved cold protection du-
ring the rest periods of interval exercise in 
cold environment has both potentially posi-
tive and negative effects on soldiers’ perfor-
mance. the number of possible combinations 
of exercise intensity, thermal conditions, pau-
se durations and methods of cold protection 
is so great that it not possible to study them 
all. it seems to us that future research should 
concentrate on finding out some basic thumb 
rules by which the soldier can avoid the se-
verest negative effects of cold environment 
during operations.
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AbSTRACT 

The effect of moisture, dirt and use on clothing physiology of combat clothing during long term 
cold exposure was determined using both laboratory and field measurements. In both cases 
new and used M91 combat clothing or material samples from these were examined. The air 
permeability of the combat outfit doubled with use. The effect on underwear was similar, the 
formation of clods explains the decrease in air permeability of used middle layer clothing. In 
measurements conducted using a sweating guarded hot plate the best thermal insulation was 
measured using new combat outfit material with used middle layer and underwear materials. 
Humidity reduced the thermal insulation of clothing layers by about 34%. The resistance to 
water penetration of new combat outfit material was found to be double that of the same used 
material. The effect of dirt on the resistance to water penetration was significant, the moisture 
absorbed by the dirt also effecting the result. Wind decreased the thermal insulation of dry 
clothing by 43% and damp clothing by 30% measured on a thermal manikin. Wearing out of the 
clothing showed in the measurements especially in wind as 10% lower values. In wetting tests 
used garments absorbed significantly more water and dried slightly faster than new garments. 
Due to the multiple water absorption levels of used clothing the using range is 10-20°C lower. 
During long time use when winter boots are dried in conditions similar to those in an unheated 
tent the felt lining does not dry properly and the thermal insulation decreases considerably. 
The thermal insulation was 33% lower for new winter boots and 40% lower for used ones af-
ter a five-day measurement compared to normal results. The decreasing was largest in the toe 
region. Because the effect of wear on the thermal insulation of combat clothing was 15% the 
effect of wear on the using range calculated using the IREQ-index is about 3°C, when the effect 
of wind is 10-20°C depending on the heat production of the subject. The IREQmin value when 
wearing combat clothing is +1…+10°C for light work and –10…+10°C for moderate work. 
Similarly for footwear a 30% decrease in thermal insulation due to wetting can effect the using 
range by 10-20°C. The effect of wear on the using range of footwear is less than 5%. 
The development needs according to measurements focus on the preservation of the moisture 
repellent properties of combat clothing. Development needs in footwear include development 
of boot design, insoles, structure of outer soles as well as socks and felt linings. In extreme 
cold weather overboots, increasing the thermal insulation of footwear by 20%, are needed for 
adequate cold protection.  

TIIVISTELmÄ

Kosteuden, lian ja kuluneisuuden vaikutus taistelijan vaatetuksen fysiologiaan pitkäkestoi-
sessa kylmäaltistuksessa tutkittiin sekä laboratorio- että kenttämittauksissa. Molemmissa 
tapauksissa tutkittiin uutta ja vanhaa M91 taistelijan vaatetusta sekä M91 materiaalinäyt-
teitä. Taistelijan päällysvaatetuksen ilmanläpäisy kaksinkertaistui käytön ja kuluneisuuden 

PROTECTION Of COmbAT CLOTHINg AgAINST 
COLD IN LONg TERm COLD EXPOSURE  

Pekka Vilhunen 1, Hannu Anttonen 2 and Anita Valkama 2

1 Finnish defence Forces 
2 Finnish institute of occupational Health
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mukana. Vaikutus alusvaatteilla oli samanlainen, likaantuminen selittää ilmanläpäisyn pie-
nentymisen välivaatetuksessa. Mittauksissa, joissa käytettiin hikoilevaa kuumaa levyä, pa-
ras lämmöneristävyys saavutettiin uudella päällysvaatemateriaalilla ja käytetyillä väli- ja 
alusvaatemateriaaleilla. Kosteus vähensi vaatetuskerrosten lämmöneristävyyttä 34 %. Uu-
den taistelijan vaatetusvarustuksen vedenhylkivyys oli kaksinkertainen verrattaessa samaan 
käytettyyn materiaaliin. Lian vaikutus vedenhylkivyyteen oli merkittävä, likaan sitoutunut 
kosteus vaikutti myös tuloksiin. Tuuli vähensi lämmöneristävyyttä kuivalla vaatetuksella 43 
% ja kostealla vaatetuksella 30 % mitattuna lämpönuken päältä. Vaatetuksen kuluneisuus 
pienensi lämmöneristävyyttä 10 % etenkin tuuliolosuhteissa. Vettähylkivyystesteissä kulu-
neet vaatteet absorboivat merkittävästi enemmän vettä ja kuivuivat hiukan nopeammin kuin 
uudet vaatteet. Johtuen moninkertaisesta veden absorptiosta käytettyjen vaatteiden käyttö-
alue on 10-20 °C  alhaisempi.
Pitkäaikaisessa käytössä kun pakkassaappaita kuivataan lämmittämättömässä teltassa, 
huopavuori ei kuivu kunnolla ja lämmöneristävyys laskee huomattavasti. Lämmöneristys 
oli 33 % alhaisempi uusilla pakkassaappailla ja 40 % alhaisempi käytetyillä saappail-
la viisipäiväisen käytön jälkeen verrattaessa yhden päivän käyttöön. Lämmöneristys laski 
eniten varvasalueella. Koska vaatetuksen kuluneisuuden vaikutus lämmöneristykseen oli 
15 %, kuluneisuuden vaikutus käyttöalueella käyttäen IREQ-indeksiä (minimum clothing 
insulation required by worker) on n 3 astetta. Tuulen vaikutus on 10-20°C riippuen henkilön 
lämmön tuotannosta. IREQmin arvo käytettäessä taistelijan vaatetusta on +1-.+10°C kevy-
essä työssä ja -10-20°C astetta keskiraskaassa työssä. Kuluneisuuden vaikutus jalkineiden 
käyttöalueella on vähemmän kuin 5 %.
Tuotteiden kehittämistarpeet mittausten mukaan keskittyvät taistelijan vaatetuksen vettä-
hylkivyysominaisuuksien säilyttämiseen tai uudistamiseen. Jalkineiden (M91) kehitystar-
peet sisältävät jalkineen suunnittelun, pohjallisen, jalkineen ulkorakenteen yhtä hyvin kuin 
sukat ja huopavuoret. Äärimmäisen kylmissä olosuhteissa päällysjalkineita, mitkä vedetään 
pakkassaappaiden päälle ja parantavat lämmön eristystä 20 %, tarvittaisiin asianmukai-
seen kylmänsuojavarustukseen.

1.0 INTRODUCTION

the aim of this research project was to im-
prove military performance in cold condi-
tions. studies concerning the protection of 
combat clothing against cold were part of the 
development project of a new model of com-
bat clothing and personal equipment of Finn-
ish combatant, model M2005. the effect of 
moisture, dirt and use on clothing physiology 
of the combat clothing M91 during long term 
cold exposure was determined [1]. 

2.0 gENERAL DESCRIPTION Of 
mATERIAL AND mETHODS 

Both human and material measurements were 
performed in this project. Questionnaires and 
physiological measurements were used in hu-
man studies. in physiological measurements, 
carried out either in field or laboratory, body 
heat balance and physical performance were 
determined (Figure 1). Material measure-
ments were performed by using thermal man-
ikin, sweating hot plate as well as foot mod-
els. We also used calculation models [3] in 
the prediction of the effect of long term expo-
sure on insulation of combat clothing. 

Latojan huomautus: tietokoneohjelmien keskinäisestä 
soveltumattomuudesta johtuen kuvissa 6, 7, ja 8 m?=m2
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Figure 1: Study design

3.0 RESULTS

the effect of moisture, dirt and use on clothing physiology of combat clothing during long term 
cold exposure was determined using both laboratory and field measurements. In both cases new 
and old, used M91 combat clothing or material samples from these were examined (Figure 2). 

Figure 2: The effect of wear on air permeability, separate clothing items.
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The air permeability of the combat outfit was doubled with use. The effect on underwear was 
similar, but the formation of clods explains the decrease in air permeability of used middle 
layer clothing. in measurements conducted using a sweating guarded hot plate the best thermal 
insulation was measured using new combat outfit material with used middle layer and under-
wear materials (Figure 3). 

Figure 3: The effect on wear on air permeability, clothing ensembles.

Humidity reduced the thermal insulation of clothing layers by about 34 % and dirt about 5 %.  

there was no big difference in water vapour resistance of new and old clothing measured in 
winter clothing system. Meaningful was the resistance to water penetration when compared 
new and old combat outfit material. The difference could be tenfold in the same material. This 
means that in short term tests the new clothing absorbed water only 7 % compared to the used 
one. The effect of dirt on the resistance to water penetration was significant, the moisture ab-
sorbed by the dirt also effecting the result (Figure 4). 
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Figure 4: The effect of wear on water penetration values.
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Figure 5: Wetting and drying tests.

Wind decreased the thermal insulation of dry clothing by 43 % and damp clothing by 30 % 
measured on a thermal manikin. Wearing out of the clothing showed in the measurements es-
pecially in wind as 10 % lower values. In wetting tests used garments absorbed significantly 
more water and dried slightly faster than new garments (Figure 5). 

Figure 6: Effects on thermal insulation.

Because the effect of wear on the thermal insulation of combat clothing was 15 %, the effect of 
wear on the utility range calculated as ireQ-index is about 3 °C (table 1). the effect of wind is 
10 - 20 °C depending on the heat production of the subject. the ireQmin value when wearing 
combat clothing is +1 - +10 °C for light work and -10 - +10 °C for moderate work. due to the 
multiple water absorption levels of used clothing the utility range is 10 - 20 °C lower (Figure 6). 
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Table 1. The effect of different ambient conditions on utility range of military clothing (1).

Ensemble Change in utility range (°C)

Wind Sweating Wind+moisture Dirt Wetness

New 15 7 16 2 7

Old 18 10 19 2 23

during long time use, when winter rubber boots are dried in conditions similar to those in an 
unheated tent, the felt lining does not dry properly and the thermal insulation decreases consid-
erably. the thermal insulation was 33 % lower for new winter boots and 40 % lower for used 
ones after a five-day measurement compared to one day exposure. The decrease was the largest 
(60 %) in the toe region. For footwear a 30 % decrease in thermal insulation due to wetting can 
effect on the utility range by 10 - 20 °C and the effect of wear about 5 °C (Figure 7).  

Figure 7: Local thermal insulation of winter rubber boots.
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4.0 DISCUSSION AND  CONCLUSIONS

the effect of long term wear of combat clothing on thermal insulation was clear as well the ef-
fect of wind and moisture. the last factor was the most important parameter. due to the mul-
tiple water absorption levels of used clothing the utility range is 10 - 20 °C lower with used 
clothing than with new one. in the long-term exposure at the level of ambient temperate of -20 
°C frostbite in foot are possible, if heat production is low. the role of felt lining is important, 
when the effect of wear was evaluated [2]. 

the development needs raised from results focus on the preservation of the moisture repellent 
properties of combat clothing. development needs in footwear include development of boot 
design, insoles, structure of outer soles as well as socks and felt linings. in extreme cold weath-
er overboots, increasing the thermal insulation of footwear by 20 %, are needed for adequate 
cold protection [4]. 
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in the long term exposure at the ambient temperature of -20 °C frostbite on foot are possible, if 
heat production is less than 200 W. the thermal balance of the body effects on toe temperature 
from 5 to15 °C and good insulation of boots from 3 to 10 °C (Figure 8).

Figure 8: Toe temperatures according to the Goldman model.
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COmbAT LIfE SAVER –PERUSTEINEN  
TAISTELUENSIAPUKOULUTUS

Katsaus.

Vilho Ahola, Tommi Sutela, Antti Oksanen ja Antti Lahdenranta 

AbSTRACT

Immediate far-forward first aid is essential on the battlefield to prevent soldiers dying from life-
threatening wounds. In recent decades it has become widely understood that on the battlefield 
there are a few life-threatening injuries that are salvageable by a few relatively simple medical 
procedures that can be trained to non-medical personnel as well. In challenging tactical situ-
ations medical personnel may not be able to reach wounded soldiers in a timely manner. To 
answer this challenge some soldiers are trained as combat lifesavers to provide these lifesav-
ing advanced first aid procedures beyond the level of first aid skills of the other combatants. 
In the Finnish Defence Forces some sporadic courses on Tactical Combat Casualty Care have 
been organized for special groups during the recent years. However, no courses of this kind 
have existed for the conscripts until the first Combat Life Saver (CLS) course was held by the 
authors in a regimental unit of the Army in 2008. 
The held course consisted of 50 credit hours. 20 hours of these were theoretical lectures about 
the anatomy and physiology of breathing and circulation, followed by description of life-threat-
ening ballistic injuries, i.e. massive haemorrhage or the symptoms of tension pneumothorax. 
Techniques of advanced tourniquets, securing the airway by positioning the patient and using a 
nasopharyngeal tube as well depressurisation of tension pneumothorax were practised in pairs 
or small groups under supervision. Airway and thoracic torso models were used in procedures 
training. Self-study was highly encouraged and test were held each day. Testing included writ-
ten exams as well as evaluation of practical performance.
The medical procedures were then transferred to and trained in a simulated urban battle train-
ing environment. The principles and stages of care under fire, tactical field care and combat 
casualty evacuation care were outlined and practised. Adapting to the prevailing situation and 
management of the casualty, without jeopardizing the mission of the troops in any way was 
the golden standard. Excellent basic soldier’s skills were also demanded and tested. Casualty 
evacuation was practised by carrying, improvised litter and various tactical litters as well as 
loading the wounded aboard non medical vehicles (CASEVAC). Working together with the pla-
toon medic running the platoons casualty collecting point and in charge of caring for patients 
awaiting evacuation to the company’s advanced aid station was also discussed.
The course faculty consisted of one officer and three voluntary physicians, all specialized pre-
viously in Tactical Combat Casualty Care with different degrees. Students were selected from 
conscripts currently in their task specific training period. The feedback was positive and enthu-
siastic.  The ideal size of a group from our point of view is about 20 conscripts. The authors aim 
is to continue CLS courses for conscripts as well as for career officers in their regimental unit. 
Other units of the Finnish Defence forces as well as law enforcement agencies and domestic 
organizations for international crisis management have shown interest in the course.
We have provided a realistic approach and prepared a ready made course curriculum for CLS 
training conscripts during their compulsory military service. Our conclusion is that CLS skills 
should be quickly adapted and linked to the regular medical education programs of the Finnish 
Defence Forces. Evolving the contents of course presented here by subsequent experiences and 
a consensus of the analgesia used for a casualty suffering of from severe pain in the front line 
should be the next steps of Finnish Tactical Combat Casualty Care programs. 
Key words: Combat life saver, first aid, medical training, tactical combat casualty care, field 
medicine
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JOHDANTO

Combat Life saver (CLs) termi tulee yhdys-
valloista. nimike viittaa sotilaaseen, ”tais-
telupelastajaan”, jolla ei ole lääkintämiehen 
koulutusta eikä terveydenhuollon ammatti-
pätevyyttä. Hän on perehtynyt taisteluvam-
mojen ensiapuun ja suorittaa tehtäväänsä en-
sisijaisen taistelutehtävänsä ohella, toimien 
siltana loukkaantuneen oman (self aid) ja/tai 
taistelijaparin antaman ensiavun (buddy aid) 
sekä pidemmälle koulutetun lääkintähenki-
löstön välillä. CLs-koulutetut sotilaat voivat 
aloittaa aiempaa nopeammin haavoittuneen 
tehokkaan hoidon. taktisen tilanteen vuoksi 
lääkintämiehen paikalle saapumiseen saattaa 
kulua kallisarvoista aikaa ”kultaisesta tun-
nista”, jolloin potilaan ennuste on parhaim-
millaan ja yksinkertaisilla toimenpiteillä voi-
daan saavuttaa suurin mahdollinen hyöty. 

taisteluensiapumies huolehtii roolinsa mu-
kaisesti vain joukkueensa taisteluvammoihin 
liittyvästä lääkinnästä. Häntä ei ole lääkintä-
miehen tavoin koulutettu esimerkiksi saira-
ustapausten arviointiin tai kenttähygieniasta 
huolehtimiseen. 

Combat Life saver -konsepti perustuu yh-
dysvalloissa 90-luvulla virinneeseen taktisen 
ensihoidon ”renesanssiin”, jolloin luotiin kä-
site tactical Combat Casualty Care (tCCC) 
(Butler 1996). kyseessä on kehityskaari yk-
sittäisistä tutkimuksista ja artikkeleista koko 
taktista ensihoitoa kattavasti linjaavaksi ja 
jatkuvasti analysoivaksi elimeksi jota koor-
dinoi Committee on tactical Combat Casual-
ty Care (CtCCC) (Butler 1996, 2003, 2007). 
Hoitosuositukset perustuvat perinpohjaiseen 
aikaisempien ja meneillään olevien sotien 
ensihoidon analyysiin (nessen et al. 2008, 
Hudson et al. 2008, Mahoney et al. 2005, 
Homer 2008, Mabry 2000). yhtenä lenkki-
nä CtCCC:n suosittamassa hoitoketjussa 
on CLs-koulutettu sotilas. nykyisin yhdys-
valtojen maavoimissa tavoitteena on saada 
CLS-sertifiointi 20 %:lle taistelijoista ja että 
jokaisessa ryhmässä vähintään yksi taiste-
luensiapumies (Butler 2007). käytännössä 
useissa yksiköissä koulutuksen saavat kaikki 
taistelijat.

CLs-koulutus perustuu analyysiin todennä-
köisimmistä oikealla toiminnalla estettävis-

Taisteluensiapumies evakuoi haavoittunutta.
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sä olevista, mutta hoitamattomina kuoletta-
vista vammoista (Bellamy 1984). tällaisia 
vammoja ovat massiiviset raajaverenvuo-
dot, paineilmarinta ja tukkeutunut hengi-
tystie. CLs-koulutetun sotilaan tulee pystyä 
kontrolloimaan raajaverenvuoto paine- tai 
kiristyssiteellä, hoitaa rintakehän vammat 
mukaan lukien paineilmarinnan purku neula-
torakosenteesillä, avata ja turvata hengitystiet 
oikean asennon ja tarvittaessa nenänieluput-
ken avulla, asettaa i.v.-kanyyli ja osata kut-
sua lääkintäevakuointi. nämä toimenpiteet 
pitää pystyä tekemään taistelutilanteessa kai-
kissa olosuhteissa, kovan fyysisen ja psyyk-
kisen stressin alla. samoin CLs-koulutuksel-
la pyritään vaikuttamaan taktisesti vaikeaan 
ongelmakohtaan: potilaan evakuoimiseen 
välittömän vihollisuhan alla – merkittävä osa 
haavoittumisista tapahtuu aikaisemmin haa-
voittuneen potilaan pelastusyrityksissä. 

yhdysvalloissa kehitetyt toimintamallit on 
otettu käyttöön laajasti muidenkin maiden 
asevoimissa (Care under Fire 2007, tactical 
Field Care 2007). termit ja nimikkeet saatta-

vat vaihdella, mutta yhteistä on koulutuksen 
järjestäminen tCCC-periaatteiden pohjalta 
ja CLs-tyyppisen yksinkertaisen toimenpi-
dekeskeisen koulutuksen antaminen ensisi-
jaisesti taisteleville sotilaille (Combat Medic 
2005). kansainvälisesti on nähtävissä myös 
lääkintäkoulutuksen aktiivisempi integroimi-
nen päivittäiseen taistelevien joukkojen kou-
lutukseen.

olemme kääntäneet amerikkalaisen Combat 
Life saver(CLs) nimikkeen suomeksi muo-
toon taisteluensiapumies (tsteAM). tämä 
katsaus kuvaa Puolustusvoimissa toteutta-
maamme CLs-pohjaista taisteluensiavun 
koulutusta.

TAISTELUENSIAPUKOULUTUK-
SEN KÄYNNISTYmINEN KOTI-
mAISISSA ERIKOISJOUKOISSA

CLs-tyyppinen, tCCC-pohjainen lääkintä-
koulutus aloitettiin suomessa utin Jääkä-
rirykmentissä erikoisjääkärikoulutuksessa 
työskenteleville sopimussotilaille vuonna 

Taisteluensiapumies avaa suoniyhteyden jatkohoitoa varten.
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2003.  kyseessä oli pienimittakaavainen vir-
kapohjaisten ns. erikoisjoukko-operaatto-
reiden kouluttaminen, joka mahdollisti hy-
vät edellytykset opetuksen testaamiseen ja 
nopeaan kehittämiseen. koulutus laajeni ja 
vakiintui kaksi vuotta myöhemmin. uudet 
sotilasammattihenkilön virat mahdollistivat 
erikoisjoukko-operaattorina työskentelyn 
jopa 15 vuoden sopimuksella ja mahdollis-
tivat taisteluensiapuun liittyvän kokemuksen 
ja taitojen kumuloitumisen ryhmän lääkintä-
miehiksi määrätyille operaattoreille. 

yhteistyössä Merivoimien erikoistoiminta-
osaston kanssa luotiin tässä vaiheessa selkeä 
modulaarinen koulutusjärjestelmä, jossa mo-
duuli 1 on kaikille operaattoreille annettava 
CLs-tyyppinen peruskoulutus ja moduuli 2 
pidemmälle viety koulutus ryhmässä lää-
kintämiehinä toimiville. Lisäksi kehitettiin 
erikoisjoukkoryhmien lääkintämateriaalia, 
kuten ”Erikoisjääkärin lääkintätasku” sekä 
toistaiseksi vain erikoisjääkärikomppanias-
sa käytössä olevat ryhmän lääkintälaukut. 
Lääketieteellisempi ensihoitokoulutus syveni 

Oman toiminnan suojaus ja lisätappioiden estäminen ovat oleellinen osa taisteluensiavun koulutusta.

simulaatiokoulutuksena yhteistyössä sotilas-
lääketieteen keskuksen kanssa. 

viime vuosina tCCC -perusteista taiste-
luensiavun koulutusta on annettu myös 
euBG–taisteluosastoihin osallistuneille suo-
malaisille sekä utin Jääkärirykmentin las-
kuvarjojääkärikomppanian varusmiehille. 
Myös erikoisrajajääkärikomppanian lääkin-
tälinjan varusmiesten koulutus noudattaa 
tCCC-periaatteita laajennettuna joukon toi-
mintakyvyn turvaamiseen kaukotiedustelu-
tehtävissä tähtäävällä osaamisella. kansain-
välisiin tehtäviin lähtevät joukot koulutetaan 
yhä enenevissä määrin tCCC periaattei-
den mukaan ja koulutuksen standardointi on 
käynnissä tälläkin sektorilla. syksyllä 2008 
pidettiin kaartin Jääkärirykmentissä ensim-
mäinen CLs-pohjainen kurssi varusmiehille.

KOULUTUKSEN JÄRJESTELYT 
UTIN JÄÄKÄRIRYKmENTISSÄ

utJr:n erikoisjääkärikomppaniassa taiste-
luensiapukoulutus annetaan kaikille operaat-
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toreille. koulutus on muunneltu kansainväli-
sestä CLs-koulutuksesta siten, että välittömän 
taisteluensiavun kouluttamisen lisäksi kaikil-
le annetaan toimintakyvyn ylläpitoon liittyvää 
koulutusta liittyen kaukotiedustelutehtäviin. 
kaikista oppitunneista on PowerPoint -esityk-
set ja teoriakokeet sekä itseopiskelumateriaa-
li. Lisäksi on melko vakiintuneet käytännön 
harjoitukset sekä maastossa että rakennetulla 
alueella kovapanosammuntoineen. sotilaslää-
ketieteen keskuksessa järjestettävää simulaa-
tiokoulutusta on myös hyödynnetty.

Annettua koulutusta on pystytty arvioimaan 
hyvin vastaavaan ulkomaisille erikoisjou-
koille annettavaan koulutukseen esimerkiksi 
nAto:n Cold response –sotaharjoituksessa 
2006 ja Pohjoismaisilla erikoisjoukkopäivillä 
2008.  Medivac ja CsAr -toimintaa on kehi-
tetty utin Jääkärirykmentin Helikopteripatal-
joonan kanssa. Lisäksi erikoisjääkäreiksi ja 
sukeltajiksi koulutetut ovat pystyneet arvioi-
maan lääkintämateriaalia ja saamaansa kou-
lutusta kansainvälisten tehtävien yhteydessä 
Afghanistanissa ja kosovossa. 

KOULUTUKSEN PERUSTEET 
KAARTIN JÄÄKÄRIRYKmEN- 
TISSÄ

kaartin Jääkärirykmentti kouluttaa rakenne-
tun alueen taisteluun erikoistuneita joukkoja 
pääkaupunkiseudun puolustamiseen. kou-
lutuksessa korostuu pienryhmien itsenäi-
nen toimintakyky taktisesti kompleksisessa 
ympäristössä. kaartin Jääkärirykmentti on 
kehittänyt voimallisesti rakennetun alueen 
taisteluun tarkoitettua joukkoja, materiaa-
lia sekä koulutusmenetelmiä 1990-luvulta 
asti. innolla aloitetun kehittämisen huumas-
sa taistelevien joukkojen lääkintävarustus, 
-menetelmät sekä – koulutus eivät ole ke-
hittyneet samalle tasolle kuin yksittäisen 
miehen ja ryhmän taistelutekniikka sekä va-
rustukseen liittyvät osa-alueet. edellä mai-
nittujen syiden vuoksi nähtiin tarpeelliseksi 
kehittää rakennetun alueen taistelijan koulu-
tusta sisällyttämällä siihen CLs-tyyppinen 
lääkintäkoulutus.

Uudet rullapaarit tarjoavat mahdollisuuksia erilaisiin evakuointitapoihin.
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RESURSSIT, TOTEUTUS JA  
KOKEmUKSET

Lokakuun 2008 alussa kaartin Jääkäriryk-
mentissä pidettiin ensimmäinen taisteluen-
siavun kurssi varusmiehille. kurssille koot-
tiin osallistujat kahdesta perusyksiköstä. 
kurssilaisia valittaessa kiinnitettiin huomiota 
oppilaiden oppimis- ja suoriutumismotivaati-
oon, peruskokeiden tuloksiin sekä fyysiseen 
kuntoon. valinnalla pyrittiin löytämään ne 
henkilöt, joilla on hyvä kyky omaksua uusia 
asioita sekä riittävästi johtajaominaisuuksia 
johtamaan haavoittuneen hoidon ja evaku-
oinnin ensimmäiset minuutit. kurssin kesto 
oli viisi vuorokautta.

kurssille osallistui yhteensä 18 kaartinjää-
käriä. kouluttajina toimivat kurssin johtajan 
lisäksi kertausharjoitukseen kutsuttu lääkä-
ri sekä poliisi. varuskunnan terveysaseman 
kenttäsairaanhoitajat eivät työesteiden joh-
dosta voineet osallistua kurssin koulutuk-
seen, mutta antoivat merkittävän panoksen 
kurssin johtajan laatiman opetusmateriaalin 
tarkastamiseen sekä materiaalisen tuen jär-
jestelyihin.

Lähes tyhjästä aloitettuna materiaalin laati-
minen ja koulutussuunnitelman tekeminen 
vei yhdeltä henkilöltä usean viikon työpa-
noksen eikä olisi onnistunut ilman lääketie-
teellistä asiantuntemusta omaavaa avustajaa. 
tuloksena kaartin Jääkärirykmentissä on nyt 
toimiva kokonaisuus, joka on suurelta osin 
samankaltainen kuin utin Jääkärirykmentis-
sä toteutettava CLs-koulutus. viikon kurs-
sin toteuttamiseen tarvitaan kurssin johtajan 
lisäksi 2-3 kouluttajaa (sotilasta). vähintään 
yhdellä kouluttajalla tulee olla terveyden-
huollon ammatillinen koulutus. sopiva kurs-
sikoko on maksimissaan 20 osallistujaa, jotta 
päästään riittävän yksilölliseen opetukseen. 

opetustilana on suositeltavaa käyttää isoa 
luokkaa, jossa oppituntien jälkeen opetus-
ta voidaan jatkaa käytännön harjoituksis-
sa. sovellettuihin harjoitustilanteisiin on 
kAArtJr:ssä käytetty kasarmirakennuksen 
sisä- ja ulkotiloja, kasarmialuetta sekä taa-
jamataistelurataa. koska osa koulutuksesta 
on luonteeltaan puhtaasti taistelukoulutusta, 
harjoituksissa käytetään harjoitusampuma-

tarvikkeita sekä savuheitteitä. Lääkinnälli-
siin harjoituksiin käytetty materiaali saatiin 
pääosin varuskunnan terveysasemalta, poik-
keuksena paineilmarinnan purkamisen tekni-
sen suorituksen harjoitteluun tehty yksinker-
tainen simulaatiolaite.

teoria sidotaan käytäntöön harjoittelemalla 
oppitunneilla opetetut asiat heti oppitunnin 
jälkeen muodollisissa harjoituksissa luokka- 
tai tykkihallitilassa. opetusvaiheen jälkeen 
opittuja asioita testataan taisteluharjoituk-
sissa metsämaastossa, rakennetulla alueel-
la sekä rakennusten sisätiloissa taisteltaessa. 
useisiin harjoituksiin lisätään fyysinen ra-
situs luomaan toden tuntua. Haavoittumisti-
lanteessa kurssilaisista muodostetut ryhmät 
toimivat opetettujen mallien mukaisesti siten 
että yksi tai kaksi taistelijaa toimi ensiapu-
miehenä yhden kurssilaisen toimiessa ryh-
mänjohtajana.

POHDINTA

ensimmäisen varusmiehille suunnatun kurs-
sin kokemukset olivat kauttaaltaan hyviä. 
ensimmäisen oppitunnin jälkeen varusmies-
ten halu oppia uutta alkoi näkyä. viimeistään 
kurssin toisena päivänä pidetyn rankan hätä-
siirto- ja evakuointiharjoituksen jälkeen oli 
selvää, että tämä joukko haluaa todentuntuis-
ta ja kovaa koulutusta ja hyväksyy fyysisesti 
rankat harjoitukset oppimisen osana.

varusmiesten oppimiskyky todettiin hyväk-
si ja sitä testattiin päivittäin pidetyllä teoria-
kokeella. Johtajakoulutuksen saaneiden ryh-
mänjohtajien puute ei vaikuttanut millään 
tavoin suoriutumiseen kurssin aikana. Pul-
matilanteissa kouluttajat neuvoivat vuorossa 
olevaa ryhmänjohtajaa oikeaan toimintaan.

vaikka kurssi toteutettiin kesken erikoiskou-
lutuskauden harjoitusjaksoa, voimme nyt, 
kaksi kuukautta kurssin jälkeen todeta, ettei 
negatiivisia vaikutuksia kurssilaisten varsi-
naisen koulutushaaran mukaiseen suoritus-
kykyyn ole ollut. 

Hyvin toteutettuna koulutus tukee myös nuo-
ren sotilaan kehittymistä paremmaksi taiste-
lijaksi. kokonaisuuden kannalta kurssin kes-
to, 5 vuorokautta, on lyhyt aika varusmiehen 
koulutuksessa.
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esittämämme koulutuksen tarve on sinänsä 
huomioitu Puolustusvoimissa (Mäkitie 2007, 
Mäkitie 2008), mutta mielestämme nykyti-
lannetta on voimakkaasti kehitettävä. kurs-
sin jälkeen koulutetut taisteluensiapumiehet 
tarvitsevat jatkokoulutusta ja myös joukko, 
johon taistelija palaa kurssinsa jälkeen tarvit-
see integroivan koulutuksen. ilman kokoavaa 
koulutusta saadaan aikaan vain uusi ”yksit-
täinen asia” jo valmiiksi monimutkaisessa 
toimintaympäristössä toimivalle joukolle.

kaartin Jääkärirykmentissä joukkotuotetta-
vien komppanioiden evakuoinnin järjeste-
lyt ovat suoritustason arviointien mukaan 
hyvällä tasolla. Muuallakin ollaan menossa 
parempaan suuntaan ja kehitystyö tällä sek-
torilla on tiivistä, mm. Huoltokoulu kehittää 
maastoskoottereiden käyttöä evakuointiin 
maastossa ja olosuhteissa joihin raskaam-
mat ajoneuvot eivät sovellu. Lääkinnälli-
sesti suurin haaste on toiminta ennen evaku-
oinnin alkamista, eli ne toimenpiteet, joilla 
monesti pelastetaan haavoittuneen sotilaan 
henki – mikäli se on ylipäätänsä pelastet-
tavissa. tähän vastaukseksi kaartin Jää-
kärirykmentti järjestää omalle palkatulle 

henkilökunnalleen vuoden 2009 aikana kak-
siosaisen, yhteensä 6 vuorokautta kestävän 
kouluttajakoulutuksen. tavoitteena on jat-
kaa koulutusta vuosittain, siten että muuta-
man vuoden sisällä kouluttajan tehtävissä 
palveleva henkilöstö hallitsee taisteluen-
siavun perusteet sekä osaa oman yksikkönsä 
taisteluensiapumiesten kouluttamisen.

iskuportaan joukkojen nyt esitetyn taiste-
luensiavun suorituskyky on mielestämme 
Puolustusvoimissa liian heikko. kehityksen 
painopiste on ollut hoitoketjussa ylempänä ja 
tällä hetkellä Prikaati05-mallin lääkintähuol-
to komppaniatasalla ja siitä ylöspäin onkin 
suorituskykyinen ja ajanmukainen. 

Aikaisemmin jako taisteleviin joukkoihin ja 
lääkintäjoukkoihin on ollut liian voimakas ja 
joukkuetasan lääkintävälineistö osittain vain 
välttävää, selvästikään uusittu joukkueta-
san ensihoitovarustus ei ole vielä tavoittanut 
käyttäjiään. Mielestämme lääkintäkoulutusta 
ei tule erottaa muusta taistelukoulutuksesta, 
vaan pitää pyrkiä malliin jossa kaikissa tais-
teluammunnoissa ja –harjoituksissa kuvataan 
haavoittumisia ja traumoja, joita opetellaan 
hoitamaan sulavasti muun toiminnan ohessa. 

Taisteluensiavun osia voidaan yhdistää taisteluammuntoihin.
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Puolustushaarojen ja aselajien tulee arvioida 
taisteluensiapumiesten tarve omista taistelu-
teknisistä ja taktisista suorituskykyvaatimuk-
sistaan käsin. esimerkiksi mekanisoitujen 
taisteluosastojen panssariajoneuvojen ja –
vaunujen miehistöstä lienee johdonmukais-
ta kouluttaa ainakin yksi henkilö. Jalkaväen 
taistelevista jääkäriryhmistä tulisi kouluttaa 
vähintään yksi henkilö. valmistelut on aloi-
tettava nyt, jotta seuraavan joukkotuotan-
tokierron varusmiehet saadaan koulutettua 
kokonaisuudessaan. Jo reservissä olevien yk-
siköiden koulutusmahdollisuus taisteluensi-
apuun on rajallinen, resurssit eivät kohtaa 7 
vrk kertausharjoituksen aikana. 

taisteluensiapumieskoulutuksen käynnistä-
minen laajemmin tällaista koulutusta tarvit-
sevissa joukko-osastoissa tulisi käynnistää 
kouluttajakoulutuksella yhteistyössä sotilas-
lääketieteen keskuksen kanssa. varusmies-
ten kurssittamisen jälkeen taisteluensiapu-
miestoiminnan integroiminen päivittäiseen 
taistelukoulutukseen tapahtuisi luonnollises-
ti aselajikohtaisesti joukkokoulutuskaudella. 
Lienee loogista, että myös lääkintämies ja 
lääkintäaliupseerikoulutuksen saaneet tais-
telijat suorittavat taisteluensiapumieskou-
lutuksen. tämä voitaisiin toteuttaa omassa 
joukko-osastossa osana lääkintäkoulutettujen 
varusmiesten toiminnan integroimista muun 
joukon toimintaan joukkokoulutuskaudel-
la. kurssi toimii myös hyvänä kertauksena 
lääkintämies- ja lääkintäaliupseerikurssil-
la hankituille tiedoille ja osaltaan syventää 
tätä osaamista. Myös yksittäisen taistelijan ja 
taistelijaparin ensiaputaitojen koulutusta on 
terävöitettävä.

nykyaikaisen lääkintämateriaalin merkittä-
vin puute kentällä on tällä hetkellä laaduk-
kaan paine- ja kiristyssiteen puuttuminen, 
näitä on varattava jokaiselle sa-sijoitetulle 
kuten muitakin taisteluvälineitä. 

koulutuksen tulee painottua käytäntöön ja 
hieman karrikoidusti oikeilla raiteilla kulke-
van koulutuksen indikaattori on ”suuri sidos-
tarvikkeiden, iv-kanyyleiden ja rynnäkköki-
väärin patruunoiden kulutus”. 

erikoisjoukkoyksiköihin sekä valmiuspri-
kaatien koulutusyksiköihin tarvitaan vähin-
tään osa-aikaiset lääkärinvirat kehitys- ja 

koulutustyötä varten. tällaiseen tehtävään 
soveltuu parhaiten lääkäri, jolla on koke-
musta työskentelystä ensi- ja traumahoidon 
tehtäväkentässä. Joukko-osastojen koulutta-
jakunnasta tulee etsiä aiheesta kiinnostunut 
kouluttaja joka ottaa vastuun taisteluensi-
apukoulutuksen kehittämisestä yhteistyössä 
edellä mainitun lääkärin kanssa.

yhteistyön tulisi syventyä myös Poliisin ja 
rajavartiolaitoksen kanssa. Poliisilla toimin-
tamallit ja voimankäytön säännöt ovat hie-
man Puolustusvoimista poikkeavat. Poliisin 
tilanne on usein rajattu ja teMs-lääkintä-
ryhmät ovat hyvin saatavilla. CLs-tyyppises-
tä koulutuksesta on kuitenkin koettu olevan 
hyötyä sellaisissa olosuhteissa joissa teMs-
ryhmä ei ole saatavilla. tämäntyyppistä yh-
teistyötä Poliisin kanssa onkin jo vireillä. Li-
säksi eri viranomaistahot ja Puolustusvoimat 
voivat hyötyä yhteistyöstä liittyen materiaa-
lin kehittämiseen.

olemme kehittäneet kotimaisen, toimivan 
ja varusmiestenkin koulutukseen soveltuvan 
mallin ja kehitystyö tämän suhteen on jatku-
vaa. toiminta on kansainvälisesti vakiintu-
nutta, tieteellisesti analysoitua, käytännössä 
testattua ja jatkuvassa kehityksessä.

taisteluensiavun kehittämiseen on panostet-
tu päättäväisesti kotimaisissa erikoisjoukois-
sa viime vuosina. tätä tulisi nyt laajentaa 
myös muihin joukko-osastoihin. yksittäisen 
taistelijan lääkintäkoulutusta on tehostetta-
va ja taisteluensiavun koulutukseen panos-
tettava. kokemukset kaartin jääkärirykmen-
tistä osoittavat että koulutus soveltuu hyvin 
myös varusmiehille annettavaksi. eri joukko-
osastoissa saatuja kokemuksia tulisi verrata 
keskenään, tietojen päivitys ja analysointi 
on luonnollista keskittää sotilaslääketieteen 
keskukseen Lahteen. kirjoittajat ovatkin jo 
käyneet keskusteluja Lääkintäkoulun johta-
jan kanssa koulutuksen ohjeistuksesta ja so-
vittamisesta lääkintäkoulutukseen. Aiheesta  
on tarkoitus pitää esityssarja Lääkintähuolto-
viikolla.

Kuvat Tommi Sutela
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Lääkintäkenraalimajuri evp Timo Sahi

ARmEIJAN JA SOTAVÄEN  
YLILÄÄKÄRIT V. 1918

Puolustusvoimien ylilääkärin virkahuonees-
sa Pääesikunnassa oli niin kauan kuin muis-
tan mustavalkoiset valokuvat kaikista edel-
tävistä puolustusvoimien ylilääkäreistä. 
Myöhemmin kuvat siirrettiin Pääesikunnan 
terveydenhuolto-osaston käytävälle kaikkien 
nähtäväksi. Monet näistä miehistä, varsinkin 
ensimmäisistä ylilääkäreistä, olivat minulle 
nimeltä tuntemattomia, puhumattakaan, että 
olisin tiennyt heidän urastaan mitään. Astut-
tuani puolustusvoimien ylilääkärin virkaan 
aloin kiinnostua edeltäjistäni, ja otin heistä 
selvää. Havaitsin, että kaikki edeltäjäni olivat 
olleet erittäin arvostettuja ja hyvin monipuo-
lisen uran tehneitä sekä puolustusvoimissa 
(sotaväessä) että sen ulkopuolella. ylilääkä-
rien kuvagalleria alkoi vuodesta 1918, jona 
vuonna ylilääkäreitä oli ollut kolme, kaikki 
siis varsin lyhyen ajan.  

LUDVIg JULIUS LINDSTRÖm    

ensimmäinen ylilääkäri oli Ludvig Julius 
Lindström. Perustettuaan ylipäällikön esi-
kuntansa vaasaan kenraali C.G.e. Manner-
heim antoi tammikuun 28. päivänä 1918 
silloiselle vaasan kaupunginsairaalan yli-
lääkärille, Ludvig Lindströmille, tehtäväksi 
järjestää valkoisen armeijan lääkintähuolto. 
Hallitus nimitti 1.2.1918 Lindströmin armei-
jan ylilääkäriksi, jossa tehtävässä hän oli run-
saat 5 viikkoa 9.3.1918 asti. 

Ludvig Lindström syntyi 2.10.1884 Porissa. 
Hänen isänsä oli kaupungininsinööri Frans 
Julius Lindström ja äitinsä emma Corell. Hän 
pääsi ylioppilaaksi Porin suomalaisesta lyse-
osta 1902 ja valmistui lääketieteen lisensiaa-
tiksi 1910. Lindström toimi valmistumisensa 
jälkeen lyhyen ajan (1910-1911) vt. kaupun-
gin- ja sairaalalääkärinä kristiinankaupun-
gissa, mutta siirtyi jo 1911 vaasaan, jos-
sa hän toimi lääkärinä kuolemaansa saakka 
12.5.1971. Hän oli aluksi alilääkärinä vaasan 
lääninsairaalassa 1911-1916, mutta valittiin 

1916 vaasan kaupunginsairaalan ylilääkärik-
si, josta virasta hän jäi eläkkeelle 1954.

Lindström tuli armeijan ylilääkäriksi ilman 
sotakokemusta. Mannerheim olisi halunnut 
ylilääkäriksi ystävänsä, sotakirurgina tun-
netun kirurgian professori richard Faltinin, 
mutta tämä kieltäytyi. tehtävä annettiin sen 
jälkeen lääkärille, joka oli paikan päällä vaa-
sassa käytettävissä. Ludvig Lindström oli 
33-vuotias kirurgiaan orientoitunut lääkäri. 
vaikka hänellä ei ollut mitään armeijataustaa, 
hänelle annettiin lääkintäeverstin sotilasar-
vo. Hän organisoi nopeasti armeijan lääkintä-
huollon ja antoi ensimmäiset lääkintähuoltoa 
koskevat määräykset. ylilääkärin johdossa 
toimi Päämajan saniteettiosasto, joka siirtyi 
helmikuussa 1918 seinäjoelle. Lääkintähuol-
toa koskevat asiat ylilääkäri esitteli suoraan 
ylipäällikölle. kun senaatti perusti 4.3.1918 
väliaikaisen lääkintöhallituksen, jonka teh-
tävänä oli mm. huolehtia lääkintähuollosta 
hallituksen joukkojen valvonnassa olevassa 
osassa maata ja valvoa sotilaallista saniteetti-
tointa, Lindström luopui ylilääkärin tehtäväs-
tä. sen jälkeenkin hän kuitenkin toimi vaa-
saan perustetun reservisairaalan ylilääkärinä 
13.3. – 15.9.1918. ko. sairaalassa oli 250 po-
tilaspaikkaa ja siellä hoidettiin vaikeasti haa-
voittuneita.

vapaussodan jälkeen Lindström lähti erikois-
tumaan kirurgiaan. Hän toimi kahden vuo-
den ajan (1918-1920) apulaislääkärinä Hel-
singissä propedeuttisen kirurgian klinikassa, 
jonka esimiehenä toimi professori richard 
Faltin.  Palattuaan vaasaan hän väitteli 1921 
lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi. kliinisen 
työn ohella Lindström jatkoi tutkimustyötä, 
ja 1931 hänet nimitettiin kirurgian dosentik-
si Helsingin yliopistoon. ulkomaisia opinto-
matkoja hän teki lähes vuosittain, erityisesti 
saksaan, ja vuonna 1929 jopa yhdysvaltoihin 
ja kanadaan. vuonna 1939 hänet todettiin pä-
teväksi kirurgian professorin virkaan Helsin-
gin yliopistossa. Professorin arvonimi hänelle 
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myönnettiin 1948. suomen kirurgiyhdistyk-
sen kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 1950. 

Ludvig Lindström on jäänyt maamme lääke-
tieteen historiaan yhtenä ensimmäisistä ve-
rensiirtojen suorittajista. ensimmäisen veren-
siirron teki v. 1913 silloinen kirurgian dosentti 
richard Faltin Helsingin yleisen sairaalan ki-
rurgian klinikassa. seuraavan verensiirron 
tehnyt lääkäri olikin Ludvig Lindström, joka 
suoritti sen v. 1917 hemofiliaa sairastavalle 
pojalle vaasan kaupunginsairaalassa (Leikola 
2004). verensiirto toteutettiin suorana siirto-
na äidin valtimosta pojan valtimoon, periaat-
teessa samalla tavalla kuin Faltin oli toteutta-
nut verensiirron aiemmin. Lindströmistä tuli 
1920-luvulla johtava verensiirtojen toteutta-
ja suomessa. vuonna 1928 hän raportoi teh-
neensä yhteensä 69 verensiirtoa 48 potilaalle. 
on hyvin mahdollista, että Faltin on suositel-
lut Lindströmiä valkoisen armeijan ylilääkä-
riksi tammikuussa 1918. 

Ludvig Lindström ei ollut vaasassa ainoas-
taan sairaalan ylilääkäri, vaan hän oli yhteis-
kunnallisestikin aktiivinen ja näkyvä. ennen 
kaikkea hän toimi oman ammattialansa yh-
distyksissä ja muissa vastuutehtävissä. Hän 
oli Finska Läkaresällskapetin vaasan yhdis-
tyksen puheenjohtaja, pohjoismaisen kirur-
giyhdistyksen hallituksessa ja ko. yhdistyk-
sen kunniajäsen, vaasan terveyslautakunnan 
varapuheenjohtaja 1921-1923, sairaalalau-
takunnan jäsen yli 20 vuoden ajan, vaasan 
Folkhälsan-yhdistyksen puheenjohtaja 1921-
1964. Lisäksi hän oli mm. svensk-österbott-
niska samfundetin hallituksessa 1928-1963, 
josta ajasta puheenjohtajana 1950-1963 ja 
vaasan kaupunginvaltuuston jäsen 1937-
1945. talvisodan aikana hän toimi sotasai-
raalaan päällikkölääkärinä ja jatkosodan ai-
kana sotasairaalan johtavana kirurgina.  

Ludvig Lindströmin puoliso Ada signe vil-
helmina sevelin oli ruotsalainen, syntynyt 
uppsalassa 1890. Heidän poikansa, Björn 
Lindström, oli myös kirurgi ja verisuoniki-
rurgian uranuurtaja maassamme.    

AARNE ARTHUR bECKER 

Ludvig Lindströmin jälkeen armeijan ylilää-
käriksi määrättiin tornion sairaalan ylilää-

käri Aarne Arthur Becker, jolla oli Lindströ-
mistä poiketen melkoisesti sotakokemusta. 
Hän hoiti ylilääkärin tehtävää vajaan 3 kuu-
kauden ajan vapaussodan päättymisen ylitse 
3.6.1918 asti. 

Aarne Becker syntyi Hämeenlinnassa 
22.2.1883. Hänen isänsä oli hovioikeuden 
notaari Arthur Wilhelm Becker ja äitinsä 
Anna karolina söderström. Hän tuli ylioppi-
laaksi v. 1900 turun suomalaisesta klassises-
ta lyseosta ja valmistui lääketieteen lisensiaa-
tiksi 1911. Hän toimi ensin kunnanlääkärinä 
karstulassa ja 1913-1916 Jämsässä. 

Jo vuonna 1915 Becker oli 7 kuukauden ajan 
suomen teollisuudenharjoittajain kenttäsai-
raalan alilääkärinä ja 1.2.1916 – 30.6.1917 
kenttäsairaalan ylilääkärinä venäjän Baltian 
rintamalla, väinänlinnassa, nykyisessä Lat-
viassa. väinänlinnan tienoilla taisteltiin pit-
kään, kunnes saksalaiset valloittivat sen 1918. 
samassa kenttäsairaalassa toimi kesällä 1916 
kirurgina myöhempi professori tauno kali-
ma. Beckerillä oli siis poikkeuksellisen pitkä, 
kahden vuoden rintamakokemus kenttäsairaa-
lan lääkärinä. rintamalta palattuaan hän otti 
vastaan tehtävän tornion yleisen sairaalan 
lääkärinä. tästä tehtävästä hänet kutsuttiin 
valkoisen armeijan ylilääkäriksi, jossa teh-
tävässä hän oli 9.3. – 3.6.1918 ja sen lisäksi 
vielä yhden kuukauden ajan kenttäsairaaloi-
den järjestäjänä. Hänellä oli lääkintäeverstin 
sotilasarvo kuten Lindströmilläkin. Beckerin 
ollessa ylilääkärinä jokaiseen rykmenttiin ja 
pataljoonaan nimitettiin lääkäri vastaamaan 
lääkintähuollosta, ja lisäksi perustettiin koko 
armeijaa varten sairaanhoitopataljoona, joka 
osallistui mm. viipurin valtaukseen (Ponteva 
ym 1988). kun vapaussodan päätyttyä alkoi 
suomen vakinaisen sotaväen organisoiminen, 
Becker luopui ylilääkärin tehtävästä.  

Armeijan ylilääkärin tehtävästä luovuttuaan 
Becker palasi tornion sairaalan lääkäriksi, 
josta virasta hän 16.1.1920 siirtyi Jyväsky-
län yleisen sairaalan lääkärin, myöhemmin 
ylilääkärin virkaan. vm. virassa hän oli kuo-
lemaansa saakka 7.2.1941. Jyväskylän aika-
na hän oli myös osa-aikaisesti keski-suomen 
parantolan kirurgi vuodesta 1932 lähtien. 
talvisodan aikana hän toimi sotasairaalan 
päällikkölääkärinä.  
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Becker oli myös yhteiskunnallisesti aktiivi-
nen. Hän oli mm. keski-suomen lääkäriyhdis-
tyksen puheenjohtaja vuodesta 1930 alkaen ja 
kuului Jyväskylän kaupunginvaltuustoon vuo-
desta 1934 kuolemaansa saakka 1941.  

Aarne Beckerin erityisenä harrastuksena oli-
vat maanviljelys ja karjanhoito, erityisesti 
hevoset ja mm. kanakoirametsästys. Hän oli 
20 vuoden ajan (1921-1941) keski-suomen 
hevosjalostusliiton johtokunnan puheenjoh-
taja.  Hän harrasti myös valokuvausta. Jyväs-
kylän kaupungin ostaman Beckerin talon pe-
ruskorjauksen yhteydessä löytyi talon vintiltä 
arvokas valokuvakokoelma, joka toimitettiin 
keski-suomen museon kuva-arkistoon. il-
meni, että kuvat olivat Aarne Beckerin otta-
mia. eräässä lasinegatiivissa oli kuva kars-
tulassa v. 1911 kaadetusta ”keski-suomen 
viimeisestä sudesta”. 

Aarne Becker oli naimisissa vuodesta 1909 
lähtien sairaanhoitajatar ingeborg Långin 
kanssa.  

VALTER OSVALD SIVéN          

Aarne Beckerin luovuttua ylilääkärin viras-
ta ko. virkaan nimitettiin monipuolisesti lää-
kärinä ansioitunut, itsenäisyysmies ja jääkäri 
valter osvald sivén. Hän hoiti tehtävää puoli 
vuotta kuolemansa saakka 13.12.1918.

v. o. (ossi) sivén syntyi Helsingissä 
18.5.1868. Hänen isänsä oli Lkt, Pudas-
järvellä piirilääkärinä toiminut Frans Johan 
edvard sivén ja äitinsä olga Laetitia Polin. 
Hän pääsi ylioppilaaksi 1887 Helsingin ruot-
salaisesta normaalilyseosta ja valmistui filo-
sofian kandidaatiksi 1889 sekä lääketieteen 
lisensiaatiksi 1896. Lääkäriksi valmistumi-
sensa jälkeen sivén toimi jonkin aikaa käy-
tännön lääkärinä, mutta sitä enemmän hän 
kiinnosti tieteellinen ura. Hän oli apulaislää-
kärinä Helsingin yleisen sairaalan kirurgian 
klinikassa 1896-1897 sekä ruokolahden ja 
Joutsenon kunnanlääkärinä 1897-1898. Hän 
väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 
fysiologian alalta vuonna 1898 ja hänet ni-
mitettiin fysiologian dosentiksi kaksi vuotta 
myöhemmin, vuonna 1900. vuosina 1898-
1901 hän oli tutkimustyössä ulkomailla, pää-
asiassa tukholmassa. sen jälkeen hän toimi 

apulaislääkärinä sisätautien klinikassa Hel-
singissä 1901-1904. Hän oli tieteellisesti niin 
pätevöitynyt, että kun hän haki Lundin yli-
opiston fysiologian professorin virkaa, hänet 
asetettiin viranhaussa toiselle sijalle v. 1905. 
Helsingin yliopiston fysiologian professorin 
virkaa hän hoiti muutamien kuukausien ajan 
vuosina 1900-1903 ja 1910, ja 1906 lääke-
tieteellinen tiedekunta esitti hänen nimittä-
mistään fysiologian henkilökohtaiseksi yli-
määräiseksi professoriksi, mutta konsistori 
hylkäsi esityksen. vuonna 1910 hänet ase-
tettiin kolmannelle sijalle sisätautiopin pro-
fessorin viranhaussa Helsingin yliopistossa. 
vaikuttaa siltä, että tämän jälkeen hänen tie-
teellinen uransa hiipui. yhteiskunnalliset ak-
tiviteetit veivät hänen aikaansa. Hän toimi 
kuitenkin käytännön lääkärinä. Hän oli pe-
rustanut vuonna 1904 kammion hermotau-
tisairaalan taka-töölöön Helsinkiin. sairaa-
lassa oli runsaat 40 potilaspaikkaa ja se oli 
alansa suurimpia Pohjoismaissa. sivén toi-
mi tämän sairaalan ylilääkärinä kuolemaansa 
saakka 13.12.1918.

Lääkärin työnsä ohella sivén osallistui ak-
tiivisesti monenlaiseen yhteiskunnalliseen ja 
järjestötoimintaan. Hän oli Finska Läkaresäll-
skapetin sihteeri 1901-1903, seuran johtokun-
nan jäsen 1912-1918 ja puheenjohtaja 1916. 
Lisäksi hän oli mm sairaaloiden ravintojärjes-
tystä pohtineen sekä myrkky- ja rohdoskaup-
pa-asetusta tarkastaneen komitean jäsen. 

nuoruudessa omaksuttu intoisänmaallinen 
ajattelu löi voimakkaan leimansa sivénin toi-
mintaan. Hänen vaimonsa, siiri Blomstedt, 
oli samanhenkinen. siiri sivénin muistelmien 
mukaan hänen miehelleen oli helmikuun ma-
nifestin jälkeen 1899 syntynyt voimakkaana 
ajatus suomen itsenäistymisestä. ”irti ryssäs-
tä maksoi mitä maksoi.” (niinistö 2001) ns. 
lääkärikagaalin jäsenenä sivén oli järjestä-
mässä 1903 lääkärikokousta, jossa päätettiin, 
etteivät suomen lääkärit saa edistää venäläi-
sen asevelvollisuusasetuksen toteuttamista. 
sivén liittyi Aktiiviseen vastustuspuoluee-
seen, jonka aloitteesta perustettiin 1905 voi-
maliitto, jonka johtokunnan jäseneksi sivén 
tuli. kun voima-liitto syksyllä 1906 senaatin 
käskystä lakkautettiin, sen johtokunnan jäse-
niä syytettiin turun hovioikeudessa ”yrityk-
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sestä irrottaa asevoimin suomen suuriruhti-
naskunta venäjän keisarikunnasta.” sivénin 
tuomio oli 4 vuotta kuritushuonetta, mutta 
hänet armahdettiin perintöprinssi Aleksein 
syntymän johdosta julistetussa yleisessä ar-
mahduksessa (niinistö 2001). 

sivén oli mukana jääkäriliikkeessä heti alus-
ta lähtien. Hän toimi Ak:ssa, jääkäriliikkeen 
Aktiivisessa keskuskomiteassa, yhtenä sen 
seitsemästä jäsenestä ollen myös Ak:n pu-
heenjohtaja. Hän osallistui väsymättä vär-
väystyön järjestämiseen. Joulukuussa 1916 
hän lähti Hyrynsalmelle ilmoittaakseen Hal-
lan talossa majaileville jääkäreille Ak:n mää-
räyksen värväyksen lakkauttamisesta, koska 
se oli tullut ilmi ja käynyt mahdottomaksi. 
sinne hän sai tiedon hänen Helsingin kotiin-
sa tehdystä kotitarkastuksesta ja hänen pidä-
tysmääräyksestään. Hän pakeni ruotsiin ja 
saavuttuaan tukholmaan tuli siellä toimineen 
vapautusliikkeen ulkomaanvaltuuskunnan jä-
seneksi. Marraskuussa 1917 sivén matkusti 
Berliiniin ja liittyi lopulta 20.11.1917 Li-
baussa Jääkäripataljoona 27:ään viimeisten 
joukossa ja vanhimpana jäsenenä (Lauerma 
1966). Hän toimi samalla pataljoonan lääkä-
rinä. Helmikuussa 1918 hän palasi pataljoo-
nan mukana suomeen.  

sivén odotti, että hänet olisi nimitetty val-
koisen armeijan ylilääkäriksi, mutta niin ei 
tapahtunut. sivén joutui erimielisyyksiin 
kenraali Mannerheimin kanssa asioiden hoi-
tamisesta ja etenemisestä. tyytymättömyys 
Mannerheimiin jatkui sivénin kuolemaan 
saakka. sivén nimitettiin sen sijaan 4.3.1918 
vaasaan perustetun väliaikaisen lääkintöhal-
lituksen pääjohtajaksi, jossa ominaisuudessa 
hän oli vahvasti tekemisissä myös sotaväen 
lääkintähuollon kanssa. sotaväen ylilääkäri 
määrättiin esittelemään lääkintöhallituksen 
päätettäväksi asiat, joilla oli jotain yhteyt-
tä siviilisairaanhoidon kanssa. Mannerheim 
ei kuitenkaan hyväksynyt siviili- ja sotilas-
sairaanhoidon yhdistämistä, vaan painotti, 
että sotaväen ylilääkäri oli hänen alaisensa 
Ponteva ym 1988). kun Mannerheim erosi 
sotaväen ylipäällikön tehtävistä toukokuun 
lopulla 1918 ja vakinaisen sotaväen organi-
soiminen alkoi, sivén nimitettiin sotaväen 
ylilääkäriksi 3.6.1918 lukien. sotilasarvol-

taan hän oli lääkintäeverstiluutnantti toisin 
kuin hänen edeltäjänsä, jotka oli ylennetty 
lääkintäeversteiksi.

sivénin ylilääkärikaudella annettiin 
26.7.1918 käsky saniteettijoukkojen muo-
dostamisesta. Helsinkiin ja viipuriin perus-
tettiin kenttäsairaala (sotilassairaala). Lisäksi 
perustettiin kaksi saniteettikomppaniaa (Pon-
teva ym 1988). ylilääkärin tehtävien ohella 
sivén osallistui aktiivisesti muuhun toimin-
taan. Hänet määrättiin mm heinäkuussa 1918 
sen valtuuskunnan jäseneksi, joka lähetettiin 
Berliiniin neuvottelemaan rauhanteosta neu-
vosto-venäjän kanssa.  

valter osvald sivén kuoli odottamatta sydän-
kohtaukseen 13.12.1918. Hänet haudattiin 
Hietaniemen hautausmaalle. Hänen haudal-
leen, johon 1921 haudattiin hänen poikan-
sa, repolan nimismiehenä toiminut ja tar-
ton ”häpeärauhan” vuoksi itsemurhan tehnyt 
Bobi sivén, pystytettiin 1931 vaikuttava hau-
takivi, jossa ovat näkyvästi isän ja pojan ni-
met ja alla teksti ”suur-suomen puolesta”. 
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Sotilaslääketieteen Keskuksen johtaja, lääkintäeversti Ari Peitso 

HOIVAPALVELUKESKUS TILKAN  
AVAJAISJUHLASSA 4.6.2009:

Arvoisat kuulijat,
Tilkan alueella on toiminut sotilassairaala 
erinimisenä vajaan 80 vuoden ajan eli vuo-
desta 1918 vuoteen 2005. Paikalla toimi 
ennen tätäkin sairaala, professori Taavetti 
Laitisen perustama Lepokoti Tilkka vuodes-
ta 1906 lähtien. Vuoden 1918 sodan aikana 
Tilkka toimi Suomen Punaisen Ristin sai-
raalana, ja sodan jälkeen sairaala siirtyi 
sotaväen käyttöön Helsingin Sotilassairaa-
la I -nimisenä. Ensimmäisen, 27. kesäkuu-
ta 1918 sisään otetun potilaan perusteella 
kyseistä päivää ryhdyttiin vuosittain viettä-
mään Tilkan perinnepäivänä.
”Vanhan Tilkan” nimellä kulkenut sairaa-
larakennus vuodelta 1909 sijaitsi tämän 
nykyisen rakennuksen pääsisäänkäyn-
nin vieressä. Rakennus oli kuitenkin jo 

1920-luvulla perin huonokuntoinen ja epä-
tarkoituksenmukainen, joten tarvittiin uusi 
sairaalarakennus. Rakennushanke toteu-
tuikin 1930-luvulla; funkkistyylisen moder-
nin sairaalan arkkitehtina oli Olavi Sortta 
puolustusministeriön rakennustoimistosta. 
Sairaala valmistui vuonna 1936 eli tämä 
rakennus on nyt 73 vuoden ikäinen.
Uudisrakennukseen pääsi muuttamaan 
paitsi Vanhassa Tilkassa toimineet osat, 
myös Helsingin Sotilassairaalan Lönnro-
tinkadulla, Hietalahden torin kupeessa toi-
mineet kirurgiset osastot. Myös lentäjien 
tutkimuksista vastannut Puolustuslaitoksen 
psykofysiologian laboratorio, kutsumani-
meltään ”Psyko”, siirtyi tällöin osaksi Tilk-
kaa. Vanha Tilkka jäi vielä apurakennuk-
seksi ja purettiin vasta 1980-luvulla.

Tilkan viimeiset minuutit 31.12.2005.   Kuva: Pekka Honkavaara
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Talvi- ja jatkosotien aikana Tilkka hoiti 
osansa haavoittuneista sotilaista. Joulu-
kuussa 1939 sairaala joutui kahdesti vihol-
lisen pommikoneiden kohteeksi, mutta lähin 
pommi putosi parin sadan metrin päähän 
eikä vahinkoja tullut. Kuitenkin talvisodan 
aikana osa sairaalan toiminnoista joudut-
tiin evakuoimaan Aulangolle ja jatkosodan 
lopulla Kiljavalle. Välirauhan aikana sai-
raalan nimeksi vahvistettiin Keskussotilas-
sairaala 1, lyhyemmin KSS 1, mutta kansan 
suussa nimenä kuitenkin säilyi Tilkka.
Merkittävä muutos Tilkassa tapahtui vuon-
na 1965, kun Mannerheimintien varteen 
ulottuva laajennusosa valmistui, tämäkin 
oli arkkitehti Olavi Sortan suunnittelema. 
Tällöin iho- ja sukupuolitautien osasto pää-
si muuttamaan Suomenlinnasta muun sai-
raalan yhteyteen. Tilkassa oli tuolloin 310 
sairaansijaa ja 260 työntekijää.
Uudissiipeen pääsi muuttamaan myös toi-
nen sotilaslaitos, Sotilasapteekki Etelä-
Esplanadilta. Sotilasapteekissa työskenteli 
20 henkilöä. Uudet tilat oli suunniteltu ni-
menomaan Sotilasapteekin tarpeisiin toi-
mia koko puolustusvoimien lääkintähuoltoa 

palvelevana apteekkina, alan tukkukauppa-
na ja tukkuvarastona ja pienimuotoisena 
lääketehtaanakin. Varusmiesten hoitoa var-
ten valmistettiin muun muassa särkytablet-
teja, yskänlääkkeitä ja ihovoiteita. Nimet 
”Pectoralis”, ”Antineuralgin” ja ”Millo-
tion” voivat olla tuttuja aikoinaan varus-
miespalveluksensa suorittaneille. 
Tilkassa, kuten muissakin sotilassairaa-
loissa hoidettiin paitsi varusmiehiä myös 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
palkattua henkilöstöä ja heidän perheen-
jäseniäänkin. Lisäksi erikoislääkäreillä oli 
tietyssä rajoissa oikeus hoitaa yksityispoti-
laita. Sairaalassa oli sisätautien, kirurgian, 
silmätautien, korva-nenä- ja kurkkutautien, 
ihotautien, neurologian ja psykiatrian po-
liklinikat ja vuodeosastot, leikkaussalit, la-
boratorio ja röntgen, loppuvaiheessa myös 
magneettikuvaus. ”Psykossa” oli paine-
kammio, jossa muun muassa annettiin yli-
painehappihoitoa meluvammapotilaille.
Vuodesta 1984 lähtien Tilkan osana toimi 
Sotilaslääketieteen laitos, joka tutki soti-
laan fyysiseen rasitukseen, ilmailuun, su-
keltamiseen ja muihin puolustusvoimien 

Kaupunkisotaa Tilkassa.  Kuva: Pekka Honkavaara
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erityistoimintoihin liittyviä lääketieteellisiä 
kysymyksiä. Tilkasta valmistuikin väitöskir-
joja 1980-luvulta lähtien lähes vuosittain. It-
sekin tein kantahenkilökunnan terveyttä kos-
kevan väitöskirjatutkimukseni 1990-luvulla 
Sotilaslääketieteen laitoksessa, Tilkassa.
Puolustusvoimien sairaalajärjestelmä jou-
tui kuitenkin toistuvien rationalisointien, 
saneerauksien ja siviiliterveydenhuoltoon 
yhdentämisten kohteeksi. Tilkka jatkoi toi-
mintaansa KSS 1 -nimisenä vuoteen 1984, 
jolloin ”ykkönen” jouti pois nimestä, kun 
Tilkka jäi ainoaksi keskussotilassairaalak-
si. Kaksi muuta pienempää sotilassairaalaa 
jäi vielä Lahteen ja Ouluun, näistä Hämeen 
Sotilassairaala lakkautettiin vuonna 1994 
ja Pohjan Sotilassairaala vuonna 1999. 
Tämän jälkeen Tilkka sai vielä toimia kuu-
si vuotta ainoana puolustusvoimien omana 
sairaalana vuoden 2005 loppuun saakka. 
Nykyisin varusmiesten erikoislääkärita-
soiset tutkimukset ja hoidot, samoin sai-
raalatasoinen hoito toteutetaan kunkin va-
ruskunnan lähimmässä keskussairaalassa, 
puolustusvoimien kumppanuussairaaloissa. 
Tilkan lopettamisen jälkeen perustettiin So-
tilaslääketieteen Keskus vuonna 2006 pää-
osin Lahteen. Keskus jatkaa Tilkassa tehtyä 
sotilaslääketieteellistä tutkimustoimintaa, 
lisäksi keskukseen liitettiin lääkintäalan 
koulutuksesta vastaava Lääkintäkoulu, 

kenttälääkinnän logistiikkatoiminnoista 
vastaavat Sotilasapteekki ja Lääkintävarik-
ko sekä perusterveydenhuollosta vastaavat 
varuskuntien terveysasemat. Keskeisenä 
tavoitteena on ollut muodostaa puolustus-
voimien lääkintähuollosta toiminnallinen ja 
tulosvastuullinen kokonaisuus, joka pystyy 
keskittymään ydintehtäviinsä. Näitä ydin-
tehtäviä on sotilaiden palveluskelpoisuuden 
varmistaminen ja kenttälääkintä.

Hyvät kuulijat,
Tilkka oli toiminnallaan ja myös edustavan 
rakennuksensa ansiosta vuosikymmeniä 
puolustusvoimien lääkintähuollon näkyvin 
osa ja tärkeä osa meidän identiteettiämme. 
Mieluisaa meille on, että Tilkan rakennus - 
nyt upealla tavalla kunnostettuna - muistut-
taa jatkossakin siitä tärkeästä työstä, mitä 
täällä on tehty maanpuolustuksen ja ase-
velvollisuuttaan suorittavien varusmiesten 
hyväksi.
Esitän puolustusvoimien lääkintähuollon 
puolesta parhaat kiitokset Tilkan rakennuk-
sen perinteitä kunnioittavasta kunnostuk-
sesta uuteen käyttöönsä ja onnen toivotuk-
set Tilkan suojissa jatkossa työskenteleville 
ja asuville!

Lopuksi toivotan teille kaikille myös hyvää 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivää!

Tilkan tonttia nykyisellään.  Kuva: Pekka Honkavaara
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Sotilaslääketieteen Keskuksen johtajan, lääkintäeversti Ari Peitson puhe  
keskuksen vuosipäiväjuhlassa 17.6.2009, Rovaniemellä

Arvoisat Sotilaslääketieteen Keskuksen 
vuosipäiväjuhlan osanottajat, 
ärade deltagare i årsdagfest av Centret för 
Militärmedicin, 

Sotilaslääketieteen Keskus eli SOTLK pe-
rustettiin kolme puoli vuotta sitten ja se 
toimii puolustusvoimien lääkintähuollon 
asiantuntija-, koulutus-, tutkimus-, mate-
riaali- ja palvelukeskuksena. SOTLK on 
kuitenkin kaikkea muuta kuin ”keskus”: 
meillä on toimintaa 30 toimipisteessä 25 
eri paikkakunnalla - lähellä asiakkaitamme 
eli varusmiehiä kouluttavia joukko-osastoja 
ja itse varusmiehiä ja joukko-osastojen pal-
kattua henkilökuntaa. 
Keskeisenä tavoitteena puolustusvoimi-
en lääkintähuollon uudistuksessa on ollut 
muodostaa lääkintähuollosta toiminnalli-
nen ja tulosvastuullinen kokonaisuus, joka 
keskittyy ydintehtäviinsä. Näitä ydinteh-
täviä ovat sotilaiden palveluskelpoisuus 
ja kenttälääkintä. Tarkoituksena on, että 
keskitetyssä järjestelmässä kaikkia lääkin-
tähuollon voimavaroja käytetään mahdol-
lisimman kustannustehokkaasti, suunnitel-
mallisesti ja joustavasti.
Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien 
mukaisesti kenttälääkinnän suorituskyky 
luodaan ja ylläpidetään sotilaallista maan-
puolustusta varten, mutta samaa suori-
tuskykyä käytetään muiden viranomaisten 
tukemiseen katastrofilääkinnässä ja kan-
sainvälisten kriisinhallintajoukkojemme 
lääkintähuollossa. Valtioneuvoston päätök-
sessä huoltovarmuuden tavoitteista viime 
vuodelta todetaan: ”Terveydenhuollon ja 
puolustusvoimien yhteistyötä tiivistetään 
voimavarojen käytön tehostamiseksi väes-
tön terveyttä vaarantavissa vakavissa ter-
veysuhkatilanteissa.” Päätöksen mukaisia 
yhteistyöalueita ovat muun muassa katast-
rofilääkintä sekä kemiallinen ja biologinen 
suojelulääkintä. 
Sanasta kenttälääkintä tulee yleensä ensim-
mäisenä mieleen haavoittuneen sotilaan en-
sihoito ja evakuointi taistelukentällä, mutta 

kenttälääkintään kuuluu myös sotilaiden 
terveyden ja toimintakyvyn varmistaminen 
ja palveluskelpoisuuden arviointi. Näitä 
sotilaan suorituskyvyn turvaamisen osa-
alueita ovat fyysisen kuormituksen oikea 
mitoitus, riittävän energian saanti, neste- ja 
lämpötasapainon ylläpito, lämpösairauk-
sien ehkäisy, toiminta kylmissä oloissa, 
taistelustressin hallinta, riittävästä levosta 
ja unesta huolehtiminen, ympäristötervey-
denhuolto ja muu tartuntatautien torjunta. 
Puolustusvoimien lääkintähuollon tutki-
mus- ja kehittämistoiminta keskittyy juuri 
näihin alueisiin. Tutkimusta ja koulutus-
ta toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja 
muiden tutkimus- ja opetuslaitosten kanssa.
SOTLK:n tutkimus- ja asiantuntijayksiköt 
organisoitiin uudelleen kuluvan vuoden 
alusta muodostamalla niistä Tutkimus- ja 
kehittämisosasto. Uudistuksella pyritään 
tehostamaan tutkimustoimintaa ja sen koor-
dinaatiota ja vähentämään hallintotyötä. 
Osasto jakautuu neljään osaamis- ja pal-
velukeskukseen: Kenttälääkinnän, Ilmai-
lulääketieteen, Sukelluslääketieteen sekä 
CB-suojelulääketieteen ja ympäristötervey-
den keskuksiin. Näissä keskuksissa tehdään 
aktiivista tutkimustyötä kenttälääkinnän ja 
palvelusturvallisuuden kannalta keskeisillä 
alueilla. Tutkimustoiminnassa on verkos-
toiduttu yliopistojen ja muiden tutkimus-
laitosten, kuten Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitoksen, Työterveyslaitoksen ja UKK-Ins-
tituutin kanssa. 
Tiivistyvästä yhteistyöstä yliopistojen kanssa 
ovat esimerkkeinä ensimmäisen sotilaster-
veydenhuollon professuurin perustaminen 
Oulun yliopistoon kuluvan vuoden alussa ja 
Turun yliopiston lääketieteen kandien vii-
meiselle vuosikurssille nyt jo kahdesti toteu-
tettu kenttä- ja katastrofilääkinnän koulutus-
viikko Lääkintäkoulussa, Lahdessa.
SOTLK tarjoaa lääkäreille ja muille asian-
tuntijoille kiinnostavia tutkimusmahdolli-
suuksia; myös väitöskirjatutkimuksille on 
tarjolla mielenkiintoisia aineistoja ja tut-
kimusongelmia. Viime vuosina valmistuneet 

Ann Med Milit Fenn 2009: vol. 84, no 2

33



väitöskirjat ovat käsitelleet mm. sotilaiden 
hengitystieinfektioiden yhteyttä astmaan ja 
kylmäaltistukseen sekä rasitusvammoja. 
Täällä Pohjois-Suomessa on toteutettu 
kahdeksan vuotta kestänyt, Pääesikunnan 
ja Työterveyslaitoksen väliseen tutkimus-
sopimukseen perustunut Sotilas kylmässä 
-tutkimushanke yhdessä Pohjois-Suomen 
joukko-osastojen kanssa. Hankkeen tutki-
mustuloksia esiteltiin vastikään Helsingissä 
järjestetyssä NATO:n kansainvälisessä Sol-
diers in Cold Environments -symposiumis-
sa. Symposiumi osoitti, että suomalaisilla 
on paljon korkeatasoista kylmiin oloihin 
liittyvää tutkimustietoa jaettavaksi muille-
kin. Erityistä kiitosta saimme, että olemme 
lähteneet laboratorioista kentälle, sotahar-
joituksiin tutkimaan sotilaan suorituskyvyn 
optimointia, tätä symposiumin arvioitsijat 
suosittelivat muillekin. 
Puolustusministeriön taannoisen ohjaus-
kirjeen mukaisesti SOTLK:ssa on panos-
tettu CB-suojelulääketieteen osaamiseen 
ja yhteistyövalmiuksien lisäämiseen sivii-
literveydenhuollon kanssa. SOTLK:n CB-
suojelulääketieteen ja ympäristöterveyden 
keskuksessa kehitetään biouhkiin liittyviä 
tunnistamismenetelmiä sekä yhteistyössä 
Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslai-
toksen kanssa CB-kenttälaboratoriota, joka 
on tarkoitettu sekä kotimaan virka-aputeh-
täviin että kansainvälisiin kriisinhallinta-
operaatioihin ja luonnollisesti myös sota-
varusteeksi poikkeusolojen käyttöä varten. 
Lisäksi keskuksessa tuotetaan ajankohtai-
sia biologisia uhkakuva-analyysejä, viimei-
sin niistä uudesta H1N1-influenssasta.
Vuonna 2005 perustettiin puolustusminis-
teriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 
välisellä sopimuksella Biologisten uhki-
en osaamiskeskus eli B-osaamiskeskus. Se 
on SOTLK:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen eli THL:n yhteistoimintayksikkö. 
Toiminnan tavoitteena on hyötyä molemmin 
puolin toisen vahvuuksista: puolustusvoimil-
la on osaamista nopeiden, kenttäolosuhtei-
siin soveltuvien laboratoriodiagnostisten 
ilmaisinmenetelmien kehittämisestä ja käyt-
töönotosta. Meillä on myös alan kansainvä-
linen puolustusyhteistyöverkosto. THL:lla 
on tarjota korkean turvatason vaatimukset 

täyttävät laboratoriotilat, monipuolinen vi-
rologinen ja bakteriologinen osaaminen ja 
infektioepidemiologisissa selvityksissä tar-
vittavat toimintamallit ja erityisosaaminen.
SOTLK on liittynyt myös useiden muiden 
laitosten kanssa perustettuun vakavien ke-
miallisten uhkien osaamiskeskusverkostoon 
eli C-osaamiskeskukseen.
Perusterveydenhuollossa SOTLK:n terveys-
asemien henkilöstö toteuttaa lääkintähuol-
lon ydintehtäviä tuottamalla terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelut joukko-osastoille 
varuskunnissa, sotaharjoituksissa ja am-
pumaleireillä, kouluttamalla kaikille va-
rusmiehille hengen pelastavan ensiavun 
sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpi-
tämiseen liittyvät asiat, kouluttamalla ja 
harjoittelemalla kenttälääkintäjärjestelmän 
hoitopaikkojen toimintaa ja potilasevaku-
ointeja sekä valvomalla joukkojen terveyt-
tä ja kenttähygieniaa. SOTLK:n muut toi-
mintayksiköt, Lääkintäkoulu, Tutkimus- ja 
kehittämisosasto sekä Sotilasapteekki ja 
lääkintävarikko, antavat asiantuntija- ja 
koulutustukea perusterveydenhuollolle sekä 
hoitavat omat erityistehtävänsä.
SOTLK:lla on noin 530 vakanssia, joista 
lääkäreitä on hieman vajaa 80. Pääosa lää-
kärin tehtävistä on varuskuntien terveysase-
milla, mutta rekrytointiongelmista johtuen 
kolmasosa tehtävistä on jo pitkään ollut il-
man hoitajaa. Tästä huolimatta perustervey-
denhuollon palvelut toimivat varuskunnissa, 
harjoituksissa ja leireillä suurelta osin sen 
ansiosta, että olemme kehittäneet lääkärei-
den ja hoitajien työnjakoa pitkäjänteisesti: 
nykyisin hoitajien osuus varusmiesten aa-
muvastaanotosta on 60–70 %. Myös harjoi-
tusten lääkinnällisestä pelastustoiminnasta 
vastaavat pääsääntöisesti siihen koulutetut 
kenttäsairaanhoitajat.
SOTLK:n Lääkintäkoulussa, Lahdessa an-
netaan alan huippukoulutusta varusmies-
palvelustaan suorittaville lääkäreille sekä 
täydennyskoulutusta puolustusvoimien 
terveydenhuoltohenkilöstölle, muille ter-
veydenhuollon ammattilaisille sekä alan 
yhteistyötahoille. Kenttä- ja katastrofilää-
kinnän koulutukseen kuuluu toiminta- ja 
toimenpideharjoituksia sekä maastossa että 
simulaattorikeskuksessa, jossa luodaan ai-
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dontuntuisia potilaslajittelun ja ensihoidon 
tilanteita käyttäen SimMan-virtuaalipoti-
laita. Lääkintäkoulun simulaattoristudio ja 
kentälle vietävä simulaattorijärjestelmä ovat 
toteutuksiltaan kansainvälistä huippua.
Lääkintäkoulussa on myös kansainvälis-
ten kriisinhallintaoperaatioiden lääkintä-
huollon asiantuntijatiimi, joka vastaa uu-
sien toimialueiden lääkintätiedustelusta, 
kriisinhallintajoukkoihin rekrytoituneiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden kou-
lutuksesta ja asiantuntijatuesta. Lääkintä-
tiedusteluraporttien avulla perehdytetään 
toimialueelle lähtevät paikallisiin terveyden 
ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyviin 
haasteisiin. Simulaattoristudiossa harjoitel-
laan ensihoitotilanteiden tiimityöskentelyä 
kentällä jo ennen toimialueelle lähtöä.
Sotilasapteekki ja lääkintävarikko toimivat 
puolustusvoimien lääkintämateriaali- ja 
lääkelogistiikan materiaali- ja osaamis-
keskuksena. Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strategiaan eli 
YETT:hen liittyen Sotilasapteekki ylläpitää 
ja kehittää lääkkeiden, erityisesti infuusio-
liuosten varatuotantovalmiutta yhteistyös-
sä Huoltovarmuuskeskuksen sekä Kuopion 
ja Helsingin yliopiston farmasian tiedekun-
tien kanssa. 
Lääkintävarikolla, Ilmajoella tehdään työtä 
kenttälääkinnässä tarvittavan materiaalisen 
valmiuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Varikko toteuttaa maa-, meri- ja ilmavoi-
mien kenttälääkintämateriaalin materiaali-
hankinnat sekä huolehtii vastuullaan olevan 
materiaalin teknisen elinjakson hallinnasta. 
Parhaillaan on menossa kolme vuotta kes-
tävä työvaihe, jossa kenttälääkinnän kehit-
tämishankkeessa, ns. KLÄÄKE-hankkeessa 
kehitetyt hoitopaikkojen ja evakuointiajo-
neuvojen uudet materiaalikokonaisuudet 
hankitaan ja pakataan sotavarusteiksi. 
Lääkintävarikon tavoitteena on sotilaiden 
taistelukestävyyden ylläpito lääkintämate-
riaalin osalta. Se taataan hyvin toimivalla, 
erityisesti Suomen oloihin kehitetyllä kent-
tälääkintäjärjestelmällä.
Strategiset kumppanimme eli sairaanhoi-
topiirit tuottavat varusmiesten tarvitse-
man erikoissairaanhoidon. Kumppanuu-
det käynnistyivät kymmenen vuotta sitten 

täällä Pohjois-Suomessa Kainuun ja Lapin 
sairaanhoitopiirien kanssa. Molempien 
sairaanhoitopiirien johtajat olivat muka-
na suunnittelemassa uutta toimintamallia. 
Täällä saatujen hyvien kokemusten rohkaise-
mina päädyttiin luopumaan puolustusvoimi-
en omasta erikoissairaanhoidosta kokonaan. 
Joitain epäilyksiä oli, miten Pohjois-Suomen 
hyvä yhteistyö pelaisi etelän ruuhkasuomes-
sa. Kokemukset toimintamallista ovat kui-
tenkin olleet positiivisia ja vuosittaiset kus-
tannussäästöt ovat huomattavia. 
Kumppanuussopimuksiin kuuluu myös va-
ruskuntien terveysasemien lääkehuolto ja 
sairaanhoitotarviketäydennykset keskussai-
raaloiden sairaala-apteekeista ja materiaa-
likeskuksista. Nykyjärjestelmän erityisenä 
vahvuutena voidaan pitää, että puolustus-
voimien lääkintähuollon poikkeusolojen jär-
jestelmä, jossa potilaat evakuoidaan kenttä-
lääkinnän hoitopaikoilta keskussairaaloihin 
ja paluukuljetuksilla tulevat lääke- ja tarvi-
ketäydennykset kenttälääkintään, toimii nyt 
päivittäin normaalioloissakin. 
Kumppanuus onkin yhtenäistänyt normaa-
liolojen ja poikkeusolojen toimintamalle-
ja. Parhaillaan syvennämme yhteistyötä 
sairaanhoitopiirien kanssa poikkeusolojen 
valmiussuunnittelussa ja varautumisessa 
sekä näihin liittyvässä koulutuksessa.

Hyvät kuulijat,

Tänään vietämme Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen neljättä vuosipäivää täällä Ro-
vaniemellä. Koska SOTLK on valtakun-
nallinen toimija, kierrämme viettämässä 
vuosipäivää vuorollaan eri toimintapaik-
kakunnillamme. Vuosipäivän juhlaan Rova-
niemellä voi osallistua vain osa keskuksen 
henkilöstöstä, mutta muutkin juhlistavat 
merkkipäiväämme omilla toimipaikoillaan 
esimiestensä määrittämällä tavalla. 
Kiitän Sotilaslääketieteen Keskuksen henki-
löstöä sekä yhteistyökumppaneitamme me-
nestyksellisestä työstä ja toivotan kaikille 
innostusta ja voimia toimintamme ja yhteis-
työn kehittämiselle. Toivotan kaikille myös 
hyvää ja virkistävää kesää!
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN  
TYÖHYVINVOINTITOImIKUNTA

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta edellyttää työ-
suojelutoimikunnan perustamista työpaikalle. 
sotilaslääketieteen keskuksessa työsuojelu-
toimikunnan tehtäviä hoitaa työhyvinvointi-
toimikunta. toimikunnan jäsenet ovat alueel-
lisia vaaleilla valittuja työsuojeluvaltuutettuja, 
Lääkintäkoulun edustaja, työsuojelupäällikkö 
ja työterveyshuollon ylilääkäri. toimikunnan 
puheenjohtajana toimii keskuksen johdon va-
litsema henkilö. sotilaslääketieteen keskuk-
sen henkilöstö voi tehdä aloitteita käsiteltä-

vistä asioista suoraan toimikunnan jäsenille 
tai oman työpisteen työsuojeluasiamiehelle. 

työhyvinvointitoimikunnan toimikausi on nel-
jä vuotta ja se kokoontuu neljä kertaa vuodes-
sa käsitellen kokouksissa sotilaslääketieteen 
keskuksen henkilöstön esille tuomat asiat. 
seuraava kokous on 10.–11.11.2009 Helsin-
gissä. esityslistalle haluttavat asiat on lähetet-
tävä työsuojeluvaltuutetuille viimeistään neljä 
viikkoa ennen kokousta. kokouksista laadi-
taan pöytäkirjat, jotka ovat koko henkilöstön 
luettavissa r-levyllä yhteisessä pöytäkirjat-

Sotilaslääketieteen Keskuksen työhyvinvointitoimikunta kokoontui Lahdessa elokuussa. Kuvassa 
takarivissä vasemmalta Mikko Säntti, Reijo Putkinen, Tiina Mörsky, Tiina Kekkonen, Mikko Seppänen 
ja Merja Mäkinen. Pöydän ääressä Aune Hulkkonen, Kaisa Niemi ja Pia Sopanen. Eturivissä Teija 
Salminen ja Marja Vainikka sekä toimikunnan sihteeri Hannele Möttö.  Kuvasta puuttuvat Katri-Piia 
Tuomi ja Sakari Varjakoski sekä Anna-Maija Tuohimaa. 
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kansiossa (r-yhteinen-sotLk-Pöytäkirjat-
tysu ja tyHy). kokouksissa käsitellyt asiat 
esitellään henkilöstöjohtajan kautta sotilaslää-
ketieteen keskuksen johtoryhmälle.

toimikunta analysoi työyhteisön tärkeimpiä 
kehittämiskohteita sekä suunnittelee työhy-
vinvointia ja työturvallisuutta tukevia toi-
menpiteitä. se tekee ehdotuksia työyhtei-
sön johdolle toteutettavista toimenpiteistä 
sekä seuraa työhyvinvoinnin ja työturval-
lisuuden toteutumista sotilaslääketieteen 
keskuksessa. työsuojeluvaltuutetut tekevät 
seurantakäyntejä omalla määritellyllä alueel-
laan työturvallisuuden kehittämiseksi. työ-
hyvinvointitoimikunta on tiedon välityska-
nava paikallisista työolosuhteista johdolle 
ja toimikunta toivoo henkilöstöltä aktiivista 
yhtey denpitoa. 

toimikunta käsittelee työturvallisuuteen liit-
tyvien asioiden lisäksi laaja-alaisen työhy-
vinvointitoimintamallin mukaisia asioita. 

toimikautensa ensimmäisen vuoden 2008 ai-
kana työhyvinvointitoimikunta on panosta-
nut sisäilma- ja henkilöturvallisuusasioihin. 
kuluvan vuoden aikana toimikunta on tehnyt 
henkilöstöjohtajalle ja johtoryhmälle esityk-
siä muun muassa poikkeamailmoitusten te-
kemiseen, liikuntaseteleiden vaikuttavuuden 
seurantaan, kuntotestaajien lukumäärään ja 
yksiköiden virkistystilaisuuksiin budjetoita-
van rahan määrään liittyen. toimikunta on 
myös tuonut esille työnohjauksen tarpeelli-
suuden ja jatkaa syksyn aikana pyydettyjen 
asioiden käsittelyä. vuonna 2010 toimikun-
ta on suunnitellut käsittelevänsä henkilöstön 
esitysten ja lakisääteisten asioiden lisäksi si-
säilmatyöryhmän perustamista, yksiköidem-

Laaja-alainen työhyvinvointi 
sisältää oheisia asioita:

1) Yksilön työkyvyn, terveyden ja voi-
mavarojen edistäminen, esimerkiksi: 
terveydenhoito, liikuntatoiminta, lää-
kinnällinen ja ammatillinen kuntoutus, 
terveellisten elämäntapojen edistämi-
nen, työmatkaliikenteen turvallisuuden 
edistäminen sekä harrastus- ja virkis-
tystoiminta.

2) Työn ja työympäristön kehittäminen, 
esimerkiksi: työssä ja sotilaallisis-
sa harjoituksissa esiintyvien riskien 
määrittäminen ja hallinta, työtilojen ja 
välineiden parantaminen, koneiden 
käytön haitan vähentäminen sekä hai-
tallisilta aineilta ja tekijöiltä suojautumi-
sen parantaminen.

3) Työyhteisön ja työorganisaation kehit-
täminen, esimerkiksi: tiedonvälityksen 
tehostaminen, johtamisen kehittämi-
nen, yhteistyön ja osallistumisen lisää-
minen, työn suunnittelun ja laadun pa-
rantaminen, henkilöstön arvostuksen 
lisääminen, kiireen ja aikapaineiden 
vähentäminen sekä muutosten ja krii-
sien hallinnan kehittäminen.

4) Työntekijöiden osaamisen kehittämi-
nen, esimerkiksi: perehdyttämiskoulu-
tus, täydennyskoulutus, omaehtoisen 
koulutuksen tuki, työnohjaus, työnkier-
to, mentorointi sekä tutorointi.

me osallistumista varuskunnallisiin turvalli-
suustapahtumiin ja työntekijöiden jaksamista 
sekä ikäjohtamista.    

vuoden 2010 työhyvinvointitoimikunnan ko-
koukset pidetään 10.–11.3.2010 tuusulassa, 
19.–20.5.2010 Lappeenrannassa, 1.-2.9.2010 
paikka avoin sekä 3.-4.11.2010 Helsingissä. 
esitykset käsiteltävistä asioiksi pyydetään 
toimittamaan työsuojeluvaltuutetuille kuu-
kautta ennen kokousta. 

Toimikunta odottaa henkilöstön aktiivista 
yhteistyötä turvallisuuden ja laaja-alaisen 
työhyvinvoinnin kehittämiseksi!

Tilkan risti.
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN  
TYÖHYVINVOINTITOImIKUNNAN  

KOKOONPANO JA ALUEJAKO

Puheenjohtaja Tiina mörsky   

työsuojelupäällikkö mikko Säntti  
(1.1.2010 alkaen Jukka-Pekka Saari) 

sihteeri Hannele möttö   

1. työterveyshuollon ylilääk (sij. vastaava ttH) 

 Pohjoinen alue (kAJtervAs, rovtervAs, sodtervAs)

2. mikko Seppänen, työsuojeluvaltuutettu 

3. Kaisa Niemi, työsuojeluvaravaltuutettu 

 Läntinen alue (Lääkv ml.ilmajoki, kAutervAs)

4. Reijo Putkinen, työsuojeluvaltuutettu 

 itäinen alue (HAMtrvAs, LAPtervAs, vektervAs, 
uttitervAs)

5. marja Vainikka, työsuojeluvaltuutettu 

 Lounainen alue (säktervAs, turtervAs, niitervAs, 
tAMtervAs)

6. Katri-Piia Tuomi, työsuojeluvaltuutettu 

7.  Jäsen vaihtunut, uusi nimeämättä 

 Hämeen alue (PArtervAs, riitervAs)

8. Teija Salminen, työsuojeluvaltuutettu 

 Lahden alue (sotLke, Lääkk, LAHtervAs, kLk/ 
tkos, sAPt)

9. Sakari Varjakoski, työsuojeluvaltuutettu 

10. Anna-maija Tuohimaa, jäsen  

 eteläinen alue (sAntervAs, drAtervAs, uPitervAs, 
PetervAs, tkos: AMC, CByk, sLk)

11. Pia Sopanen, työsuojeluvaltuutettu 

 keskinen alue (keutervAs, kontervAs, ristervAs, 
LuotervAs, HALtervAs)

12. Tiina Kekkonen, työsuojeluasiamies 
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN TYÖ- 
SUOJELUN TOImINTAOHJELmA 2008–2011

työsuojelu on lakisääteistä työympäristön jat-
kuvaa seurantaa, turvallisen ja terveellisen työ-
yhteisön sekä työympäristön kehittämistä. työ-
suojelun tavoitteena on ennaltaehkäistä haittoja 
ja tukea henkilöstön työkykyä; fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä poistaa työ-
olojen haittoja. toimintaohjelman tavoitteena on 
myös tukea johtamisen toiminta-ajatusta ja yk-
sikön tulostavoitteiden toteutumista turvallises-
ti sekä motivoida henkilöstöä kantamaan vastuu 
työstään ja tekemisistään sekä työympäristönsä 
kehittämisestä. 

työpaikan ja työympäristön työturvallisuu-
desta vastaa työnantaja. työturvallisuuslaissa 
23.8.2002/738 tarkoitettu työnantaja on puolus-
tusvoimat. Lain 16 §:n tarkoittamina työnantajan 
sijaisina toimivat sotilaslääketieteen keskuksen 
organisaation mukaiset esimiehet, jotka vastaa-
vat teettämänsä työn turvallisuudesta ja terveel-
lisyydestä sen mukaan, miten heille on delegoitu 
päätösvaltaa. keskuksen ylin johto ja muut esi-
miehet sitoutuvat työsuojelun toimintaohjelmaan 
samalla tavalla kuin myös työntekijöiden tulee 
tehdä. Johto osoittaa sitoutumisensa asettamalla 
turvallisuuden hallitsemiseksi tavoitteita, ohjaa-
malla toimintaa ja varmistamalla tarpeelliset re-
surssit sekä seuraamalla toteutusta.

Linjajohto luo toimintaohjelman toteutumiseen 
riittävät resurssit sekä sitä tukevat osa-alueet kun-
toon. tukevia osa-alueita turvallisesti tehtävässä 
työssä ovat koulutus ja tiedottaminen, joiden vah-
va rooli on toteuduttava läpi organisaation. Linja-
johdon tulee uusien työtekijöiden osalta panostaa 
jo perehdytyksessä työturvallisuuteen sekä työ-
terveyshuoltosuunnitelman toteutumiseen.

työsuojelupäällikkö edustaa sotilaslääketieteen 
keskusta työsuojelun yhteistoiminnassa. Hän 
avustaa työnantajaa ja esimiehiä yhteistyön jär-
jestämiseksi sekä osallistuu tarkastustoimintaan. 
vuonna 2008 vaaleilla valitut työsuojeluvaltuu-
tetut toimivat työntekijöiden edustajina työsuoje-
lun yhteistoiminnassa neljä vuotta kerrallaan. 
seuraavat vaalit järjestetään loppuvuonna 2011. 
valtuutetulla on oikeus saada vapautusta palve-
lussuhteeseensa kuuluvien tehtävien hoitamises-
ta työsuojelutehtävään tarvittavaksi ajaksi. työ-
suojeluvaltuutetuilla on oikeus keskeyttää työ, 

josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työte-
kijän hengelle tai terveydelle.

työsuojeluhenkilöstö valvoo ja toteuttaa toimin-
taohjelman toteutumista, päivittää ohjelmaa sekä 
pitää keskuksen johdon tietoisena tilanteesta. se 
myös kerää tietoa sekä välittää sitä alueillaan. 
työtekijöiden tulee aktiivisesti osallistua toimin-
taan, kuten tehdä esityksiä liittyen työn turvalli-
seen tekemiseen. työntekijöiden on osallistuttava 
työnsä vaarojen arviointiin sekä niissä tapahtuvi-
en muutosten seurantaan. työntekijän on ilmoi-
tettava esimiehelleen läheltä piti -tapaukset.

tapaturma-asioita paikallisesti hoitaa tapaturma-
vastaava. Jokaisella toimipaikkakunnalla tulee 
olla oma tapaturmavastaava, joka toimii samalla 
kuntoutus- ja päihdehuollon paikallisena yhdys-
henkilönä, ellei työpiste ilmoita yhdyshenkilöksi 
ketään muuta. sotLk:ssa joukko-osastotasolla 
kuntoutusyhdyshenkilönä toimii vastaava työter-
veyshoitaja Aune Hulkkonen ja päihdehuollon 
yhdyshenkilönä työsuojelupäällikkö. Paikallises-
ti jokaisella toimipaikkakunnalla tulee olla kou-
lutettu päihdeyhdyshenkilö 2010 kuluessa.

työterveyshenkilöstö osallistuu toimintaohjel-
man toteuttamiseen tarvittavilta osin. vaarojen 
tunnistaminen ja riskien arvioiminen ovat yhteis-
toimintaa työsuojeluhenkilöstön kanssa. Myös 
kiinteistön huoltohenkilöstöllä ja omistajalla on 
merkittävä rooli osallistua esimerkiksi työpaik-
kaselvityksiin niiltä osin kun käsitellään välittö-
miä muutos- tai korjaustoimenpiteitä. 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun 
lain 609/1986 tavoitteena on estää sukupuoleen 
perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten 
välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa pa-
rantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. 
sotilaslääketieteen keskuksessa toteutetaan ja 
otetaan huomioon tasa-arvon edellyttämät toimet 
niin tehtävien jakamisessa kuin muussakin työ-
hön ja sen kehittämiseen vaikuttavissa asioissa.

työsuojelun toimintaohjelma kokonaisuudessaan 
on henkilöstön luettavissa r-levyllä kansiossa 
05 yHteinen\ 050 sotLk\ 0505 Pöytäkirjat\ 
tysu ja tyHy. toimintaohjelma on voimassa 
toistaiseksi kuitenkin siten, että sitä päivitetään 
nelivuotiskaudella tarvittaessa vuosittain.
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HYVÄN TYÖPAIKAN PERUSTA
(Lähde: www.valtiokonttori.fi/14.9.2009)

toimiva työympäristö muodostuu organisaa-
tiosta, työyhteisöstä ja yksilöistä. organisaa-
tion hyvinvointi edellyttää työntekoa tukevia 
rakenteita, seurattavia mittareita, varhaisen 
puuttumisen toimintatapamallia, puuttumi-
sen raha-arvoja sekä esimiesten ja henkilös-
tön koulutusta. toimivassa työyhteisössä pa-
lautekulttuuri, pelisäännöt ja poikkeamien 
korjaaminen ovat kunnossa. Hyvinvoivassa 
työympäristössä yksilö huolehtii aktiivisesti 
omasta sekä työkaverin osaamisesta ja jaksa-
misesta sekä toimii hyvänä jäsenenä omassa 
yhteisössään. 

toimivassa organisaatiossa jokainen työnte-
kijä huolehtii omalta osaltaan työn tekemises-
tä ja kehittämisestä, toimivan työkulttuurin 
ylläpitämisestä ja asiallisesta käyttäytymi-
sestä työyhteisössä. toiminnan lähtökohta-
na tulee olla organisaation oma perustehtävä, 
joka on organisaation olemassaolon syy, tar-
koitus sille mitä tehdään ja syy miksi työn-
tekijät on palkattu. yhteisen perustehtävän 
lisäksi jokaisella jäsenellä on oma perusteh-
tävänsä, jonka tulee olla tiukasti kytköksissä 
koko organisaation perustehtävään. 

Hyvä johtaja vastaa perustehtävässä pysymi-
sestä, työn oikeudenmukaisesta jakamises-
ta, osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä, 
työn hallinnan edellytyksistä sekä proses-
sien tehokkuudesta. Hyvä johtaja huoleh-
tii myös yksikön yhteisöllisyydestä ja siitä, 
että jokaisella on mahdollisuus työhön, jossa 
osaaminen ja haasteet ovat tasapainossa. Hy-
vinvointijohtamisen kannalta esimiesten on 
ennen kaikkea oltava aidosti läsnä sekä an-
nettava jatkuvasti myönteistä ja rakentavaa 
palautetta. Hyvin vointia rakentavien toimin-
tatapamallien istuttaminen työpaikan arkeen 
edellyttää esimiesten sitoutumista ja rohkeaa 
otetta. Avoimessa ja vuorovaikutteisessa kes-
kustelukulttuurissa ei vältellä vaikeidenkaan 
asioiden käsittelyä. Hyvinvoinnin kannalta 
on todettu hyväksi järjestää omassa työyksi-
kössä tilaisuus, jossa yhdessä mietitään miten 
hyvinvointi omassa yksikössä muodostuu. 

(Lähde; valtiokonttori: Avoimuutta arkeen. varhai-
sen puuttumisen opas valtion työpaikoille. 2008)
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Turvallisuusupseeri Vesa Harjula:

”TYÖN SISÄLTÖ LISÄÄ ENITEN  
TYÖHYVINVOINTIANI”

sotilaslääketieteen keskuksen esikunnas-
sa työskentelevälle turvallisuusupseeri vesa 
Harjulalle sopivan haasteellinen ja itsenäinen 
työn sisältö on tärkein työhyvinvointia lisää-
vä tekijä. 

- olen tottunut tekemään yksin hommia ja 
asunut usealla eri paikkakunnalla, ehkä siksi-
kään oma työhyvinvointini ei ole kovin riippu-
vainen työyhteisön tiiviydestä, kertoo Harjula. 

työyhteisön toimivuus on silti hänen mieles-
tään tärkeää, sillä mahdolliset häiriötekijät 
tulevat ilmi monella tavalla.

- kun henkilökemiat eivät toimi, työhyvin-
vointi muuttuu nopeasti työpahoinvoinniksi. 
kun kaikki on hyvin, tätä ei tiedosta, pohtii 
Harjula.

työn sisällön ohella Harjulan työhyvinvoin-
tia lisäävät työyhteisön hyväksyntä ja arvos-
tus sekä esimiesten luottamus siihen, että 
työnjälki on hyvää.

omaa työhyvinvointiaan Harjula kertoo lisän-
neensä hakeutumalla vaativimpiin tehtäviin. 

-  kun vuosi sitten aloitin turvallisuusupsee-
rin tehtävässäni, oma työhyvinvointini paran-
tui oleellisesti. nyt työhyvinvointi lisääntyy 
omaa työtä vähitellen kehittämällä. 

vesa Harjulan mielestä työnantajan tulisikin 
rohkeasti kannustaa ihmisiä hakeutumaan 
vaativimpiin tehtäviin. 

- työntekijät voivat paremmin, kun työn si-
sältö muuttuu aika ajoin mielenkiintoisem-
maksi ja haasteellisemmaksi, uskoo Harjula.

työilmapiirikyselyä vesa Harjula pitää hy-
vänä keinona seurata työhyvinvointia, mutta 
hän peräänkuuluttaa myös konkreettisia toi-
menpiteitä.

- Pelkkä palautekeskustelu ei riitä. keskiar-
voihin ei saa tuudittautua ja kyselyssä esiin 
tulleisiin epäkohtiin on puututtava konkreet-
tisesti.

erilaisia työhyvinvointitapahtumia Harjula 
pitää tärkeinä, mutta korostaa samalla ihmi-
sen omaa asennetta ja aloitteellisuutta.

- tyhy-päivät, kisailut ynnä muut ovat työhy-
vinvoinnin ulkoista näkymistä. kun työpai-
kalla voidaan hyvin, hyvinvoinnin ulkoiset 
merkit näkyvät ilman erikseen järjestettyjä 
päiviä. toisaalta tyhy-päiviinkin liittyy van-
ha viisaus aivojen toimimisesta kahteen 
suuntaan: jos sinulla on hauskaa, alat  hy-
myillä. Jos sinulla ei ole hauskaa, mutta hy-
myilet, pian sinulla on aidosti hauskaa. eli 
kyllä näitä kannattaa järjestää työhyvinvoin-
nin aikaansaamiseksi. 

vesa Harjula on nykyisen työnsä myötä kier-
tänyt ahkerasti sotilaslääketieteen keskuk-
sen työpisteissä ja haluaakin välittää kiitok-
sen tapaamilleen ”sotlk:laisille”.

- olen saanut hyvän vastaanoton joka paikas-
sa ja se on antanut voimaa työhön.  

teksti ja kuva: Maria veijalainen

SOTLK:n turvallisuusupseeri Vesa Harjula 
kertoo oman työhyvinvointinsa parantuneen 

viimeisen vuoden aikana huomattavasti. 
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HYVÄ TYÖKAVERI 

Puolustusvoimissa toteutettiin vuoden 2008 
alussa suurimmat muutokset sitten viime 
vuosisadan sotien. se näkyi myös sotilas-
lääketieteen keskuksessa organisaatiomuu-
toksina ja uusina toimintatapoina. Moni asia 
on toisin, vaikkei varsinainen arkinen työ 
olekaan sen erilaisempaa kuin aikaisemmin. 
Monen yksikön johtosuhteet ovat muuttu-
neet ja 24 terveysaseman toiminta on muut-
tunut entisestä joukko-osaston tukitoimin-
nosta yhdeksi sotilaslääketieteen keskuksen 
päätehtävistä.  Puolustusvoimain komentaja 
kenraali Puheloinen ja sotilaslääketieteen 
keskuksen johto ovat todenneet, että suuret 
muutokset on tehty ja nyt eletään vakiintu-
misen aikaa.

olemme uudistusten myötä saaneet lisää työ-
kavereita ja tutustuneet uusiin ihmisiin. Mo-
nesti olen miettinyt, olemmeko jaksaneet 
kaiken tämän muutoksen keskellä olla hyviä 
työkavereita toisillemme. olemmeko jaksa-
neet työyhteisön jäseninä kantaa oman vas-
tuumme työhyvinvoinnista?

valtiokonttorin Avoimuutta Arkeen -kirjan 
mukaan hyvä työyhteisön jäsen huolehtii 
sekä itsestään että muista. kirjan mukaan toi-
mivassa työyhteisössä jokainen jäsen tekee 
työnsä mahdollisimman hyvin, ottaa vastuun 
tekemisistään ja kehittää työtään. Jokainen 
myös huolehtii aktiivisesti sekä osaamises-
taan että työkunnostaan. työyhteisön jäse-
nen on omalta osaltaan luotava ja ylläpidettä-
vä hyvää työskentelyilmapiiriä. Jokaisen on 
osoitettava arvostusta työkavereita kohtaan, 
sitouduttava yhteisiin toimintatapoihin ja pe-
lisääntöihin sekä noudatettava hyviä käytös-
tapoja.  

oletko sinä toiminut näin? ehkä me emme 
suuren työkuorman alla ole jaksaneet olla 
joka hetki hyviä työyhteisön jäseniä. uusi-
en toimintatapojen opettelu ja luominen sekä 
uusiin ihmisiin ja heidän tapoihinsa tottumi-
nen vaatii voimia ja aikaa. 

sotilaslääketieteen keskuksen toiminta al-
kaa vakiintua ja toimintatavat alkavat olla 
tuttuja meille kaikille. yksi jaksamista hait-
taava tekijä siis hälvenee. Puolustusvoimat 

ja sotilaslääketieteen keskus ovat aivan toi-
senlaisia työympäristönä kuin siviilimaail-
ma. Autetaan siis joukkoomme tulevia uusia 
työntekijöitä perehtymään Puolustusvoimien 
koukeroihin ja välitetään saamaamme tietoa, 
jotta se tavoittaa meidät kaikki. Auttamal-
la toisiamme luomme yhteisymmärrystä ja 
teemme yhteisestä työpaikastamme parem-
min toimivan. osaaminen syntyy vuorovai-
kutuksessa toisten kanssa!

Me olemme ihmisinä saman arvoisia teh-
tävästä ja asemasta riippumatta. olet sitten 
esimies tai alainen, on sinun osoitettava ar-
vostusta ja noudatettava hyviä käytöstapoja. 
Jokainen tehtävä organisaatiossamme on toi-
minnan kannalta tärkeä ja niiden keskinäinen 
arvottaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Mikäli emme ymmärrä jonkin asian merki-
tystä, on parempi selvittää tosiasiat kuin an-
taa epäselvien asioiden heikentää ilmapiiriä. 
käyttäytymistä työpaikoilla normittaa moni 
laki ja asetus. esimerkiksi työturvallisuusla-
ki vaatii, että työpaikalla on vältettävä mui-
hin työntekijöihin kohdistuvaa epäasiallista 
kohtelua.

Tiina Mörsky on SOTLK:n työhyvinvointitoimi-
kunnan puheenjohtaja. Kuva: Maria Veijalainen
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Jokainen meistä on aikuinen ja toimintam-
me sekä käyttäytymisemme perustuu pää-
asiassa harkintaan. kokemusmaailmamme 
ja elämäntilanteemme ovat erilaisia ja toi-
nen ihminen pitää merkityksellisenä jota-
kin asiaa, mitä toinen ei edes huomaa. toi-
sesta jokin puheenaihe tuntuu kipeältä juuri 
nyt ja toiselle aihe tuottaa iloa. siksi meidän 
onkin oltava huomaavaisia ja suvaitsevaisia 
toisiamme kohtaan ja ymmärrettävä, että on 
myös toisenlaisia ajatus- ja toimintatapoja 
kuin omamme. Ajatuksemme syntyvät asen-
teistamme, joten välillä kannattaa tarkastella 
omaa asennoitumistaan asioihin ja ihmisiin. 
emmehän halua ainakaan tahallisesti pahoit-
taa kenenkään mieltä ja vaurioittaa orastavaa 
yhteisöllisyyttämme.

nyt meidän on aika olla armollisia sekä it-
sellemme että työkavereillemme ja hyväksyä 
muutosvaiheessa vastaan tulleet paineet ja 

haasteet. keskustellaan mieltä hiertävät asi-
at selviksi tai jätetään ne menneisyyteen ja 
ollaan tästä hetkestä alkaen hyviä työkave-
reita sekä hyviä työyhteisön jäseniä. ollaan 
ylpeitä ainutlaatuisesta sotilaslääketieteen 
keskuksestamme sekä omasta ja työkaverin 
työpanoksesta sen eteen. tehdään yhdessä 
hyvinvointia arjen pienillä valinnoilla ja kan-
tamalla vastuu omasta käytöksestämme. 

Ollaan hyviä työkavereita ihan jokainen! 

iloista joulun odotusta toivottaen, 

Tiina mörsky

työhyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

(Lähteet; valtiokonttori: Avoimuutta arkeen. var-
haisen puuttumisen opas valtion työpaikoille. 2008. 
työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.)

Puolustusvoimien ylilääkäri saa raporttia oppilaalta.  Kuva: Pekka Honkavaara
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LÄÄKINTÄHUOLTOTAPAHTUmA SAI  
KIITTÄVÄÄ PALAUTETTA 

tänä vuonna tapahtuman teemana oli ”soti-
laslääketieteen keskuksen oman toiminnan 
kehittäminen”, joten ohjelmatarjonta oli vii-
me vuotta selkeämmin suunnattu keskuksen 
omalle henkilöstölle. 

- Painopiste valittiin vuonna 2008 kerätyn pa-
lautteen perusteella. ykköskohderyhmämme 
oli meidän oma väkemme ja tämä näkyi sekä 
ohjelmasisällössä että viestinnässä, kertoo kou-
lutusviikon suunnittelutyöryhmän puheenjoh-
taja, sotLk:n laatupäällikkö seppo rehunen.

saadun palautteen mukaan jakoa Pääesikun-
nan logistiikkaosaston ja sotLk:n erillisiin 
ohjelmakokonaisuuksiin pidettiin pääsään-

töisesti hyvänä, joskin sen arveltiin myös 
eriyttävän toimijoita. tiistain mielenterve-
ystyötä käsittelevä teemapäivä keräsi pal-
jon osallistujia ja kiitosta. kritiikkiä saivat 
joidenkin päivien tiukka aikataulu sekä osa 
koulutustiloista. 

niin sairaala-apulaiset, kenttäsairaanhoita-
jat kuin osastonhoitajatkin toivoivat koulu-
tusviikkoon kahta omaa päivää. nyt kullekin 
em. ryhmälle oli järjestetty torstaina omaa 
ohjelmaa ja perjantaipäivä oli suunnattu 
osastonhoitajille, sairaanhoitajille ja kenttä-
sairaanhoitajille yhteisesti.

upseerikerholla viime vuoden tapaan jär-
jestetty iltatilaisuus nähtiin tärkeäksi.  sen 
sijaan liikuntasuorituksiin ei juuri riittänyt 
osallistujia, samoin Lääkintämuseossa vie-
raili vain kourallinen väkeä.

kaikkiaan tapahtumaan oli ilmoittautunut 
vajaa 300 sotLk:n omaa työntekijää ja noin 
50 muiden organisaatioiden edustajaa. Jat-
kossa tullaan kiinnittämään huomiota ilmoit-
tautuneiden lukumäärän ja todellisuudessa 
paikalla olleiden lukumäärän väliseen eroon. 

- toivottavaa olisi, että toimipisteistä osal-
listuisivat eri henkilöt vuorovuosin. näin 
mahdollisimman moni työntekijämme saisi 
koulutusta. olisi hyvä, että ohjelmakokonai-
suuksissa olisi mukana ainakin yksi edustaja 
joka työpisteestä, pohtii seppo rehunen.

tämän vuoden koulutusviikon luentomateri-
aali on luettavissa sotLk:n omalla r-ase-
malla osoitteessa r:\04 kouLutus\043 
MAteriAALi. 

ensi vuoden Lääkintähuolto-koulutusviikko 
on suunniteltu pidettäväksi 23.-27.8. Lahdessa. 

teksti ja kuvat: Maria veijalainen

Laatupäällikkö Seppo Rehunen toimi tapahtu-
man suunnitteluryhmän puheenjohtajana.

Elokuun lopussa Lahden varuskunnassa järjestetty Lääkintähuolto 2009 -tapahtumaan 
osallistuneet olivat pääosin tyytyväisiä koulutusviikkoon. Tämä käy ilmi järjestäjien kokoa-
masta palautteesta, jota kerättiin kustakin ohjelmakokonaisuudesta sekä yleisjärjestelyistä. 
Yksittäisten koulutusohjelmien saamat arvosanat vaihtelivat välillä 3,9 - 4,76, kun ohjelmia 
arvioitiin asteikolla yhdestä viiteen. 
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Perjantain workshopeissa pohdittiin mm. terveysasemien viikonloppupäivystystä..

Osastonhoitajien sessio menossa luokka Virénissä.
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LÄÄKINTÄVARIKON AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ 
OLI mENESTYS

Lääkintävarikko juhli Ilmajoelle tulonsa 60-vuotispäivää avoimin ovin syyskuun alussa. 
Peräti noin 1500 kiinnostunutta tutustui Lääkintävarikon toimintaan kolmen tunnin aikana, 
kun paikalle odotettiin alun perin noin tuhatta vierailijaa.  Lisäksi iltapäivällä järjestettyyn 
kutsuvierastilaisuuteen osallistui reilut sata henkilöä.

varikon alueella vieraili runsaasti ilmajoen ja 
lähialueiden koululaisia, jotka saivat testata 
tietojaan tietokilpailuradalla. Myös ampuma-
simulaattori ja asenäyttely kiinnostivat niin 
koululaisia kuin vanhempiakin vieraita. 

Paikalliset Aallon patteristo, ilmajoen reser-
viläiset ja reservin upseerit esittelevät toi-
mintaansa ja yleisö sai tutustua myös kalusto-

näyttelyyn, jossa oli esillä puolustusvoimien 
kenttälääkinnän kaluston ohella etelä-Poh-
janmaan pelastuslaitoksen kalustoa. vierai-
ta viihdytti Pohjanmaan sotilassoittokunta 
ja ruokapuolesta vastasi seinäjoen sotilasko-
tiyhdistys.

iltapäivän kutsuvierastilaisuudessa oli läsnä 
varikon sidosryhmien edustajia sekä mm. va-

Jukka Tapanaisen keittämä hernekeitto maistui vierailijoille. 
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rikon entisiä työntekijöitä. Monessa illan ai-
kana käytetyssä puheenvuorossa korostettiin 
Lääkintävarikon merkitystä myös paikallise-
na toimijana ja työnantajana.

itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikym-
meninä ja sotien välisenä aikana lääkin-
tävarikkotoiminta oli hajautettuna usealle 
paikkakunnalle. vuonna 1945 toiminta kes-
kitettiin kokkolaan, josta se siirtyi ilmajoelle 
1.9.1949. edellisen kerran Lääkintävarikolla 
järjestettiin avointen ovien tilaisuus kymme-
nen vuotta sitten.

teksti ja kuvat: Maria veijalainen

Puolustusvoimien ylilääkäri Pentti Kuronen kiitti kutsuvierastilaisuudessa puheen pitänyttä Etelä-
Pohjanmaan Rintamanaiset ry:n puheenjohtaja Sipi Tilusta. 

Juhlaväkeä järjestäytymässä  
kenttähartautta varten.
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OHJEET KIRJOITTAJILLE

sotilaslääketieteen Aikakauslehdessä julkaistaan sotilaslääketieteen aihepiiriin liittyviä alkupe-
räistutkimuksia, katsauksia, sotilaslääketieteen historiaan sekä muita aiheeseen liittyviä kirjoi-
tuksia, jopa mielipiteitä, kuitenkin kirjoittajan omalla nimellä. käsikirjoitukset kirjoitetaan Ms 
Wordilla, sivun marginaaleilla oikea 3, vasen 4, ylös 3 ja alas 3 cm. kirjasimena käytetään Arial 
12 pt ja rivivälinä 2.0. Muotoilua ei suoriteta kappaleen kokonaistasauksella eikä rivin päässä 
suoritettavalla sanan jaolla.

käsikirjoituksiin on liitettävä tekijöiden nimet, arvot tai oppiarvot, virka-asemat ja yhteystiedot 
(työpaikan postiosoite ja sähköpostiosoite). Pidempi asia-artikkeli tulee aloittaa korkeintaan 100 
sanaa sisältävällä tiivistelmällä. kirjoituskielenä voi olla joko suomi tai englanti. tutkimuksiin, 
katsauksiin ynnä muihin asia-artikkeleihin suosittelemme lisäksi toisella kielellä kirjoitettua noin 
10 rivin pienoisabstraktia. väliotsikointi on suotavaa. toimitus kannustaa välttämään vieraspe-
räisiä sanoja, jos niille löytyy suomenkielinen vastine. kirjoittaja vastaa artikkelinsa oikeellisuu-
desta. toimitus voi tehdä artikkeleihin tekstin sujuvuuteen ja kieliasuun liittyviä pieniä muutoksia 
puuttumatta artikkelin sisältöön. isommista muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. kirjoi-
tusten tulee olla toimituksessa ehdottomasti viimeistään ilmoitettuna ajankohtana. Alkuperäistut-
kimuksien tulee olla toimituksella jo kolme viikkoa ennen viimeistä jättöpäivää, jotta niiden ver-
taisarviointi ja mahdolliset korjaukset ehditään suorittaa ajoissa.

käsikirjoitukset ja muu materiaali lähetetään ensisijaisesti sähköpostiliitteenä tai vaihtoehtoisesti 
Cd- levyllä sotilaslääketieteen Aikakauslehden päätoimittajille osoitteella: pekka.honkavaara(at)
welho.com ja pertti.patinen(at)fimnet.fi.
Artikkeleihin liittyvät kuvat on lähetettävä erillisinä tiedostoina. kuvatyypistä riippuen tallennus-
muoto voi olla esimerkiksi tiff tai jpeg. kuvien, erityisesti valokuvien, piirtotarkkuuden on lopul-
lisessa painokoossaan mielellään oltava vähintään 300 dpi. valokuviin on liitettävä kuvaajan nimi 
ja ehdotus kuvatekstiksi. 

kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin numeroilla kaarisulkeisiin tai yläviitteinä esiintymisjärjes-
tyksessä. kirjallisuusluettelo sijoitetaan artikkelin loppuun numerojärjestykseen. kirjallisuusviit-
teissä esiintyvien lehtien nimien lyhenteissä ja niiden merkitsemistavassa noudatetaan kansainvä-
listä vancouver-järjestelmää, josta seuraavaksi esimerkkejä:

1. vakkuri A, niskanen M, Meretoja oA, Alahuhta. Allocation of tasks between anesthesiolo-
gists and anesthesia nurses in Finland. Acta Anesthesiol scand 2006; 50: 659-63. (tekijöitä 4 tai 
vähemmän).

2. Långsjö JW, Maksimow A, Salmi E, ym. S-ketamine increases cerebral blood flow in excess 
of the metabolic needs in humans. Anesthesiology 2005; 103: 258-68. (kirjoittajia viisi tai enem-
män).

3. Meretoja o, Hynynen M. Finnanestin historia. kirjassa: untako vain? 1. painos, s. 261-70. 
toim. tammisto t, Janhunen L, Haasio J, suutarinen P. suomen Anestesiologiyhdistys, 2002. 
(kirjan kappale)
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