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UUdELLa TOImInTa-
maLLILLa TEhOa  
LÄÄkInTÄhUOLTOOn
Lääkintäkenraalimajuri Pentti kuronen

tämän lehden teemaksi on valittu puolustusvoi-
mien (Pv) uudistetun lääkintähuollon ja julkisen 
terveydenhuollon yhteistyön valottaminen erityi-
sesti poikkeusoloihin valmistauduttaessa. 

Lääkintähuollon mittava kokonaisuudistus kul-
minoitui vuosia kestäneiden eri vaiheiden jäl-
keen puolustusministerin vuoden 2004 alussa 
antamiin kehittämispäätöksiin, joiden mukaises-
ti itse tuotetusta erikoissairaanhoidosta luovuttiin 
vuoden 2006 alusta alkaen. samalla lakkautettiin 
legendaarinen tilkka ja perustettiin koulutus- ja 
tutkimuslaitokseksi sotilaslääketieteen keskus 
(sotLk). asevelvollisten erikoissairaanhoito 
tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa solmituil-
la sopimuksilla strategisen kumppanuuden pe-
riaatteella. Puolustusvoimat järjestää peruster-
veydenhuollon, ml. työterveyshuolto edelleen 
pääsääntöisesti omana toimintanaan. merkittävä 
logistinen uudistus on ollut, että perusterveyden-
huollon tarvitsema kulutusmateriaali sekä lääk-
keet hankitaan normaalioloissa (no) sairaan-
hoitopiirien kautta. tähänastiset kokemukset 
kokonaisuudistuksesta ovat olleet hyvinkin roh-
kaisevia.

strategisen kumppanuuden velvoitteisiin sisältyy 
yhteistyössä suunnitellen myös valmistautumi-
nen poikkeusoloihin (Po). tämä onkin erityisen 
tärkeää – perustuuhan kenttälääkintäjärjestel-
mämme henkilöstön ammatillinen osaaminen ja 
suorituskyky terveydenhuollon reserviläisiin. 
tärkeä osa kenttälääkintäjärjestelmän lääke- ja 
lääkintämateriaalitoimituksista perustuu myös 
Po:ssa kumppaneiden toimituksiin. kenttälää-
kintämme evakuointiketju päättyy strategisten 
kumppaneiden osoittamiin sairaaloihin. strate-

ginen kumppanuusmalli edellyttää perusteellista 
yhteistä suunnittelua, perusteiden tarkistamista, 
harjoittelua ja yhteistä tilannekuvaa toimiakseen 
eri uhkamalleissa ja kaikissa tilanteissa. jatkuvan 
suunnittelun vaatimus korostuu osaltaan myös 
siksi, että yhteiskunta on muuttunut yhä moni-
mutkaisemmaksi ja haavoittuvammaksi. Lääke-
valmisteiden, kulutusmateriaalin sekä verival-
misteiden logistiikka ja niiden jakeluvaatimukset 
edellyttävät mittavia suunnittelu- ja varautumis-
toimia Po:hin varautumisessa. 

valmiussuunnittelu sairaanhoitopiirien kanssa 
toteutettiin aiemmin erityisesti henkilöstövara-
uksiin painottaen. suunnitelmat olivat pääosin 
puitesuunnitelmia ilman Pv:n sairaaloille anta-
mia tarkempia perusteita. nykyisessä kumppa-
nuusmallissa yhteisen suunnittelujärjestelmän on 
oltava aikaisempaa huomattavasti tehokkaampi, 
jatkuva, valtakunnallisesti yhtenäinen sekä hyvin 
koordinoitu rajallisten voimavarojen optimaa-
lisen käytön varmistamiseksi. yhteistyö edes-
auttaa terveydenhuollon valmistautumista niin 
yhteiskunnan häiriötiloihin kuin vakavampiin 
poikkeusoloihin. tällä tiellä olemme jo edenneet 
Pv:n uuden lääkintähuoltomallin toiminta-aikana 
hyvän matkaa!

valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2006 
linjaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisen strategiassa (yetts) yhteistoimin-
taperiaatteita viranomaisten välisen yhteistyön 
tehostamiseksi häiriötilanteita ja erilaisia uhka-
malleja varten. esimakua viranomaisten yhtei-
sen suunnittelun hyödyistä olemme saaneet val-
mistellessamme valtakunnallisia suunnitelmia ja 
varautuessamme vuonna 2006 lintuinfluenssaan 
ja vuonna 2009 sikainfluenssan eli pandeemisen 
(H1n1) 2009 -viruksen vastatoimiin. 

Palaan kenttälääkinnän uuden yhteistoimintamal-
liin tarkempaan hahmotteluun tämän lehden ar-
tikkelissa ”neljännen polven kenttälääkintäjär-
jestelmä – mitä se on?”. olen vakuuttunut että 
viranomaisten verkostoitumisella ja yhteistyöllä 
päästään kokonaismaanpuolustusta edistävään ja 
kaikkia osapuolia tyydyttävään win-win -tulok-
seen.
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Päätoimittajalta: 

kEnTTÄLÄÄkInTÄ – VERTa, hIkEÄ ja kYYnE-
LEITÄ VaI VaRaUTUmISTa POIkkEUSOLOIhIn

Englannin taistellessa olemassaolostaan Winston 
Churchill lupasi verta, hikeä ja kyyneleitä taiste-
lun voittamiseksi. Tämä viittasi osittain historial-
lisesti siihen optimistiseen valmentautumattomuu-
teen, joka oli myös meillä vallalla ennen talvisotaa. 
Kriisin aikana kenttälääkintä on ensiapua, –hoitoa 
ja evakuointia potilaiden pelastamiseksi poikkeuk-
sellisissa oloissa kaikkine vaikeuksineen.

kEnTTÄLÄÄkInTÄ 
kRIISIn aIkana ja SIIhEn 
VaRaUTUmInEn

kenttälääkinnän tehtävä on tukea puolustusvoimi-
en (Pv) taistelukykyä kaikissa eri puolustustilois-
sa. rauhan aikana se valmistautuu kyseiseen tehtä-
väänsä verkostoitumalla myös siviiliviranomaisten 
kanssa, ja tämä yhteistoimintasuhde jatkuu kriisin 
aikana. tärkein tehtävä liittyy valtakunnan soti-
laalliseen puolustamiseen. seuraavaksi tulevat yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen 
(yett) ja kriisinhallintatehtävien tukeminen.

yleistäen voitaneen todeta kenttälääkinnän olevan 
ensihoitoa luotiliiveissä tai siihen varautumista. se 
sisältää myös terveysasematoiminnan. kenttälää-
kinnän tehtävä on hengen ja raajan pelastaminen 
sekä lisävammautumisen estäminen. sietovaihees-
sa puolustukseen ryhmittyneissä joukoissa tulee 
myös huolehtia ympäristöterveydenhuollosta muun 
ylläpitävän lääkintähuollon osana. tämä on tärkeä 
tehtävä, koska nykytaistelija on urbanisoitunut ja 
maastonsieto alentunut vuosikymmenien saatossa.

varsinainen ”kova” kenttälääkintä alkaa taistelu-
alueella, jossa haavoittuminen tai vammautumi-
nen tapahtuu. koska fyysisen rasituksen sieto on 
yleisesti alentunut ja evakuointimatkat pitkiä, tu-
lee evakuointiin kehittää apuvälineitä ja koneellisia 
ratkaisuja. kenttälääkinnän välineistön ja materiaa-
lin tulee olla maaston ja pitkäaikaisen varastoinnin 
kestävää. suomen kylmä ilmanala tuo oman haas-
teensa haavoittuneen hypotermian ehkäisyyn. 
kenttälääkintä muodostaa vakavasti haavoittu-
neen hoidossa evakuointiketjun tapahtumapaikal-
ta evakuointi- eli siviilisairaalaan, jossa potilas saa 

kuratiivisen hoidon. ketjua pitkin edettäessä tulee 
hoidon tason nousta ajan funktiona.

valmiusyhtymien kenttälääkintään sijoitettavien 
valinta ja koulutus tapahtuu pääsääntöisesti ker-
tausharjoituksissa, koska sijoitusvaatimuksena on 
soveltuva terveydenhuollon koulutus. kertaushar-
joituksessa varmistetaan soveltuvuus tehtävään ja 
annetaan siihen tarvittava lisäkoulutus. Triagen 
eli potilaslajittelun merkitys on suuri kriisin ai-
kana, mutta se on myös hyödyksi siviilitehtävissä 
potilastarjonnan ylittäessä hoitokyvyn. sotilaallis-
ten taitojen tulee olla myös riittävät, koska autta-
jasta ei saa tulla autettavaa.

otsikon alkuosa on käsitelty edellä, mutta ennen 
kriisiä, jota toivottavasti koskaan ei tule, otsikon 
jälkiosa eli varautuminen poikkeusoloihin vä-
lineistöllä, menetelmien kehittämisellä ja kou-
lutuksella työllistää kenttälääkintäorganisaatiossa 
rauhan aikana palvelevan henkilöstön.

Poikkeusoloihin varautuminen sisältää välineis-
tön ja menetelmien kehittämisen lisäksi kenttälää-
kinnän koulutusta sidosryhmille, josta esimerkki-
nä voi mainita poikkeusolojen kirurgian kurssin ja 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kurssit. rauhan-
ajan katastrofiharjoituksiin PV panostaa lisään-
tyvässä määrin yhteistyössä siviiliviranomaisten 
kanssa ja varautuu luovuttamaan kenttälääkintä-
materiaalia heidän käyttöönsä. enenevästi tullaan 
varautumaan ilmakuljetuskapasiteetilla siviilivi-
ranomaisten tukemiseen monipotilastilanteissa. 
uudet helikopterit soveltuvat erittäin hyvin eva-
kuointiin. Pv:n maastoajoneuvokalusto muodostaa 
merkittävän evakuointiresurssin tiettömien taipa-
leiden onnettomuuksissa. samalla voidaan kuljet-
taa tapahtumapaikalle lääkintähenkilöstöä ja –ma-
teriaalia. Lisäksi maastossa tarvittavaa lämmintä 
ensihoitotilaa saadaan nopeasti ja helposti kenttä-
lääkinnän teltoista.

voidaankin siis todeta, että kenttälääkintä on rau-
han aikana varautumista poikkeusoloihin ja krii-
sissä verta, hikeä ja kyyneleitä potilaan pelastami-
seksi. 

Pekka Honkavaara
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nELjÄnnEn POLVEn kEnTTÄLÄÄkInTÄ- 
jÄRjESTELmÄ – mITÄ SE On?

Lääkintäkenraalimajuri Pentti kuronen

jOhdanTO

kenttälääkintäjärjestelmän toimintamallin 
kehittämisellä tavoitellaan mahdollisimman 
hyvää suorituskykyä puolustusvoimien teh-
täviä varten. korostaakseni asian tärkeyttä 
olen halunnut lanseerata termin puolustus-
voimien ”neljännen polven kenttälääkintäjär-
jestelmä”. olen hakenut termillä rinnastusta 
sotilaallisten järjestelmien eri ikäpolvien ja 
suorituskykyjen vertailuissa käytettyihin ter-
meihin ”ensimmäisen, toisen jne. polven jär-
jestelmä”. 

ydinkysymyksiä neljännen polven kent-
tälääkintäjärjestelmässä ovat syvä integ-
raatio yhteiskunnan terveydenhuollon toi-
mintajärjestelmiin, yhteinen suunnittelu ja 
yhteinen toiminnan harjoittelu. kenttälää-
kintäjärjestelmän modulaarinen materiaa-
li- ja henkilöstörakenne mahdollistaa voima-
varojen keskittämisen ja joustavan taktisen 

käytön painopistealueilla. tehokas toiminta 
edellyttää riittävää yhteistä tilannekuvaa sekä 
jatkuvaa perusteiden ja suunnitelmien tarkis-
tamista. toimintamalli on uusi ja sopii hyvin 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamisen (yett) tavoitteisiin sekä poikke-
usoloihin valmistautumiseen.

PUOLUSTUSVOImIEn PÄÄ- 
TEhTÄVÄT LÄÄkInTÄhUOLLOn 
kEhITTÄmISEn PERUSTana 

Puolustusvoimien (Pv) päätehtävät ovat:1. 
sotilaallinen maanpuolustus, 2. yett strate-
gian mukaiseen yhteistyöhön osallistuminen 
eli käytännössä kyky virka-avun antamiseen 
ja viranomaisyhteistyöhön sekä 3. kansain-
väliset sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävät. 
sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin 

Kuva 1. Puolustusvoimien lääkintähuollon tehtävä on rakentaa yhteistoimintakykyinen lääkintähuolto-
järjestelmä, joka kykenee varmistamaan lääkintähuollon ydintoiminnat kaikissa toimintaympäristöissä 
ja valmiuden säätelyn vaiheissa sekä kaikkia puolustusvoimien päätehtäviä varten, jotka on kuvattu 
kolmion ulkokehällä. Tämä tapahtuu keskittymällä ydintehtäviin, jotka on sijoitettu kolmion sisään. 
Kenttälääkintä on ydintehtävien avainsana. Työskentelymenetelminä ovat laatutyön keinot, puolustus-
voimien suorituskykyä tukeva tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä tehokas koulutusjärjestelmä.
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kehitettävillä suorituskyvyillä osallistutaan 
myös muihin tehtäviin. Lääkintähuolto on osa 
puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää ja 
tuottaa tärkeitä suorituskykyjä kaikkia pää-
tehtäviä varten. 

Lääkintähuoltojärjestelmään kuuluvat perus-
valmiuden aikana pääesikunnan lääkintähuol-
to-osat, toimialan henkilöt puolustushaarois-
sa, sotilaslääketieteen keskus (sotLk) ja 
sen toimipaikat sekä valmiutta kohotettaessa 
pääosin reserviläisistä muodostettavat kenttä-
lääkintäjoukot varusteineen. 

kEnTTÄLÄÄkInTÄ- 
jÄRjESTELmIEn 
kEhITYSVaIhEITa

termillä ”puolustusvoimien neljännen pol-
ven kenttälääkintäjärjestelmä” on perusteen-
sa. jäljempänä esitetyt ajalliset taitekohdat 
ovat osin keinotekoisia, koska puolustusvoi-
mien järjestelmiä ei yleensä lakkauteta koko-
naisuudessaan tiettynä ajankohtana vaan osia 
jää edelleen valmiusvarastoihin kun uutta jär-
jestelmää rakennetaan. niihin tehdään myös 
päivityksiä elinkaaren aikana. Historiallinen 
näkökulma voisi olla yksinkertaistaen seuraa-
vassa esitetyn kaltainen.

1. ensimmäisen polven järjestelmä toimi ai-
kavälillä vuodesta 1918, vapaussodasta 
- vuoteen 1939, talvisotaan. menemättä 
yksityiskohtiin voidaan todeta, että tällöin 
rakennettiin puolustusvoimien lääkintä-
huoltojärjestelmän materiaalinen, organi-
satorinen ja koulutuksellinen valmius sekä 
suorituskyky tulevaa sotaa varten - osin 
vapaussodan kokemusten perusteella. al-
kuvaihe oli hyvin vaihteleva nuoren val-
tion kehittyessä. varsinaisesta kenttälää-
kintäjärjestelmästä ei voitu aluksi puhua. 
talvisodan kynnyksellä kenttälääkintä-
järjestelmää täydennettiin kaikin keinoin. 
koko vajaan 20 vuoden kehityskaarelle oli 
ominaista kaikkinainen resurssien puute ja 
improvisointi. 

2. toisen polven järjestelmä oli käytössä 
vuodesta 1939, talvisodasta vuoden 1980 
taitteeseen. sodan aikana toimintamalli ja 
materiaalit olivat ajanmukaisia tietyistä 
puutteista huolimatta. toimintamalleja ke-

hitettiin talvisodan kokemusten perusteel-
la. jatkosodassa mm. etulinjan evakuointe-
ja tehostettiin ottamalla käyttöön hevosten 
sijaan moottoriajoneuvot. sodan ajan orga-
nisaatiossa tukeuduttiin kenttäsairaaloista 
yhteiskunnan evakuointi- ja sotasairaaloi-
hin. sairaalajärjestelmä oli sodan aikana 
valtakunnan lääkintäpäällikkönä toimi-
neen Pv:n ylilääkärin johdossa. junaeva-
kuoinnit toivat elintärkeää suorituskykyä. 
kenttälääkintäjärjestelmä oli sodan aikana 
varsin tehokas ja ajanmukainen. sodan jäl-
keen materiaali alkoi vanhentua eikä mer-
kittäviin hankintoihin päästy. Pv:n omia 
rauhan ajan sotilassairaaloita lakkautettiin 
vähitellen tarkasteluajankohdan loppupuo-
lelle tultaessa. kenttälääkintäjärjestelmän 
noin 40 vuoden elinkaaren lopussa se oli 
täysin vanhentunut niin materiaaliltaan 
kuin toiminnallisesti.

3. kolmannen polven järjestelmä on toimi-
nut vuoden 1980 tienoilta vuoden 2010 
tienoille. kenttälääkintäjärjestelmä nyky-
aikaistettiin lääkintäjohdon tarmokkain 
toimin perusteellisesti niin toimintamallil-
taan kuin materiaaliltaan 1980-luvun tait-
teen molemmin puolin. tällöin päästiin 
kansainvälisestikin tarkasteltuna ajanmu-
kaiseen kenttälääkintäjärjestelmään, johon 
tehtiin vähäisiä tarkistuksia 1990-luvulla. 
viimeinenkin Pv:n sotilassairaala suljettiin 
vuoden 2005 lopussa. sodan ajan kenttä-
sairaaloista luovuttiin vuonna 2008. järjes-
telmän elinkaari oli noin 25 -30 vuotta. osa 
hyvin suunnitellusta materiaalista ja ratkai-
suista on ollut edelleen käytettävissä uuden 
kenttälääkintäjärjestelmän hyväksi.  
toiminnallisesti Pv:n lääkintähuolto ja jul-
kinen terveydenhuolto suunnittelivat ja to-
teuttivat toimintaansa erillisinä. evakuoin-
tisairaalat olivat sotilassairaaloita lukuun 
ottamatta julkisen terveydenhuollon hal-
linnassa.

4. neljännen polven kenttälääkintäjärjestel-
män kehittämisen alkuna voidaan pitää 
vuoden 2004 aikana käynnistettyä kenttä-
lääkinnän kehittämisohjelmaa (ns. kLää-
ke-hanke). kLääke-hankkeessa keski-
tettiin koko kenttälääkinnän kehittäminen 
erillisiksi projekteiksi. Hankkeessa suun-

ann med milit Fenn 2010: vol. 85, no 1

5



niteltiin uuden kenttälääkintäjärjestelmän 
hankintojen sisältö ja valmistelut maavoi-
mien operatiivisille joukoille ja huoltoryk-
menteille. Pataljoonien suorituskykyisten 
ensihoitoasemien (eHas) varusteratkai-
sujen kokeilu- ja kehittämistyötä tehtiin il-
mavoimissa 2000-luvun alussa, ja varustus 
otettiin siellä nopeasti käyttöön sekä kou-
lutus uusilla varusteilla aloitettiin. kent-
tälääkintäjärjestelmä suunniteltiin yhte-
näiseksi ja modulaariseksi varusteiston, 
henkilöstön ja koulutuksen osalta kaikille 
puolustushaaroille. Lähtökohtana on ollut 
hyvä suorituskyky, joustava taktinen re-
surssien kohdentaminen oikeaan aikaan ja 
oikeaan paikkaan sekä liikkuvuus.   
Puolustusministeri teki tammikuussa 2004 
päätöksensä ja linjauksensa Pv:n lääkintä-
huollon perusteellisesta uudelleen organi-
soimisesta. Lääkintähuollon uudistuksessa 
luovuttiin Pv:n oman erikoissairaanhoi-
don tuottamisesta lakkauttamalla viimei-
nen sotilassairaala eli tilkka. strategiset 
kumppanuussopimukset solmittiin vuon-
na 2005 sairaanhoitopiirien kanssa. ase-
velvollisten erikoissairaanhoidon palvelut 
on sen jälkeen saatu sairaanhoitopiireiltä. 
sopimuksiin sisältyvät myös lääke- ja lää-
kintämateriaalin täydennykset sairaanhoi-
topiireistä Pv:n terveysasemille. toiminta-
malli on sama kaikissa valmiudensäätelyn 
vaiheissa. kumppanuuteen on sisällytet-
ty myös yhteinen Po:jen valmiussuunnit-
telun velvoite. kenttälääkinnästä vastaa 
puolustusvoimat ja evakuointisairaaloiden 
toiminnasta puolestaan julkinen tervey-
denhuoltojärjestelmä (sairaanhoitopiirit).  
uusi kenttälääkintäjärjestelmä kokonai-
suudessaan, sisältäen niin varustuksen, 
käyttö- ja koulutusperiaatteet kuin yhtei-
sen aktiivisen toiminnan suunnittelun sai-
raanhoitopiirien kanssa, oikeuttaa mieles-
täni käyttämään nimeä ”neljännen polven 
kenttälääkintäjärjestelmä”.

kEnTTÄLÄÄkInTÄjÄRjESTELmÄ 
YhTEISkUnnan TUkEna

Lääkintähuollon strategista kumppanuutta ja 
integraatiota julkisen terveydenhuollon kans-

sa syvennetään Po:jen toiminnan varmista-
miseksi suunnittelemalla yhtenäiset valta-
kunnalliset sopimusmallit. niihin sisältyvät 
normaali- ja poikkeusolojen suunnittelu. 

normaaliolojen (no) kumppanuustoimin-
ta on lyhyessä ajassa vakiintunut sotLk:n 
terveysasemien ja sairaanhoitopiirien välillä. 
Pv:n terveysasemien toiminta on tosiasialli-
sesti päivittäistä kenttälääkintää, jolla tuetaan 
Pv:n ydintoimintoja kuten joukkotuotantoa ja 
valmiuskoulutusta. tältä pohjalta on tehokas-
ta kehittää toimintaa yhteiskunnan häiriöti-
lanteita, virka-apua sekä Po:ja varten.

Poikkeusolojen yhteistoiminnan suunnitte-
lu Pv:n ja sairaanhoitopiirien välillä on ollut 
aikaisemmin verrattain yleisluonteista ja kes-
kittynyt Po:jen henkilöstösijoituksien tarkis-
tamisiin. tämä ei ole ollut riittävän tehokas 
tapa tulevaisuuden kenttälääkintäjärjestelmän 
suorituskykyjen luomiseen. 

uuden kenttälääkintäjärjestelmän hankin-
nat ajoittuvat vuosille 2009 - 2011. koulu-
tus uusilla varusteilla on käynnistynyt. eri 
organisaatiotasojen suorituskykyvaatimukset 
on määritelty ja ohjeistettu. kansainvälisis-
sä kriisinhallintatehtävissä on ohjenuorana 
naton 10-1-2 vaatimus. tämä tarkoittaa, että 
verenvuotoa tehokkaasti hillitsevä ensihoito 
on aloitettava 10 minuutissa, lääkärin antama 
ensihoito 1 tunnin kuluessa ja kirurginen en-
sihoito 2 tunnin kuluessa. nämä ovat tehok-
kuustavoitteina myös kenttälääkintäkoulutuk-
sessa. 

Puolustusvoimien oma kenttälääkinnän suo-
rituskyky on vain osa tavoitteena olevaa ko-
konaissuorituskykyä, johon kuuluu oleel-
lisena osana kansallisen terveydenhuollon 
suorituskyvyn riittävä hahmottaminen ja ym-
märtäminen eri uhkamalleja ja valmiuden-
säätelytilanteita varten. ilman tätä yhteistä ko-
konaissuunnittelua ei voida luottaa myöskään 
Pv:n kenttälääkinnän suorituskykyyn - niin 
voimakkaasti integroituminen on jo käytän-
nössä edennyt tehtyjen kumppanuuspäätösten 
pohjalta. Pv:n ja sairaanhoitopiirien lisäksi 
tärkeitä toimijoita ovat Huoltovarmuuskes-
kus, puhumattakaan useiden ministeriöiden ja 
niiden alaisten asiantuntijalaitosten merkityk-
sistä, jotka myös on otettava huomioon.
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valtakunnallisissa suuronnettomuuksien val-
miusharjoituksissa (mm. Barents-harjoitus) 
on todettu, että tarvitaan valtakunnallista 
keskitettyä terveydenhuollon resurssien joh-
tamista. rajallisten resurssien käyttäminen 
edellyttää hyvää koordinaatiota sekä jäykki-
en hallintorajojen ylittämiskykyä, jota ei täl-
lä hetkellä ole terveydenhuollossa. tulevas-
sa terveydenhuoltolain valmistelussa sekä 
valmiuslain toimivaltuuksien sisällössä tulisi 
tämä asia ottaa huomioon. todellisissa Po:ssa 
yhteistoiminnan vaatimukset ovat huomatta-
vasti suuremmat kuin häiriötilanteissa. esi-
merkiksi Pv:n nykyisinä sopimuskumppanei-
na olevat monet pienet sairaanhoitopiirit ovat 
käytännössä liian pieniä vastatakseen Po:jen 
henkilöstövaraus- ja suunnittelutarpeisiin. 
ne eivät todellisuudessa pystyisi vastaamaan 
omin voimin myöskään Po:jen suorituskyky-
vaatimuksiin. tämänkaltaiset asiat ovat nous-
seet esille Pv:n ja Helsingin ja uudenmaan 
sairaanhoitopiirin (Hus) yhteisissä valmius-
suunnittelukokouksissa, joiden tavoitteena on 
kehittää yhteiset mallit valtakunnallista Pv:n 
ja sairaanhoitopiirien välistä suunnittelua var-
ten. valtakunnallista terveydenhuollon koor-
dinaatiokykyä häiriötilanteita ja Po:ja varten 
kaivataan kipeästi!

kenttälääkinnän suorituskyvyn luomiseen si-
sältyy yhteistä suunnittelua sairaanhoitopii-
rien kanssa mm. tilannekuvan tuottamisessa, 
viestinnän toteuttamisessa, potilaiden käsit-
telemisessä sekä tappioihin varautumisessa. 
tietohallinnon kehittäminen kansallisen po-
tilastietoarkiston suunnittelutavoitteiden 
mukaisesti olisi tärkeää päällekkäisen työn 
välttämiseksi. valitettavasti tavoite näyttää 
tältä osin siirtyvän eteenpäin kohti 2010-lu-
vun loppupuolta kansallisen potilastietoar-
kiston (kanta-hankkeen) viivästyessä. myös 
lääkkeiden, lääkintätarvikkeiden ja verival-
misteiden logistiikan ohjauksen ja tilanneku-
van vaatimukset kasvavat tilanteen vaikeus-
asteen kasvaessa. terveydenhuolto on erittäin 
riippuvainen maahantuonnista ja vaikeudet 
kasvavat mikäli kansainvälinen kriisi syven-
tyy. Puolustusvoimien antamat perusteet uh-
ka-arvioista ja tarvittavista resursseista eri 
valmiudensäätelytilanteissa tulee nostaa yh-
teistoiminnassa aivan uudelle tasolle. yhteis-

toiminta edellyttää siten myös sopimuksin 
määriteltävää turvallisuusluokiteltujen tieto-
jen käsittelykykyä. 

sotLk:n Lääkintäkoulu (Lääkk) on Pv:n 
kenttälääkintäkoulutuksen valtakunnalli-
nen toimija. tavoitteena on vakiinnuttaa 
Lääkk:n asema valtakunnallisena katastro-
filääketieteen osaamiskeskuksena - erityises-
ti painottaen kentällä tapahtuvaa johtamista 
ja toimintaa. kenttälääkintäkoulutuksen tär-
keä kehittämisalue on sotilaallisissa harjoi-
tuksissa toteutettavat lääkintähuollon johta-
mis- ja toimintaharjoitukset – kulminoituen 
parhaimmillaan yhteistoimintaharjoituksiin 
eri viranomaisten kanssa. koulutukseen voi-
sivat tällöin sisältyä esimerkiksi nykyaikaisen 
eHas:n käyttöönottaminen, viestivälinei-
den hallinta yhteistoiminnassa viranomaisten 
kanssa, simulaattoriavusteiset toimintahar-
joitukset sekä toiminta helikopteri- ja lento-
evakuoinneissa. yhteistoiminta kehittyisi täl-
löin Po tavoitteiden ohella mitä suurimmassa 
määrin myös yett-tavoitteiden mukaisesti. 
uudistetun lääkintäreserviupseerikurssin joh-
tamis- ja kouluttamismoduulit on suunniteltu 
avattaviksi myös kumppaneille. 

sotLk:lla on asiantuntija- sekä sotilaslai-
toksena merkittävä vaikuttamismahdollisuus 
Po:jen valtakunnallisen terveydenhuollon 
yhteistoiminnan kehittämiseen. sotLk:n 
meneillään oleva operatiivisen toimialan ke-
hittämisvaihe tähtää osaltaan tuen tehostami-
seen mm. huoltorykmenteille sekä harjoitus-
toiminnan terävöittämiseen reserviläisille ja 
kumppaneille. sotLk:n kenttälääkinnän asi-
antuntijoilla tulee olla vahva tietämys Pv:n 
kehittämisestä, jotta voidaan ennakoida tar-
vittavia kehityslinjoja myös kenttälääkinnäs-
sä sekä sen soveltamisessa yhteistoiminnan 
suunnitteluun. 

kÄYTÄnnÖn 
YhTEISTYÖmahdOLLISUUkSIa 

julkisen sairaalan valmiudet sairaalan ulko-
puoliseen toimintaan voivat olla rajoitetut 
esimerkiksi suuronnettomuuksissa. Puolus-
tusvoimilla puolestaan on kentälle soveltuvia 
lääkintävarusteita, mitkä voidaan eri päätök-
sillä antaa kumppanuuksiin perustuen myös 
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siviiliterveydenhuollon käyttöön. tällaisia 
ovat esimerkiksi ensihoito- ja leikkausasema, 
maastokelpoinen sairasauto sekä kehitettävä 
suojelulääkintävarustus, millä voidaan tar-
vittaessa toimia saastuneessa ympäristössä. 
tärkeänä kehittämisalueena ovat lentoevaku-
oinnit (Casa- kuljetuskoneet ja nH90- he-
likopterikalusto). niiden lääkintävarustuksen 
ja käyttökonseptien suunnittelu mm. suuron-
nettomuuksia varten on käynnistynyt helikop-
teritoimintaan perehtyneiden yliopistosairaa-
loiden ensihoidon asiantuntijoiden kanssa. 

Pv:n lääkintähuollon eräät erikoisosaamisen 
alueet, kuten bio- sekä kemiallinen suojelu-
lääketiede ovat verkottuneet hyvin Pv:n si-
sällä, yhteiskunnan asiantuntijaverkostoon ja 
myös kansainvälisesti. niiden suorituskykyjä 
on kehitetty aktiivisen tutkimustyön keinoin 
mm. kentällä tapahtuvaa nopeaa uhkatilantei-
den määrittelykykyä varten. kyseiset suori-

tuskyvyt ovat tärkeitä kaikkia Pv:n päätehtä-
viä ja yhteiskuntaa varten.

kenttälääkinnän koulutusjärjestelmän kehit-
tämistä jatketaan kumppaneiden asiantunti-
joiden kanssa yhteistoiminnassa. Lentoeva-
kuointien lääkintävarusteiden testaukset ja 
muuta evakuointivalmiuden luomiseen täh-
täävät valmistelut jatkuvat alkuvuodesta 2010 
intensiivisinä. simulaattoriavusteinen kata-
strofilääketieteen koulutus on suunniteltu vie-
täväksi myös kenttäolosuhteisiin.

maakuntajoukkotoimintaa voitaisiin kehit-
tää esimerkiksi siten, että sairaanhoitopii-
reissä muodostetaan uusiin kenttälääkintä-
joukkoihin kuuluvia reservin yksiköitä, kuten 
ensihoitojoukkueita, joiden käyttöön ja säi-
lytykseen annettaisiin tarvittava kenttälääkin-
täkalusto. kokoonpanoltaan ensihoitojouk-
kue on 6 lääkäriä, 6 aliupseeria ja 25 muuta 
miehistöön kuuluvaa terveydenhuollon am-

Kuva 2. Nykyinen maavoimien kenttälääkintäjärjestelmä, jonka EHAS- ratkaisu edustaa teho-
kasta, kevyttä ja liikkuvaa varustusta. EHAS- kalustoilla voidaan tukea YETT- tarpeita, kriisin-
hallintaoperaatioita sekä keskittää niitä taktisesti mm. kirurgisen ensihoitokyvyn ja evakuoin-
tikyvyn tuottamiseksi myös poikkeusoloissa. Nato- luokituksen suorituskyvyltään ne edustavat 
nykyvarustuksellaan ja henkilöstökokoonpanoltaan tasoa Role 2 –. Ne soveltuvat hyvin NH90 
helikopterilla tai CASA kuljetuskoneella siirrettäviksi.

J oukkue

E HP

E HAS

E HK

L M

K omppania

K omppania

P ataljoona

P ataljoona

L ääkintämies
luokittelee
Haav oittuneen 
joka kuljetetaan
E ns iHoitoP aikalle

L ääkäri antaa
ens iavun eli 
aloittaa hoidon
ja tarkentaa 
diagnoos ia  

P otilaat kuljetetaan
kiireellis yys -
järjes tyks es s ä
E ns iHoitoAS emalle

L ääkäri s uorittaa 
s tabiloiv at hoitotoi-
menpiteet (es im. 
k iireellinen leikkaus ) 
ja  v almis telee potilaat 
evakuointia v arten  

P otilaat kuljetetaan 
E HK : iin / 
E VAK uointiS airaaloihin

K otiuttamis een 
tähtäävä hoito 
annetaan 
evakuointi-
s airaalas s a

Huoltorykmentti

E VAK S

LM, lääkintämies
E HP, ensihoitopaikka, komppania
E HAS, ensihoitoasema, pataljoona, kirurginen ensihoito
E HK , ensihoitokeskus, huoltorykmentti, kirurginen hoito
E V AK S, evakuointisairaala, strateginen kumppanuus
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mattihenkilöä. joukkoon sisältyy tällöin yksi 
leikkausryhmä. ensihoitojoukkue voi antaa 
tehokasta ensihoitoa ja tarjota ajoneuvokalus-
tolla varustettuna myös evakuointikykyä. ka-
lusto on helposti liikuteltavaa ja tarjoaa hyvän 
suojan, sähköverkon ja lämmön. Henkilöstöä 
voitaisiin täydentää suuronnettomuuksia var-
ten muulla vapaaehtoisella henkilöstöllä. jul-
kisen terveydenhuollon puolella olisi näin 
käytettävissä henkilöstöä ja kalustoa myös 
häiriötilanteita varten. virka-apupyynnöil-
lä suorituskykyä voidaan edelleen tehostaa. 
maakuntajoukkotoiminnan edellyttämä osaa-
minen on koulutettavissa joustavasti ympäri 
maata järjestettävissä puolustusvoimien har-
joituksissa. 

VaIn VERkOSTOITUmaLLa 
kYETÄÄn LUOmaan 
SUORITUSkYkYÄ

edellä on kuvattu eräitä niistä monista mah-
dollisuuksista, joilla yhteiskunnan kriisin-
kestävyyttä voidaan parantaa myös Pv:n lää-
kintähuollon toimin samalla kun tehdään 
tarvittavia valmisteluja Po:ja varten. koulu-
tusta, tutkimustoimintaa sekä yhteistä suunnit-
telua jatketaan erilaisia uhkatilanteita varten 
niin kotimaan kuin kansainvälisiin tarpeisiin. 
kansainvälisen taloudellisen kriisin sekä pan-
deemisen (H1n1) 2009-viruksen ravistellessa 
yhteiskuntaa olemme viimeistään nyt huoman-
neet olevamme varsin pieni toimija maail-
massa. siksi vähintäänkin kaikki kansalliset 
resurssit ja kriittiset kohteet tulee kartoittaa, 
tiedostaa ja valmistella ajateltavissa olevia ti-

lanteita varten, olipa kysymyksessä lääkintä-
huollon näkökulmasta sitten vakava pandemia, 
suuronnettomuus tai sodan uhka. mekanismit 
yhteistoiminnan kehittämiseen ovat kaikilla ta-
soilla olemassa.

Puolustusvoimilla on varsin laaja lääkintä-
huollon suunnittelun ja toiminnan osaaminen 
poikkeusoloihin valmistauduttaessa. tämä 
osaamisalue tulee nyt aktiiviseen ja uuteen 
vaiheeseen kun uutta valmiussuunnittelu- ja 
yhteistoimintamallia käynnistetään Pv:n ja 
sairaanhoitopiirien välille. vuoden 2009 ai-
kana kehitettyä yhteistoimintamallia testa-
taan ensivaiheessa yhdessä Hus.n ja Pv:n 
kanssa.

Neljännen polven kenttälääkintäjärjestelmä 
on uusi yhteiskunnan toimintaympäristön 
ja voimavarat huomioonottava toimintajär-
jestelmä, jota edelleen yhteistyössä virittä-
mällä on saavutettavissa myös huomattava 
kokonaismaanpuolustuksen ja yhteistoimin-
taosapuolten hyöty. toimintamallissa on huo-
mattavaa suorituskykyjen kehittämispotenti-
aalia tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. 
kenttälääkintäjärjestelmän arvioitu elinkaari 
kantanee päivityksin 2030-luvun taitteen yli. 
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PUOLUSTUSVOImaT ja SaIRaanhOITOPIIRIT 
VaRaUTUVaT YhdESSÄ hOITamaan  

haaVOITTUnEITa ja LOUkkaanTUnEITa
Lääkintäeversti hannu Isotalo

Valmiuspäällikkö Pekka koskinen

Puolustusvoimat vastaavat yhdessä strate-
gisten kumppaniensa, sairaanhoitopiirien, 
kanssa haavoittuneiden tarvitsemasta hoi-
dosta. Puolustusvoimat järjestää haavoit-
tuneille kentällä välttämättömän ensiavun, 
ensihoidon, hengen pelastavan kirurgisen 
hoidon ja sairaankuljetuksen. sairaanhoito-
piirit huolehtivat sairaaloihin tuotujen haa-
voittuneiden hoidosta ja lääkinnällisestä 
kuntoutuksesta. vaikeasti loukkaantuneen 
pelastuminen riippuu sekä puolustusvoimi-
en että sairaanhoitopiirien onnistumisesta 
omassa tehtävässään. molemmat tarvitse-
vat loukkaantuneiden hoitamiseen harjaan-
tuneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
tehokkaita hoito- ja toimintatapoja, lääkin-
tälaitteita, -kalustoja ja työtiloja sekä var-
mennettua tarkoituksenmukaisten lääk-
keiden ja sairaanhoitotarvikkeiden saantia 
käyttöön. kenttälääkinnän, lääkinnällisen 
pelastustoimen ja kentällä annettavan ensi-
hoidon toimintatavat ovat kehityksen myötä 
yhdenmukaistuneet.

YhTEISTYÖ On VOImaa

nyt kannattaa yhdessä selvittää, mitä uusia 
mahdollisuuksia puolustusvoimien uusien 
lääkintävarusteiden käyttö normaaliolojen 
katastrofeissa ja ensihoidossa avaisi, ja aloit-
taa seuraavan sukupolven yhtenevien toi-
mintatapojen ja lääkintävarusteiden suunnit-
telu, jotta hankittavat voimavarat palvelevat 
nykyistä paremmin sekä siviili- että sotilas-
terveydenhuollon valmiutta. yhtenevät toi-
mintatavat ja lääkintävarusteet helpottaisi-
vat myös lääkintähenkilöstön kouluttamista 
ja varusteiden ylläpitoa. Puolustusvoimien 
ja sairaanhoitopiirien tulee myös selvittää ja 
sopia poikkeusolojen yhteistyönsä ja työn-
jakonsa loukkaantuneista ja heidän omai-
sistaan huolehtimisessa ja tehdä tarvittavat 

valmistelut. Puolustusvoimien kannalta ky-
seessä on ns. sotataloussopimusten laatimi-
nen ja siihen liittyvä yhteistyökyvyn arvi-
ointi ja kehittäminen.

Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät ei-
vät enää rajoitu maan sotilaalliseen puo-
lustamiseen. kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan osallistumien ja yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen tukeminen 
(yett) muita viranomaisia auttamalla ovat 
myös tärkeitä tehtäviä, ja ne ovat lisänneet 
tarvetta puolustusvoimien ja sairaanhoito-
piirien väliseen yhteistyöhön.

kEnTTÄLÄÄkInTÄ 
TULEVaISUUdESSa

kylmän sodan jälkeen suuret kenttäarmei-
jat väistyivät, puolustusvoimien sodan ajan 
vahvuutta supistettiin, ja puolustusvoimis-
sa keskityttiin kooltaan noin 5000 mie-
hen valmiusyhtymien (esimerkiksi ns. val-
miusprikaatit) kehittämiseen. Pienemmät 
vahvuudet mahdollistivat terveydenhuol-
lon ammattilaisten viemisen entistä lähem-
mäs haavoittumispaikkaa, mistä vuorostaan 
seurasi tarve uudistaa lääkintäsotavarusteet 
vastaamaan ammattilaisten myötä mahdol-
lisiksi tulleet kehittyneemmät ensihoitome-
netelmät. maapuolustusta kehitetään edel-
leen ja joukkojen koot sekä kokonaismäärä 
ovat yleisesti pienentymässä. Perinteisiä 
määrävahvuisia joukkoja korvataan teh-
tävänmukaisilla taisteluryhmillä ja –osas-
toilla. myös kenttälääkinnän toimintatapo-
ja kehitetään joustavammiksi parantamalla 
lääkintävoiman keskittämistä pieninä tii-
meinä vuorollaan lyhytaikaisiin tehtäviin 
sinne, missä lääkintäapua eniten tarvitaan. 
eri lääkintäyksiköistä peräisin olevista en-
sihoitoryhmistä muodostetaan jatkuvasti 
elävä tilapäinen voimakas kokoonpano so-
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tatoimen painopistesuunnille. ensihoitoryh-
mien käyttö, johtaminen ja toiminta ovat 
samankaltaisia kuin rauhan akana suuron-
nettomuudessa tai esimerkiksi kolaripaikal-
la. Puolustusvoimien ja sairaanhoitopiiri-
en kannattaa yhdessä suunnitella, kokeilla, 
ylläpitää ja kehittää näitä toimintatapoja ja 
niissä tarvittavia lääkintävarusteita. tällöin 
puolustusvoimien hankkimia lääkintävarus-
teita voisi ehkä olla kokeilu- ja koulutus-
käytössä sekä suuronnettomuuksien varalta 
sairaanhoitopiirien sairaaloissa. Henkilös-
tön koulutus tehostuisi ja voimavaroja voisi 
vapautua uudelleen kohdennettavaksi, kun 
erilaisten johtamis- ja toimintatapojen kou-
lutus sekä varusteisto ja niiden harjoittelu 
yhdenmukaistuisivat. 

kanSaInVÄLISTYmInEn  
VaaTII mYÖS LÄÄkInTÄ- 
hUOLLOLTa PaLjOn

kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallin-
tatehtäviin osallistumisen myötä puolus-
tusvoimien kyky huoltaa joukkojaan kau-
kaisiin maihin ja evakuoida suurikin määrä 
sairastuneita ja loukkaantuneita kotimaa-
han hoidettavaksi ovat kehittyneet ja kehit-
tyvät edelleen. näyttävimpiä esimerkkejä 
kehityksestä ovat maavoimien käyttövali-
koimaan hankitut suuret kuljetuslentoko-
neet ja käyttöön tulossa olevat keskiraskaat 
kuljetushelikopterit ja ilmavoimien uu-
det kuljetuslentokoneet. Lääkintähuollon 
suunnittelu outoihin ulkomaisiin olosuhtei-
siin on lisännyt tarvetta ns. lääkintätiedus-
teluun eli tietojen hankkimiseen ja jakami-
seen terveysuhista ja toimintaympäristön 
mahdollisuuksista ja haittatekijöistä itse 
ja yhteistyössä muiden koti- ja ulkomais-
ten viranomaisten kanssa. Lääkintähuollon 
toteutus tiettömien taipaleiden takana on 
vaatinut ja vaatii lääkintähenkilöstön kou-
lutuksen ja varusteiden edelleen kehittä-
mistä. myös siviiliterveydenhuollon on va-
rauduttava auttamaan ulkomailla suurtakin 
määrää avun tarpeessa olevia suomalaisia 
tai naapurimaiden kansalaisia. yhteistyö 
suunnittelussa ja suorituskykyjen rakenta-
misessa on varmasti hyödyllistä.

YhTEISkUnnan ELInTÄRkEIdEn 
TOImInTOjEn TURVaamInEn

Puolustusvoimien tehtäviin kuuluu entistä 
laajempi velvollisuus osallistua yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen 
jo normaaliolojen aikaisissa häiriötilan-
teissa. voimavaroja, jotka on hankittu en-
sisijaisesti sotilaallisen maanpuolustuksen 
tarpeisiin, varaudutaan käyttämään entistä 
suunnitelmallisemmin ja monipuolisemmin 
myös muille viranomaisille annettavassa 
virka-avussa. Puolustusvoimien kenttälää-
kinnän kehittämishanke, ”kLääke”, siirtyi 
vuonna 2009 rakentamisvaiheeseen, jonka 
aikana sotilaslääketieteen keskus (sotLk) 
hankkii puolustusvoimille merkittävän mää-
rän uusia lääkintävarusteita alkaen taisteli-
jakohtaisista ensisiteistä ja kiristyssiteistä 
ja päättyen hätäkirurgisten leikkausasemien 
kalustoihin. näitä varusteita tai niiden osia 
olisi voitava käyttää tarvittaessa myös rau-
han aikaisten katastrofien hoitoon. Se vaa-
tii kuitenkin, että mahdolliset käyttötilanteet 
ennakoidaan yhdessä siviiliviranomaisten 
kanssa, tarkoituksenmukainen osuus varus-
teista varastoidaan käyttövalmiina ja käyt-
töönottoa sekä käyttöä harjoitellaan. sama 
suunnittelu ja harjoittelu palvelisi myös 
kenttälääkintää, jossa lääkintäryhmien on 
samalla tavalla kyettävä poimimaan eri teh-
täviin parhaiten sopivat välineet suuremmis-
ta joukkokohtaisista lääkintäsotavarusteista. 
Hyviä tuloksia tuottaneen kLääke-hank-
keen seuraava kehittämisvaihe on siirtymäs-
sä esisuunnittelusta suunnitteluvaiheeseen. 
suunnittelemalla alusta lähtien yhdessä toi-
mintatapoja ja varusteita, puolustusvoimi-
en mahdollisuudet tukea sairaanhoitopii-
rejä suuronnettomuuksiin varautumisessa 
paranevat, ja samalla kenttälääkinnän suo-
rituskykyjen rakentaminen ja ylläpitäminen 
helpottuvat. esimerkkinä mahdollisuuksis-
ta voidaan mainita puolustusvoimien val-
mius antaa noin 40 hengityskonetta teho-
hoitoa tarvitsevien hoitoon, jos pandemia 
lisäisi keuhkovauriopotilaiden määrää. Pi-
dempää suunnittelua vaativina esimerkkei-
nä ovat maavoimien kuljetushelikoptereiden 
ja ilmavoimien kuljetuskoneiden käyttö vai-
keasti haavoittuneiden siirtämiseen esimer-
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kiksi tietyn tyyppisten vammojen hoitoon eri-
koistuneeseen sairaalaan tai hoitokapasiteetin 
vapauttamiseksi taisteluja lähellä olevissa sai-
raaloissa. tässä sodan ajan tarpeisiin kehitet-
ty kyky siirtää useita loukkaantuneita potilai-
ta voisi olla hyödyllinen vara myös koti- tai 
naapurimaassa normaalioloissa tapahtunee-
seen suuronnettomuuteen.

YhTEInEn SUUnnITTELU 
TIIVISTYY

Puolustusvoimien esikunnissa lääkintähuol-
lon operatiivisen suunnittelun perusteeksi 
tarvitaan sairaanhoitopiirien kanssa yhdessä 
valmistellut sopimukset ja suunnitelmat sii-
tä, mihin sairaaloihin, potilaita taisteluken-
tältä voidaan kuljettaa ja mistä lääkintäjoukot 
voivat täydentää lääkkeitä ja sairaanhoitotar-
vikkeita. Puolustushallinnon ohjeistuksessa 
kyseisestä sopimuksista käytetään nimitystä 
”sotataloussopimus”, ja siihen kuuluu liittei-
nä ns. ”kapasiteettivaraus” ja ”valmiussuun-
nitelma”. sairaanhoitopiirien kanssa solmitta-
vissa sopimuksissa puolustusvoimat ilmoittaa 
kapasiteettivarauksenaan potilastyypeittäin 
määrät ja aikataulut, joilla potilaita tuotaisiin 
sairaanhoitopiirin sairaaloihin taisteluken-
tältä ja lääkkeitä ja sairaanhoitotarvikkeita 
täydennettäisiin. valmiussuunnitelma on sai-
raanhoitopiirin arvio kyvystään hoitaa puo-
lustusvoimien tuomat potilaat ja suunnitelma 
loukkaantuneiden hoidosta ja hoidon edelly-
tyksenä olevista henkilöstö-, toimintatapa-, 
kalusto-, tila-, tarvikehuolto- jne. järjeste-
lyistä ja niiden valmisteluista rauhan aikana. 
monet järjestelyistä ja valmisteluista vaativat 
puolustusvoimien ja sairaanhoitopiirien tii-
vistä yhteistyötä, sillä lääkintähenkilöstö ja 
monet muutkin voimavarat, joudutaan jaka-
maan sairaanhoitopiirin ja puolustusvoimien 
kesken. sotataloussopimusten yhteinen val-
mistelu suunnitellaan aloitettavaksi vuonna 
2010. valmistelun myötä sodan ajan terve-
ydenhuollon suorituskyky arvioidaan ja ke-
hittäminen suunnitellaan. kehittämiseen voi 
kuulua sairaanhoitopiirien välisen vastuunja-
on muuttamisen tarkastelu poikkeusoloissa, 
potilaiden ja hoitoryhmien siirrot sairaaloi-
den välillä, muutokset lääkkeiden ja sairaan-

hoitotarvikkeiden varastoinnissa ja varastojen 
käyttöönotossa.
kaikilla tasoilla loukkaantumispaikalta lo-
pulliseen hoitopaikkaan ja sairaaloiden ja 
sairaanhoitopiirien välisen vastuunjaon sää-
telyyn tarvitaan taktiset, operatiiviset ja stra-
tegiset tilannekuva- ja johtamisjärjestelmät. 
Loukkaantuneiden siirtyessä kentällä nopeas-
ti hoitopaikalta toiselle ja ja siviilisairaalaan 
sekä myöhemmin sairaalasta toiseen, potilas-
tietojen luotettava siirtyminen on tärkeää. yh-
teensopivien tai yhteisten tietojärjestelmien 
kehittämisessäkin yhteistyölle on tilaus.
Puolustusvoimien ja sairaanhoitopiirien yh-
teistyötä on valmisteltu tähän mennessä seu-
raavasti: uhkakuvaa, henkilöstömenetysten 
arviointitapaa ja potilasprofiileja sekä sopi-
musmallia on kehitetty puolustusvoimien 
sisällä reilun vuoden ajan puolustusvoimi-
en ylilääkärin, lääkintäkenraalimajuri Pent-
ti kurosen johdolla. Loukkaantuneiden si-
viilipotilaiden määrien ja laadun arviointia 
on kehitetty yhteistyössä Helsingin ja uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kanssa. 
Puolustusvoimien lääkintäjohto ja Hus:n 
valmiusasioiden johto- ja suunnitteluryhmä 
ovat luodanneet yhteistyömahdollisuuksia ja 
Hus:n roolia valtakunnallisena koordinoija-
na. vuoden 2009 pääsotaharjoitukseen liitty-
en kainuun keskussairaalassa oli seminaari 
puolustusvoimien ja sairaanhoitopiirin poik-
keusolojen yhteistyöstä. sairaanhoitopiirien 
ja puolustusvoimien sopimusvalmisteluun 
liittyviä valmiuspäiviä on kokeiltu Pohjois-
suomen Huoltorykmentin (PsHr) ja paikal-
listen sairaaloiden harjoituksina Pohjois-suo-
messa. uhkakuvaa, potilasmäärien arviointia 
ja yhteistyömahdollisuuksien esiselvitystä on 
tehty ilmavoimien harjoituksessa, johon osal-
listui ensihoidon asiantuntijalääkäreitä ja val-
miudesta vastaavia eri sairaanhoitopiireistä.
Puolustusvoimien ja sairaanhoitopiirien yh-
teistyöllä voidaan saavuttaa monia parannuk-
sia valmiuteen hoitaa loukkaantuneita - olipa 
kyseessä normaaliolojen onnettomuus tai so-
tatoimet, vastaava yhteistyön tehostuminen 
voidaan saavuttaa johtamisvalmiuksien har-
joittelussa - olipa kyseessä toiminta tapahtu-
mapaikalla tai valtakunnallisessa johtokes-
kuksessa.
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TERVEYdEnhUOLLOn TIETOhaLLInnOn 
kEhITTÄmInEn kOhTI PUOLUSTUSVOImIEn 

kEhITTYVÄÄ TOImInnanOhjaUSTa SEkÄ 
kanSaLLISIa SÄhkÖISIÄ PaLVELUITa

 
Lääkintäeversti matti Lehesjoki

Lääkintämajuri jouko Peltomaa

Lääkintämajuri kari kesseli

Puolustusvoimien (Pv) tietohallinnon ke-
hittäminen kohti uutta toiminnanohjausjär-
jestelmää (enterprise resource Planning , 
erP) on parhaillaan käynnissä. erP-jär-
jestelmänä on päätetty käyttää saP-oh-
jelmistoa usealla eri osa-alueella. terve-
ydenhuollon, kuten muunkin logistiikan, 
toiminnoista osa voidaan itse asiassa to-
teuttaa saP-järjestelmässä sellaisenaan, 
mutta olennaisinta keskitetyn toiminnan-
ohjauksen toteutumisessa on, että käytös-
sä olevat mahdolliset muutkin tietojärjes-
telmät nivoutuvat saumattomasti tuohon 
yhteen toiminnanohjausjärjestelmään. toi-
minnanohjausjärjestelmän avulla tuotetaan 
paitsi eheitä raportteja ja laskelmia. sen 
koostamat tiedot ovat olennaisia myös ti-
lannetietoisuuden ylläpitämisessä. järjes-
telmän avulla erilaisten suunnitelmien ja 
ennusteiden laatiminenkin voidaan perus-
taa parhaaseen kulloinkin käytettävissä 
olevaan tietoon.

Puolustusvoimien terveydenhuollossa ta-
voitteena on olla kiinteästi mukana koko-
naisuudessa, jossa lääkintähuollon eri tie-
tolähteistä saatavaa tietoa voidaan yhdistää 
muiden toimialojen hallinnoimaan tietoon 
ja hyödyntää järjestelmässä jo olevaa tie-
toa niin terveydenhuollon toteuttamisen 
tukena kuin johtamisessa. Likimain kaikki 
Pv:n terveydenhuollon järjestelmätarpeet, 
varsinaista potilastietojärjestelmää lukuun 
ottamatta, voidaan toteuttaa identtisin toi-
mintamallein ja järjestelmin muiden toi-
mialojen kanssa, oli kyse sitten materiaa-
lihallinnosta, tilauksista, tuotannosta tai 
taloushallinnon prosesseista. 

myös sähköisen potilastietojärjestelmän 
(electronic Health record, eHr) kehittä-
mistä puolustusvoimissa ohjaavat puolus-
tusvoimien toiminnanohjauksen tarpeet, 
mutta olennaisimmat vaatimukset tulevai-
suuden järjestelmälle ovat kansallisia, osin 
jopa monikansallisia. tässä artikkelis-
sa keskitytään pääasiassa suunniteltuihin 
kansallisiin uusiin toimintoihin, etenkin 
terveysarkiston ja sähköisten palvelujen 
osalta. niiden lisäksi puolustusvoimien 
potilastietojärjestelmän oletetaan tulevai-
suudessa kykenevän vaihtamaan tietoa tar-
vittaessa vaikkapa nato:n järjestelmien 
kanssa, esimerkiksi joukkojemme toimi-
essa osana monikansallista kriisinhallinta-
joukkoa.

kanSaLLISET TaVOITTEET – 
TERVEYSaRkISTO ja ERESEPTI

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kastietojen sähköisestä käsittelystä ja säh-
köisestä lääkemääräyksestä astui voimaan 
1.7.2007. Lain perusteella kaikkien jul-
kisen terveydenhuollon yksiköiden tulee 
liittyä kansallisten kelan kanta-palvelui-
den käyttäjiksi 1.4.2011 mennessä. Laki ei 
koske ainoastaan julkista terveydenhuol-
toa, vaan myös yksityisiä terveydenhuol-
topalveluiden tuottajia, joilla on käytössä 
sähköinen potilastietojärjestelmä. kanta-
hankkeen tavoitteena on tukea terveys- ja 
sosiaalipalveluiden laadukasta ja kustan-
nustehokasta tuottamista sekä kansalais-
ten toimintamahdollisuuksien parantamis-
ta. tähän päästään tietojen yhteiskäytöllä 
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ja asianmukaisella tietovarantosäilytyksel-
lä, joka parantaa tietojen luovutusta ter-
veydenhuollon toimintayksiköiden välillä 
mahdollistaen asiakkaiden tiedonsaannin 
ja sähköisen arkistoinnin nykyistä suju-
vammaksi. jotta kanta-palvelut pystytään 
rakentamaan valtakunnalliseksi toimivak-
si kokonaisuudeksi, tulee rakentamisvaihe 
vaatimaan keskistettyä ohjausta tietojärjes-
telmäarkkitehtuurin rakentamisessa sekä 
yhteisiä pelisääntöjä sovittaessa järjestel-
män sisällön, tekniikan, toiminnallisuuden  
ja tietoturvan yhteensovittamisesta. Perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
monien erilaisten potilastietojärjestelmien 
yhteensovittaminen tulevaan kanta-arkis-
toon on suuri haaste.

Pv on osallistunut kuntaliiton vetämään 
ohjausryhmätyöskentelyyn, jossa on py-
ritty ohjeistamaan kehitystyöstä vastaavia 
työpajoja, ns. klustereita 5 - 7 kpl, järjes-

telmäarkkitehtuurin yhteensovittamiseksi 
yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudek-
si. klusterit ovat rakentuneet markkinoilla 
olevien potilastietojärjestelmien ympäril-
le, joiden jatkokehittämistä on päätetty jat-
kaa kohti kanta-yhteensopivuutta. tämän 
seurauksena kaikkia olemassa olevia poti-
lastietojärjestelmiä ei tulla kehittämään ja 
näin markkinoille jää tulevaisuudessa vä-
hemmän sähköisiä potilastietojärjestelmiä 
verrattuna nykytilaan. tilanne ei ole huo-
no, koska nykyään on selvästi liikaa tie-
tojärjestelmiä, jotka aiheuttavat erilaisuu-
tensa takia yhteensopivuusongelmia sekä 
rasittavat terveydenhuoltojärjestelmää yhä 
lisääntyvillä kustannuksilla. Hankkeen 
lopputuotteena saadaan tietojärjestelmä-
arkkitehtuurista valtakunnallinen kattava 
tietojärjestelmäpalvelu, joka mahdollistaa 
potilastietojen reaaliaikaisen ja tietotur-
vallisen saatavuuden hoitotilanteissa sekä 

Kuva 1: Arkkitehtuurikuvassa on esitetty KANTA-palveluiden ja käyttäjien rakenne.
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varmistaa sähköisen arkistoinnin. kaiken 
tämän edellytyksenä on kansallisten poti-
lastietojärjestelmien uudistaminen kansal-
listen vaatimusten mukaisiksi, joista ovat 
vastuussa sähköiset potilastietojärjestelmät 
tuottaneet ohjelmatalot.

kanta-uudistus luo pohjaa kansalaiselle 
tarjottavien sähköisten palveluiden kehit-
tämiselle. tavoite on luoda kansalaisille 
mahdollisuus saada omaan tilanteeseen-
sa sopivaa laadukasta ja luotettavaa tietoa 
terveydestä, sairauksista, sairauksien hoi-
dosta ja terveyspalveluista. kantapalvelui-
den jakautuessa erilaisiin toiminnallisiin 
alueisiin (earkisto, ekatselu, eresepti), 
voi kansalainen asioida terveydenhuollon 
palvelutuottajien kanssa monikanavaisesti 
oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistä-
miseksi.

järjestelmä luo kansalaiselle pääsyn omiin 
terveystietoihinsa ja hän voi sähköisesti 
hallinnoida tietojen luovutuksiin liittyviä 
suostumuksia ja kieltoja. kansalaisella on 
mahdollisuus tehdä sähköiseen terveyskan-
sioonsa omia merkintöjään, liittää siihen 
standardoitua mittalaitteista tulevaa tietoa 
ja sopia hoitovastuussa olevan tahon kans-
sa, mikä osa tiedoista välittyy hoidon an-
tajalle. 

myös puolustusvoimien terveydenhuollolle 
on asetettu hankkeen kautta lainsäädännöl-
lisiä velvoitteita. Puolustusvoimien tavoit-
teena on saavuttaa sosiaali- ja terveyden-
huollon laissa asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä määritelty tavoitetila. näin 
puolustusvoimat kykenee toteuttamaan la-
kisääteistä tehtäväänsä osana yhteiskun-
taa sekä varmistamaan sujuvan yhteistyön 
sidosryhmien ja sopimuskumppaneiden 
kanssa. samalla puolustusvoimat pyrkii 
huomioimaan  omat erityistarpeidensa ku-

ten joukkotuotannon suunnittelun, puolus-
tusvoimien tutkimustoiminnan sekä hal-
linnon ja tilastoinnin erityistarpeet. Pv:n 
sotilaslääketieteen keskuksen rooli kan-
sallisena ilmailu- ja laivastolääketieteen 
tutkimusyksikkönä on keskeinen ja yh-
teistyö tutkimuksen ja lakisääteisten mää-
räaikaistarkastusten tekijänä on merkittä-
vä. myös näiden erityistietojen liittäminen 
kanta-arkistoon tulee toteuttaa ja suun-
nitella huolellisesti, jotta erityisryhmien 
vaatimat tietoturvan salaustarpeet tulevat 
huomioiduiksi. vastaava suojaustarve on 
myös sisäasiainministeriön alaisella polii-
sitoimella.

Puolustusvoimat tulee tukeutumaan tule-
vaisuudessa vain yhteen potilastietojär-
jestelmään. nykyisellään käytössä oleva 
doctorex-järjestelmä ei täytä asetettuja 
uusia vaatimuksia. uuteen potilastietojär-
jestelmään siirtyminen tulee vaatimaan 
Pv:n terveydenhuollolta laajamittaisen 
selvitystyön, jossa määritellään tekniset 
ja toiminnalliset määrittelyt, tarvelähtöiset 
asiakasprosessit ja -palvelut sekä toimin-
nan käyttäjävaatimukset.
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SOTILaan kEnTTÄkELPOISUUdEn aRVIOInTI

Lääkintäeversti matti Lehesjoki

Lääkintäkommodori kai Parkkola

Lääkintäeversti ari Peitso

PaLVELUSkELPOISUUS ja 
kEnTTÄkELPOISUUS

asevelvollisen palveluskelpoisuuden määrit-
täminen palvelee toisaalta sotilasviranomai-
sia, jotta nämä voivat määrätä terveydellisiltä 
edellytyksiltään sopivat miehet varusmies-
palvelukseen ja sen eri koulutushaaroihin ja 
toisaalta asevelvollisen omaa palvelusturval-
lisuutta. asevelvollisuuslaissa (1438/2007) 
on määritelty palveluskelpoisuus seuraa-
vasti: palveluskelpoinen on asevelvollinen, 
joka suoriutuu palveluksesta eikä vaaran-
na omaa tai muiden palvelusturvallisuutta. 
Palveluskelpoisuuden arvioinnissa ei riitä kri-
teeriksi, että asevelvollinen pystyy suoriutu-
maan varusmiespalveluksesta, vaan hänen tu-
lee olla palveluskelpoinen sotilaskoulutuksen 
mukaisessa sodan ajan tehtävässään myös re-
servissä ja kertausharjoituksissa. 

varusmiespalveluksen tavoitteena on saada 
fyysinen toimintakyky sellaiselle tasolle, että 
asevelvollinen kykenee joukkonsa mukana re-
serviin siirtyessä täyttämään menestyksellises-
ti puolustushaaran, aselajin ja koulutushaaran 
mukaiset taistelutehtävät vähintään kahden 
viikon ajan jatkuvassa taistelukosketuksessa 
ja käyttämään kaikki voimavaransa yhtämit-
taisesti 3-4 vuorokautta kestävään vaativaan 
ratkaisutaisteluun. reserviin siirtyessään kou-
lutettavilla on oltava kyky liikkua ja selvitä 
toimintakykyisinä taistelukentän olosuhteis-
sa kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. 
näistä toimintakykyvaatimuksista käytetään 
nimitystä sotilaan kenttäkelpoisuus, jonka tu-
lee olla yhtenä tarkastelunäkökulmana palve-
luskelpoisuutta arvioitaessa.

asevelvollinen vapautetaan palveluksesta 
rauhan aikana, jos hänellä on vaikea vamma 
tai sairaus, joka estää palveluksen, tai hänet 
todetaan terveydentilansa vuoksi kykenemät-
tömäksi palvelukseen niin pitkän ajan, ettei 
hänen kouluttamisensa myöhemminkään oli-
si tarkoituksenmukaista, tai hän on vaaraksi 
omalle tai muiden palvelusturvallisuudelle. 

Palveluskelpoisuudessa ei siis ole kyse vain 
siitä, että asevelvollinen pystyy suorittamaan 
varusmiespalveluksen ilman kohtuutonta 
haittaa hänen fyysiselle ja psyykkiselle terve-
ydelleen, vaan kyse on myös palvelustoveri-
en ja kouluttajien turvallisuudesta. tarkastava 
lääkäri voisikin mielessään arvioida, tuntisiko 
hän itse olonsa turvalliseksi tutkittavan vie-
rustoverina, kun taisteluharjoituksessa ryn-
näkkökivääreissä on ns. kovat piipussa.

TERVEYSTaRkaSTUSOhjE On 
UUSITTU

Palvelukelpoisuusarvioita tekevän lääkärin 
työvälineeksi tarkoitettu Terveystarkastus-
ohje (TTO 2008; aiemmin Lääkärintarkas-
tusohje, Lto) on uusittu vastaamaan uuden 
asevelvollisuuslain säädöksiä mm. edellä 
mainitun palvelusturvallisuuden näkökohdan 
mukaisesti. vaikka terveystarkastusohje si-
sältää diagnoosikohtaiset ohjeet palveluskel-
poisuusluokan määrittämiseksi, on korostet-
tava, että yksittäiset vähäiset terveydelliset 
rajoitukset ja sairaudet voivat yhdessä muo-
dostaa vakavan kokonaishaitan. tarkastavan 
lääkärin on kiinnitettävä huomiota mahdol-
listen useiden sairauksien kokonaisvaikutuk-
seen varusmiehen koulutettavuuteen ja palve-
lusturvallisuuteen.

terveystarkastusohjeen lisäksi sotilaslääke-
tieteen keskuksen erikoislääkärit ovat laa-
tineet ”Menettelytapaohjeiston”, jossa on 
menettelytapa- ja luokitussuosituksia va-
rusmiesikäisten eri erikoisalojen sairauksis-
sa ja ongelmatilanteissa. ohjeisto täydentää 
terveystarkastusohjetta ja tarkentaa tulkin-
taohjeita. terveystarkastusohje ja menette-
lytapaohjeisto/ menettelytapasuosituksia va-
rusmiesikäisten eri erikoisalojen vioissa ja 
sairauksissa löytyvät internetistä osoitteella: 
www.sotilaslaaketieteenkeskus.fi/ sekä Ter-
veysportista (www.terveysportti.fi).

terveystarkastusohjeessa annetaan suosituk-
sia palveluskelpoisuudesta vahvistetun tauti-
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Monessa eri taistelutehtävässä tarvitaan hyvää kuntoa ja kestävyyttä, kuten esimerkiksi sisseiltä.
SA-kuva

luokituksen iCd-10 diagnooseihin perustuen. 
Pelkästään diagnoosin antamaa perustetta ei 
tule pitää luokitusperusteena, vaan on tärkeää 
hahmottaa palveluskelpoisuutta toimintaky-
vyn kannalta ja palvelusturvallisuutta arvioi-
den. erityistä huomiota tulee kiinnittää sellai-
siin ominaisuuksiin, joista voi aiheutua myös 
muiden henkilöiden tai ympäristön vaarantu-
minen. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota 
mahdollisten useiden sairauksien kokonais-
vaikutukseen palvelusturvallisuudelle ja va-
rusmiehen koulutettavuudelle. yksittäiset vä-
häiset rajoitukset ja sairaudet voivat yhdessä 

muodostaa vakavan kokonaishaitan. yleisenä 
palveluskelpoisuuden ratkaisuperusteena on 
aina yksilön ja toimintaympäristön kannalta 
turvallisempi vaihtoehto. tapaukset, joissa 
kenttäkelpoisuuden ehdot eivät tule todennä-
köisesti täyttymään seurannankaan jälkeen, 
tulisi asevelvollinen määrätä jo kutsunnoissa 
C-luokkaan.

mikäli nuorten miesten liikuntaharrastuksen 
väheneminen jatkuu ja fyysinen kunto, ml. 
lihaskunto, laskee, saattaa tottumattomuus 
liikuntaan aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimis-
tön vaivojen kasvua palveluksessa myös tu-
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levaisuudessa ja lisätä keskeyttämisiä. roh-
kaisevaa on kuitenkin, että laadukkaalla 
liikuntakoulutuksella saadaan jo peruskou-
lutuskauden aikana merkittäviä parannuksia 
varusmiesten fyysisessä kunnossa sekä li-
haskunnossa. tutkimusten mukaan huonolla 
lihaskunnolla, alhaisella liikunta-aktiivisuu-
della sekä ylipainolla on tuki- ja liikuntaelin-
vammoja lisäävä vaikutus. siksi nousujoh-
teinen, monipuolinen sekä yksilön huomioon 
ottava liikuntakoulutus tasoryhmissä ovat ol-
leet hyvä keino edistää koulutettavien palve-
lusmotivaatiota ja palvelusturvallisuutta sekä 
vähentää samalla heidän vammautumisriskiä. 
jo ennen palvelukseen astumista asevelvolli-
set saavat informaatiota palvelusolosuhteista 
ja kunnon kohottamisesta.

kUTSUnTaIkÄISTEn 
EnnakkOTERVEYSTaRkaSTUS 
TaPahTUU OmaSSa 
TERVEYSkESkUkSESSa

kotikunnat järjestävät kutsuntaikäisten en-
nakkoterveystarkastukset sinä vuonna, jol-
loin asevelvollinen täyttää 18 vuotta. Puolus-
tusvoimien paikallinen aluetoimisto lähettää 
kutsunnanalaiselle alkuvuoden aikana kirjeen 
ja kehottaa varaamaan ajan kevään aikana 
omaan terveyskeskukseensa ennakkoterveys-
tarkastusta varten. kirjeen mukana tuleva esi-
tietolomake (puolustusvoimien lomake: Ky-
sely palvelusta ja terveydentilan selvitystä 
varten) tulee täyttää ja allekirjoittaa etukäteen 
ja ottaa mukaan tarkastukseen. kunnan on 
syytä keskittää tarkastukset yhdelle tai use-
ammalle asevelvollisuusasioihin perehtyneel-
le lääkärille. on toivottavaa, että samat lääkä-
rit toimivat myös kutsuntalääkäreinä. 

Laboratoriokokeet ja sairauden tutkimuk-
set ovat normaalia kansanterveystyötä, jotka 
kunta tekee omalla kustannuksellaan. Puolus-
tusvoimat tarvitsee yhteenvedon nuoren ter-
veydentilasta.

TaRkaSTUkSESSa kÄYTETÄÄn 
UUSITTUa PUOLUSTUSVOImIEn 
LÄÄkÄRInLaUSUnTOLOmakETTa

tarkastuksessa käydään huolellisesti läpi 
edellä mainittu esitietolomake. sairausker-

tomustietojen, esitietolomakkeen ja kliinis-
ten tutkimuslöydösten pohjalta lääkäri tekee 
esityksen palveluskelpoisuusluokasta. Lau-
suntoa terveydentilasta ei tule antaa ilman 
huolellista perehtymistä esitietoihin. Lääkä-
rinlausunto (puolustusvoimien lomake: Lää-
kärinlausunto terveydentilasta) lähetetään 
esitietolomakkeen sekä liitteiden kanssa alue-
toimistoon. tärkeitä liitteitä ovat mm. saira-
uskertomusten kopiot, luettelo lääkityksistä 
sekä maininnat allergioista, aiemmin tehdyt 
sydäntutkimukset ja -löydökset, aiemmat kuu-
lon mittaustulokset sekä lausunnot tukiranka-
peräisistä sairauksista tai oireista. arvokkaita 
tietoja ovat myös tutkimukset koulutervey-
denhuollossa. kliinisessä tarkastuksessa kir-
jataan löydökset ja merkitään selvästi astmaa 
ja allergista nuhaa koskevat tiedot ja liitetään 
testitulokset. kaikissa tapauksissa on iCd-
10:n mukainen diagnoosinumero merkittävä 
lausuntoon, tämä koskee myös palveluskel-
poisuusluokkaan a ehdotettavia.

silmien taittoviat tulee olla asianmukaisesti 
lasein tai muilla hoidoilla korjattuina. näkö 
tutkitaan lasien kanssa ja ilman, silmälasien 
diopteriluvut merkitään lomakkeeseen. jos 
tutkittava on likinäköinen, eikä hänellä ole la-
seja, hänet lähetään optikolle. suositeltavaa 
on merkitä lomakkeeseen näkötaulun laatu 
sekä siihen liittyvä tutkimusetäisyys (esimer-
kiksi: Landolt C -taulu, 5 m).

kuulon alentumissa on arvioitava kuulovau-
rioriskiä. erityistä tarkkuutta on noudatettava 
merkittävän sisäkorvaperäisen kuulovaurion 
osalta. tällöin on etukäteen hankittava kor-
va-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin 
lausunto, koska palvelus sisältää riskejä kuu-
lovaurion pahentumisen osalta. tärykalvo-
perforaatio ja sen etiologia tulee selvittää

aiempien tuki- ja liikuntaelinvammojen vai-
kutus ja liikuntarajoitukset esim. koululii-
kunnassa on otettava huomioon. merkittävä 
ylipaino erityisesti yhdistyneenä huonoon 
fyysiseen kuntoon johtaa miltei aina palve-
luksen keskeytymiseen. Poikkeavat selän 
löydökset tutkitaan ja merkitään (korostunut 
kyfoosi scheuermannin taudissa, korostunut 
lannelordoosi, spondylolisteesi, onko radiolo-
gisia tutkimuksia tehty).

Poikkeavat löydökset sukuelimissä kirjataan, 
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kuten myös mahdolliset tyrät, ihottumat ja 
luomet.

yleisimpiä syitä palveluksen keskeyttämiseen 
aivan palveluksen alkupuolella ovat mm. so-
peutumishäiriöt. kaikissa tapauksissa hyvä 
motivaatio voi huomattavasti edesauttaa palve-
luksen suorittamista. motivaatio on arvioitava 
ja palveluskelpoisuuteen vaikuttava tekijä, joka 
on syytä kirjata luokituksen rajatapauksissa.

Sairauksien (esim. meniskiruptuura, tyrä, fi-
moosi, psyyke, astma, haittaavat luomet) hoi-
to on suunniteltava ja järjestettävä aina ennen 
palvelukseen astumista.

kUTSUnTaTaRkaSTUkSESSakIn 
On TERVEYSkESkUSLÄÄkÄRI

aluetoimiston syksyisin järjestämään kutsun-
tatilaisuuteen käsketään miespuolinen suo-
men kansalainen, joka kutsuntavuonna täyt-
tää 18 vuotta. kutsunnanalaisia ovat myös ne, 
jotka ovat jääneet saapumatta edellisiin kut-
suntoihin tai määrätty uudelleen tarkastetta-
viksi kutsunnoissa. kunta on velvollinen jär-
jestämään lääkärin alueensa kutsuntaan. 

terveet ja ennakkotarkastuksessa käyneet, 
joiden terveydentilassa ei ole ilmennyt eri-
tyisiä lisäselvitystä edellyttäviä asioita, eivät 
välttämättä käy kutsunnassa lääkärin tarkas-
tuksessa. Lääkäri tutkii ne, jotka keväällä ei-
vät ole käyneet tarkastuksessa tai joiden ter-
veydentilassa on tapahtunut muutoksia sekä 
tekee esityksen palveluskelpoisuusluokasta. 
kutsuntapaikkoihin määrätyt puolustusvoi-
mien asevelvollisuusasioihin perehtyneet sai-
raanhoitajat tekevät riskianalyysin ja haastat-
televat sen perusteella osan nuorista ja antavat 
heistä arviointinsa ja usein palveluskelpoi-
suusluokkaehdotuksensa kutsuntalääkärille.

jÄRjESTELmÄ kaIPaa VIELÄ 
kEhITTÄmISTÄ

sinänsä toimiva ja hyvä tarkastus- ja arvioin-
tijärjestelmä ennen palvelukseen astumista ei 
kuitenkaan tuota optimaalista tulosta, koska 
jo palveluksen alkumetreillä saapumistarkas-
tuksen yhteydessä keskimäärin 7 % palve-
lukseen astuneista eli vuosittain noin 2 000 
miestä todetaan palvelukseen sopimattomiksi 

ja joudutaan kotiuttamaan. myöhemmin pal-
veluksen aikana keskeyttäneitä on vielä kes-
kimäärin toiset 7 %. keskeyttämisistä noin 
40 % on mielenterveyden häiriöiden takia ja 
noin 60 % fyysisten vaivojen takia; jälkim-
mäisistä syistä selkä- ja polvivaivat, ylipaino 
sekä astma ovat yleisimpinä.

keskeyttämiset aiheuttavat asianomaisille 
monenlaisia hankaluuksia elämänsä järjestä-
misessä ja myös joukko-osastoille runsaas-
ti lisätyötä. ennakkoterveystarkastuksessa ja 
kutsuntatarkastuksessa lääkärin tulee kriit-
tisesti arvioida tarkastettavan kykyä sopeu-
tua palvelukseen ja sotilaskoulutukseen eikä 
hänen tule ruokkia nuoren toisinaan epärea-
listisia kuvitelmia omasta pärjäämisestään 
jättämällä lausunnossaan mainitsematta pal-
velukelpoisuuteen vaikuttavia asioita.

tilanteen korjaamiseksi ennakko- ja kutsun-
tatarkastusten laatua pyritään parantamaan 
kouluttamalla terveyskeskuslääkäreitä palve-
luskelpoisuuden arvioinnissa nykyisten vuo-
sittaisten koulutustilaisuuksien lisäksi inter-
net-pohjaisen verkkokurssin avulla.

sotilaslääketieteen keskus on valmistanut yh-
dessä suomalaisen Lääkäriseura duodeci-
min kanssa verkkokurssin ennakko -ja kut-
suntaterveystarkastuksia tekeville lääkäreille. 
kurssi perustuu terveystarkastusohje 2008 
-kirjaan. kurssin hyväksytysti suorittaneet 
voivat tulostaa todistuksen kurssin suoritta-
misesta. Lisätietoa aiheesta www.sotilaslaa-
ketieteenkeskus.fi sekä www.duodecim.fi, va-
litse koulutus ja verkkokurssit.
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LÄÄkInTÄhUOLLOn 
kERTaUShaRjOITUSTOImInnan 

kEhITTÄmInEn - TaVOITTEEna OSaaVaT ja 
mOTIVOITUnEET RESERVILÄISET

Lääkintäkommodori kai Parkkola

kapteeni Taisto Puhakka

kapteeni jari hänninen

Puolustusvoimien (Pv) lääkintähuolto on 
viime vuosina käynyt läpi suurimman so-
danjälkeisen muutoksen ja myös kenttälää-
kintämateriaali sekä lääkintäjoukot ovat uu-
distuneet. Pv:n uusi organisaatiorakenne, 
jossa koko normaaliolojen (no) lääkintä-
huolto on yhden johdon alaisuudessa, tarjo-
aa mahdollisuuden ja toimivat resurssit ke-
hittää suunnitellusti myös lääkintähuollon 
kertausharjoituksia. uudistusten vuoksi on 
entistä tarpeellisempaa kouluttaa reservin 
lääkintähenkilöstö tuntemaan uudistuneet 
välineet, toimintatavat sekä uusi organisaa-
tio. sotLk:n (sotilaslääketieteen keskus) 
asiantunteva henkilöstö on käytettävissä ker-
tausharjoituksen koulutukseen, joka on yksi 
heidän ydintehtävistään. kertausharjoitus-
koulutus on yksi tärkeä osa ketjussa, joka 
muodostaa poikkeusoloissa (Po) toimivan 
lääkintähuollon kokonaisuuden.   

kERTaUShaRjOITUkSEn 
SUUnnITTELU

kertausharjoitusten (kH) suunnittelu alkaa 
tarpeesta järjestää Lääkk:n (lääkintäkomp-
panian) tehtäväkohtainen-, runkohenkilöstön- 
tai joukkokohtainen kertausharjoitus. ”usein 
nämä ovat sormet sormien lomassa samassa 
harjoituksessa”. aikajana on noin vuosi suun-
nittelun aloittamisesta harjoitukseen. 

Puolustushaarojen esikunnissa suunnittelu-
osasto on saanut Pe:sta kiintiön käytettävien 
kH-päivien lukumäärästä. esikunnan suun-
nitteluosasto kohdentaa ne eri joukoille. Har-
joituksen järjestäjän on ennen harjoituksen 
suunnittelua tarkistettava onko hänellä kH-
päiviä käytettävissä.

Harjoituksen suunnittelu etenee tämän jäl-
keen joukko-osaston komentajan hyväksyn-
nällä järjestää harjoitus. Harjoitus on aina 
tarkoituksenmukaista kytkeä joukko-osaston 
pääsotaharjoitukseen tai muuhun vastaavaan 
harjoitukseen. Pääsotaharjoituksen ajankoh-
ta ja mahdollinen yhteistyö harjoituksen joh-
tajan kanssa on sovittava hyvissä ajoin (6 kk 
ennen harjoitusta), jotta Lääkk:n harjoitus 
saadaan sovitettua hyvin pääsotaharjoituk-
seen. tällä tavalla saadaan samanaikaisesti 
järjestettyä pääsotaharjoituksen lääkintähuol-
to, varotoiminta sekä oman toiminnan kan-
nalta potilastoiminta sekä oikeiden potilai-
den osalta, että järjestettyä kuvattuja potilaita 
eHas:lle (ensihoitoasema). kun tämä on sel-
vitetty, on harjoituksen johtajan määritettävä 
harjoituksen aika, paikka ja kesto sekä harjoi-
tukseen osallistuva henkilöstö.

komentajan hyväksynnän jälkeen varmiste-
taan harjoituksen rahoitus (trss, toiminnan 
ja resurssien suunnittelu ja seuranta), vara-
taan kouluttajat harjoitukseen ml. sotLk:n 
tuki sekä viedään harjoitus joukko-osaston 
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan tu-
losneuvottelujen yhteydessä. kun harjoitus 
on hyväksytty joukko-osaston toimintasuun-
nitelmaan, rahoitus ja kouluttajat on varattu, 
tulee tehdä alustavat tilavaraukset mm. majoi-
tustilat, ampumarata ja luentotilat.

reserviläisten kiintiön (kH-päivien luku-
määrä) mukaisesti valitaan ja varmistetaan 
harjoitukseen kutsuttavat reserviläiset Po-
sijoitusten mukaisesti. tämän jälkeen ai-
nakin lääkäreiden osalta on puhelimitse 
varmistettava heidän mahdollinen osallistu-
misensa harjoitukseen. reserviläisten kutsu-
minen kertausharjoitukseen pitää tehdä 6 kk 
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ennen harjoitusta tai lyhyemmän ajan puit-
teissa vaaditaan reserviläisen suostumus. 
kutsumisen hoitaa aluetoimisto joukko-osas-
ton virallisen asiakirjan perusteella. aluetoi-
misto lähettää reserviläisille palvelukseenas-
tumismääräyksen ja mahdollisen tiedotteen 
harjoituksesta.

kertausharjoituksen käsky ja ohjelma tulee 
laatia noin 3 kuukautta ennen harjoitusta ja 
mikäli tarvitaan muiden joukko-osastojen tu-
kea kouluttajien, ajoneuvojen, kaluston yms. 
osalta tulee tukipyynnöt tehdä samanaikai-
sesti. tässä yhteydessä tulee jo sopia har-
joituksen yleisjärjestelyt; ruokailut muoni-
tuskeskuksen kanssa, joukon varustaminen 
(varusvarasto, asevarasto), tilata harjoituksen 
ajoneuvot, tarkistaa tilavaraukset (majoituk-
set, ampumaradat, luentotilat jne.), varata lu-
ennoitsijat sekä hoitaa kaikki muut järjestelyt. 

Harjoituksen alkaessa perustetaan vastaanot-
toelin ja aloitetaan reserviläisten vastaanotto 
ja siihen liittyvät paperityöt sekä joukon va-
rustaminen. varustamisen jälkeen harjoitus 
voidaan aloittaa.

LÄÄkInTÄhUOLLOn 
kOULUTUSmOdUULIT

Puolustusvoimille on syntynyt valmiita kou-
lutusmoduuleja suoritettujen harjoitusten ja 
tapahtumien tuloksena. näiden kokoaminen 
yksiin kansiin sotLk:ssa auttaa sekä Pv:n 
toimijoita, kuten joukko-osastoja, huoltoryk-
menttejä ja puolustushaaroja että siviiliter-
veydenhuollon toimijoita suunnittelemaan 
lääkintäkoulutusta hyödyntäen valmiita rat-
kaisuja. sotLk:n moduuleja ovat mm. lää-
kintäreserviupseerikurssin eri koulutuskoko-
naisuudet, poikkeusolojen kirurgian kurssi ja 
simman-koulutukset (simulated patient). 

merivoimissa käytettyjä koulutusmoduuleja 
ovat merivoimien lääkintähuoltokomppani-
an rungon kertausharjoitus ja adaLs-kurssi 
(advanced diving accident Life support), 
joka on järjestetty yhteistyössä suomen su-
kellus- ja ylipainelääketieteen yhdistyksen, 
suomen anestesiologiyhdistyksen, sukel-
luslääketieteen keskuksen ja merivoimien 
kanssa. 

Reserviläiset vakuuttamassa Saaristomeren meripuolustusaslueen komentajaa ensihoitoaseman 
tarpeellisuudesta.
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Ilmavoimien kertausharjoitusmoduulit ovat 
(kaikissa mukana johtamisharjoittelu): 

1. ilmavoimien 1.lk:n tukikohdan lääkintä-
huolto (peruspaketti)

- eHas:n (ensihoitoaseman) perustaminen 
ja toiminta, triage (potilaslajittelu), ilma-
voimien erikoisterveydenhuolto ja ilmai-
lulääketiede

2. Pelastautuminen lentovarusteissa vedestä 
kesällä ja syksyllä

- vetovarjokoulutus: veto lautalta laskuvar-
jolla ilmaan ja toiminta ilmassa, heittois-
tuinhyppy veteen ja toiminta vedessä ja 
pelastautuminen eri lautoille

- veden varaan joutuneen vinssaus helikop-
teriin

- pelastuspakkauksen esittely, hypotermia, 
muut vammat ja niiden ensiapu

- ilmailulääketiede ilmailufysiologia ja 
-psykologia

3. Pelastautumisharjoitus talvella

- joukko viedään tunturiin helikopterilla ja 
kuvataan heittoistuinhyppy maastoon

- toimeentulo ja toiminta kylmissä olosuh-
teissa mm. ruuan valmistaminen, majoit-
tuminen laskuvarjosta tehdyssä kodassa, 
hypotermiakoulutus jne.

- johtamis- ja viestijärjestelmäkoulutus sekä 
GPs

4. Lääkk:n runkohenkilöstön harjoitus, 
koko joukon toiminta osana pääsota- tai 
muuta harjoitusta

- lääkintähuollon kulku 

- eHas:n perustaminen ja toiminta

- triage, potilastoiminta, simman käyttö, 
monipotilastilanteiden harjoittelu jne

- johtaminen, komentopaikan perustaminen, 
tilannekuva (kartat), viestiyhteydet GPs

- yhteistoiminta muiden joukkojen kanssa

Ensihoitoasema Lemmenjoen kairassa Ilmavoimien lääkäreiden kertausharjoituksessa.
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- sodan ajan lääkintähuoltosuunnitelmien ja 
sijoituksien tarkistaminen

5. ilmailulääkäreiden peruskoulutus, joka täh-
tää sotilasilmailulääkärin ja lisäksi ame2 
ilmailulääkärivaltuutuksen saamiseksi. 
Harjoitus pidetään yleensä sotLk:n il-
mailulääketieteen keskuksessa Helsingissä.

kaikkiin moduuleihin liittyy aina perusluennot:

- Pv:n lääkintähuollon tilanne ja ajankoh-
taiset asiat

- operatiiviset luennot mm. sodan uhkaku-
va, valmiuden kohottaminen, ilmavoimien 
huoltojärjestelmän kohottaminen, 1lk:n 
tukikohdan lääkintähuolto jne.

- rynnäkkökiväärin ja pistoolin kouluam-
munnat

maavoimissa käytettyjä moduuleja ovat HP 
(huoltopataljoona) / Lääkk (lääkintäkomp- 
pania):n ja Hk (huoltokeskus) / eHas ker-
tausharjoitukset. Harjoitusten sisältö suun-
nitellaan toiminnan pääteeman mukaises-
ti, joukon osaamisen mukaan. aiheina ovat 
toimipaikan perustaminen lähipuolustus/ 
vartiointi, potilasvirtojen kulku hoitopaikal-
la, monipotilastilanteet, evakuointi etulin-
jasta, johtaminen ja tilannetietoisuus. 

SOTahaRjOITUkSEn 
TUkEmInEn LÄÄkInTÄhUOLLOn 
kERTaUShaRjOITUkSELLa 

yhtymätason sotaharjoituksissa lääkintä-
huollon toimintaa on tehostettu toimialan 

Reservin lääkärit kehittämässä evakuointiveneen prototyyppiä Saaristomerellä.
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kertausharjoituksilla. sotaharjoituksissa 
joukko toimii osana harjoituksen huoltoa 
perustaen hoitopaikat ja potilasvirrat ohja-
taan pitkin lääkintähuollon ketjua. Hoito-
paikat siirtyvät taistelevien joukkojen mu-
kana. oleellista siirtymisissä on ylläpitää 
tilannetietoisuus, materiaalin riittävyys ja 
evakuointikyky; potilaita voi tulla myös 
siirtymisen aikana. Lisäksi harjoitellaan 
hoitopaikkojen potilasvirtojen kulkua simu-
loiduin monipotilastilantein ja järjestämällä 
tietoiskumaisia sisäisiä opetustilaisuuksia 
potilastilanteista, laitteista ja hoitomuodois-
ta kenttälääkinnän näkökulmasta. 

valtakunnallisiin sotaharjoituksiin reservi-
läisistä kutsutaan avainhenkilöstöä. tällöin 
pääpaino harjoituksessa on lääkinnän ope-
ratiivisessa ja taktisessa johtamisessa sekä 
ensihoidollisten valmiuksien ylläpidossa. 
tarvittaessa useampi sairasauto miehitetään 
lääkärillä sekä ensihoitajalla ja hoitopaikka 
valmistellaan potilaiden vastaanottoon. am-
pumaharjoituksiin liitetään harjoitukset mo-
nipotilastilanteista, potilasevakuoinneista ja 
sairasvastaanoton järjestämisestä.

haRjOITUS TEkEE mESTaRIn

reserviläisten osallistumisaktiivisuus har-
joituksiin on ollut kiitettävää ja palaute am-
matillisesta näkökulmastakin erittäin hyvää. 
monipotilastilanteiden harjoittelusta on tul-
lut paljon positiivista palautetta. triagen har-
joitteluun ei ole kaikilla siviilissä toimivilla 
ollut mahdollisuutta. kertausharjoituksissa 
harjoittelu on mahdollista sekä vaativissa 
maasto-oloissa että hoitopaikalla. Harjoitus-
viikon aikana on mahdollista järjestää use-
ampikin monipotilastilanne, jolloin useam-
milla on mahdollista johtaa potilaslajittelua. 
Harjoituksen jälkeen suoritetaan jälkipuinti, 
jolloin käydään koko harjoitus läpi. keskus-
teluiden on havaittu olevan erittäin opetta-
vaisia ja ne kehittävät joukon sisäistä toi-
mintaa sekä ryhmädynamiikkaa. 

Palaute puolustushaaran järjestämistä reser-
vin lääkäreille suunnatuista täsmäkertaus-
harjoituksista, joihin on kuulunut mm. uu-
den poikkeusolojen lääkintäorganisaation ja 
uuden kenttälääkintäkaluston esittely on ol-

lut hyvin rohkaisevaa ja lähes kaikki reservi-
läiset ovat olleet halukkaita seuraavaan ker-
tausharjoitukseen jo vuoden kuluessa.

motivoituneen ja osaavan lääkintäalan re-
serviläisjoukon ylläpitäminen vaatii jatku-
vaa harjoittelua, harjoitusten kehittämistä ja 
yhteydenpitoa siviilikollegoihin. maanpuo-
lustushenkinen suomen lääkintäupseeriliitto 
ja sen paikallisyhdistykset (tiedustelut: kai.
parkkola(at)mil.fi) tarjoavat toimivan aat-
teellisen foorumin palveluksessa olevien ja 
reservin lääkintäupseerien yhteistyölle. Lää-
kintäalan reserviläiset ovat päässeet sitovas-
ta siviilipäivätyöstään ilahduttavan usein 
osallistumaan kertausharjoituskoulutukseen. 
jotta myös jatkossa saisimme irrotettua re-
serviläisiä kertausharjoituksiin, on Pv:n lää-
kintähuollon kyettävä järjestämään heille 
hyvin suunniteltua ja toteutettua sekä miele-
kästä ja asiantuntevaa koulutusta, joka pal-
velee molempia osapuolia. tällöin on myös 
työnantajan etu päästää työntekijänsä koulu-
tettavaksi.

Valokuvat kai Parkkola
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SImULaaTIOkOULUTUS TEhOSTaa  
kEnTÄLLÄ EnSIhOITOa

Opetusylihoitaja Sami Rive 

Lääkintäeversti Ilkka mäkitie

sotilaslääketieteen keskuksen simulaatio-
koulutus keskittyy kenttä- ja katastrofitilan-
teissa tarvittavien taitojen kouluttamiseen. 
ympäristö simuloidaan usein taistelukentäk-
si, jolloin vammaprofiileissa korostuvat ns. 
ballistiset vammat. koska koulutusta ohjaa-
vat maanpuolustuksen ja kansainvälisen krii-
sinhallinnan suorituskykyvaatimukset, on 
toiminnalla kansallisesti oma merkityksensä. 

keskeinen tavoite on ensihoidon ohessa kou-
luttaa ryhmien sisäistä johtamista, kommuni-
kointia ja yhteispeliä. kun komentoketju ja 
roolitus ovat selkeitä, pystyy ryhmä toimi-
maan kovankin paineen alla rauhallisesti, ku-
rinalaisesti ja tehokkaasti. 

SImULaaTIOkOULUTUkSEn 
PEdagOgIIkka

Pääasia on hengenvaarassa olevien potilai-
den auttaminen ja hoitoharjoittelu olosuhteis-
sa, joissa korostuvat myös ulkoiset häiriöte-
kijät tai sotilaalliset uhat ja niiden hallinta. 
terveydenhuollon ammattilaisten koulutus 
kriisivalmiuksiin simulaattoreilla ei kuiten-
kaan aina tarkoita sotilaallista uhkaympäris-
töä. äänillä, valoisuudella ja hämäryydellä, 
savuilla ja maisemilla räätälöidään kentän 
autenttisuutta, mitä ei perinteisessä tervey-
denhuoltokoulutuksessa helposti saavuteta. 
simulaatiokoulutus mahdollistaa harjoitte-
lun vaativissakin hoitotilanteissa oikean tun-
tuisissa olosuhteissa, oikeilla hoitovälineillä 
mutta ei oikealla potilaalla. simulaatiohar-
joittelun taustalla on potilasturvallisuuden li-
sääminen eli simulaatiokoulutuksen tulokse-
na potilasturvallisuus kasvaa.

sotilas on paiskautunut pommiräjähdyksen 
seurauksena. vammautunut vaikeroi ja ve-
renvuoto uhkaa tärkeitä peruselintoimintoja. 
Paikalle saapunut lääkintätiimi toimii mää-

rätietoisesti, verenvuoto otetaan hallintaan, 
hengitys varmistetaan sekä aloitetaan tutki-
mus- ja ensihoitotoimenpiteet. samanaikai-
sesti ryhmän oma turvallisuus varmistetaan 
ulkoisilta vaaroilta. Hoitotoimenpiteistä huo-
limatta potilaan tila ei pysy vakaana, vaan 
on huononemassa. rintakehän hengitysliik-
keetkään eivät vaikuta enää normaaleilta. 
Potilaan tilan heikkeneminen aiheuttaa sil-
minnähden stressiä lääkintäryhmälle. vam-
mautunut on nyt todella huonossa tilassa. 
koska ongelmanratkaisussa ei nyt saisi vit-
kastella, lääkärin ja sairaanhoitajan tulisi 
vaihtaa mielipiteitä siitä, mikä potilasta vai-
vaa ja mitä he hänen pelastamisekseen voisi-
vat tehdä. ”ehkä kysymyksessä on sittenkin 
ilmarinta”, lääkäri arvioi. ryhmässä ei vielä 
tule puheeksi mahdollisuus, että vammau-
tuneelta olisi katkennut kylkiluu, joka olisi 
sitten puhkaissut keuhkon. viidentoista mi-
nuutin taktinen ensihoito ei pääty tällä kertaa 
evakuoinnin käynnistämiseen, vaan ”harjoi-
tus seis” -kuulutukseen. diagnoosi jää tar-
kentamatta, vaikka se myöhemmin todetaan 
oikeaksi. Haavoittunut potilas muuttuu jäl-
leen elottomaksi nukeksi. 

Simuloidun tilanteen debriefing paljastaa, 
toimiko lääkintäryhmän yhteistyö, tekivät-
kö he oikeita hoitoratkaisuja ja onnistuivatko 
he pitämään potilaan hengissä mahdollisista 
komplikaatioista huolimatta. toisin sanoen 
oppiminen ei tapahdu pelkästään studioon la-
vastetuissa intensiivisissä toimintatilanteissa, 
vaan ennen kaikkea tilanteen debriefingissä. 

ylläkuvattu koulutus on sekä sisällöltään että 
pedagogisesti varsin vaativaa ja edellyttää 
vahvaa ammatillista osaamista. Lääketieteel-
listä koulutusta ohjaavat Lääkintäkoulussa 
ensihoidon ja kirurgian ylilääkärit sekä si-
mulaatiokoulukseen kouluttautuneet sairaan-
hoitajat. sairaanhoitajat ovat osallistuneet 
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alan kouluttajakoulutukseen, jota annetaan 
toistaiseksi lähinnä ulkomailla. kouluttaji-
en rooli on vaativa myös siksi, että monet 
koulutettavista ovat terveydenhuollon huip-
puosaajia. tämä edellyttää jatkuvaa ensi-
hoidon, tietotekniikan ja debriefing-mene-
telmien täydennyskoulutusta.

Lääkintäkoulu ylläpitää simulaatiokoulu-
tustaitoja myös yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen kanssa. kuriositeettina mainit-
takoon, että koulun pitkäaikainen työntekijä 
väittelee kuluvana talvena aiheesta. kansal-
linen ja kansainvälinen kumppanoituminen 
on luonnollinen edellytys onnistumiseen.

Lääkintähuollon simulaatiokoulutus suh-
teutetaan aina koulutettavien osaamis-
tasoon. Pedagogiset taidot ovat avain-
asemassa vaikuttavuudessa. ensihoidon 
solmukohdat tulevat simulaattorissa näky-
viksi ja osallistujat huomaavat itse, mikä ei 
suju ja pystyvät muuttamaan käyttäytymis-
tään. yleensä palautetilanteissa koulutetta-
vat puhuvat ohjaajia enemmän, mikä osoit-
taa, että tilanteet antavat mahdollisuuden 

analyysiin ja oppimiseen. itsearviointiin ja 
palautteeseen perustuva uusien käyttäyty-
mismallien omaksuminen oppilailla ja kou-
luttajilla on vähintään yhtä tärkeää kuin itse 
hoitotoimenpiteiden hallitseminen.

tuleen ei kuitenkaan saa jäädä. simulaatio-
koulutus kehittyy kansallisessa terveyden-
huollossa jatkuvasti ja vaikuttaa siltä että eri 
osaamiskeskukset profiloituvat omiin ydin-
alueisiinsa. sotilas- ja terveydenhuollon pe-
dagogiikan yhteensovittamisessa olemme 
mielestämme onnistuneet. neljä vuotta van-
ha simulaatiovälineistömme on ollut kovas-
sa käytössä ja on piakkoin peruskorjattava.

SImULaaTIOSTUdIO 
VaLmEnTaa 
kaTaSTROFILÄÄkInTÄÄn

yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vaaminen edellyttää siviilien ja sotilaiden 
yhteistoimintaa katastrofeissa. simulaatio-
studio on yksi työkalu tällaisessa vuoro-
vaikutteisessa yhteistoiminnassa. studion 

Kenttälääkinnän simulaatiokoulutuksessa yhdistyvät ensihoito, tietotekniikka ja pedagogiikka 
Kuva Puolustusvoimat
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liikuteltava simulaattorijärjestelmä mah-
dollistaa lisäksi opetustapahtuman viemi-
sen lähemmäksi asiakasryhmää, esim. so-
taharjoituksiin ja ulkomailla palveleviin 
kriisinhallintayksiköihin. sotLk:n mobii-
lia simulaatiokoulutusta toteutettiin viimek-
si joulukuussa 2009 virossa pidetyssä alan 
seminaarissa. 

Lääkintähuollon ensihoitokoulutus on ny-
kyisin läpinäkyvää. kehityshakuisuus 
ja kustannustehokkuus edellyttävät kui-
tenkin simulaatiokoulutuksessa ydinalu-
eeseen, kenttälääkintään keskittymistä. 
vahvasti tosiasioita yksinkertaistaen, simu-
laatiokoulutus parantaa osaamista vaikeas-
ti vammautuneiden hoitoketjussa kentällä. 
Puolustusvoimien kenttälääkintäjärjestel-
män hyvä varustetaso varmistaa osaajalle 
perustan. sotilaallisista kriiseistä saatujen 
kokemuksien mukaan on jatkuvasti tunnis-
tettava ne fataalisti haavoittuneet, jotka pe-
riaatteessa ovat oikea-aikaisella triagella ja 
ensihoidolla pelastettavissa, tyyppiesimerk-
kinä esim. paineilmarinta.

Lääkintäkoulutuksen ensihoitovaatimuksi-
en ohessa tulee lähivuosien opetuskohteik-
semme myös uusiutuvien evakuointimah-
dollisuuksien aikainen potilastyö, alkaahan 
hoitoketjun ensihoito jo konfliktin keskellä. 
nH90-helikopterit sekä kehitteillä olevat 
uudet maa- ja merievakuoinnin ajoneuvot 
ja alukset tuovat uuden ulottuvuuden eva-
kuointivaihtoehtoihin. taisteluensiavun, 
varhaisen kirurgisen ensihoidon ja nopean 
erikoissairaanhoitoon evakuoinnin harjoit-
telu kyetään simulaatiopohjaisena tuotteis-
tamaan lähivuosina. simulaatiokoulutuksen 

vieminen etulinjaan ja evakuointijärjestel-
mien kokonaisvaltainen harjaannuttaminen 
edellyttää mobiileja koulutusjärjestelmiä ja 
johdottomia nukkeja. 

Lääkintähuollon taktiikka ei saa unohtua: 
“The most difficult challenge for the medi-
cal teams is often the tactical situation and 
the best support is fire superiority. Beyond 
all, guns don’t kill people, people kill peop-
le.” Lääkintähuollon taktiset simulaatio-oh-
jelmat otetaankin käyttöön lähiaikoina. 

ensihoidon simulaatiokoulutuksen koh-
deryhminä ovat olleet Puolustusvoimien 
palkattu terveydenhuoltohenkilöstö, lää-
kintähuollon varusmiehet, kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin lähtevä lääkintähen-
kilöstö, sekä pieneltä osin erityisolosuhtei-
siin kouluttautuvat viranomaistahot, esim. 
Poliisi. vastavuoroinen yhteistyö julkisen 
terveydenhuollon koulutuksen ja muiden vi-
ranomaisten kanssa on itsestäänselvyys.

sotilaslääketieteen keskuksen simulaatio-
studiossa käy vuosittain koulutuksessa 500 
oppilasta, joista puolustusvoimien palveluk-
sessa olevia on 380 henkilöä ja siviilikurs-
silaisia 120.
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RFId-TEknIIkan hYÖdYnTÄmInEn LÄÄkInTÄ-
hUOLLOn TILannEkUVan mUOdOSTamISESSa 

– caSE kaRjaLan PRIkaaTI

Lääkintämajuri kari kesseli

ammattikorkeakoulun lehtori jorma jokela

radiotaajuustunnistus (rFid, radio frequen-
cy identification) on teknologia, joka mahdol-
listaa automaattisen tunnistamisen ja tiedon-
siirron radiotaajuuksien välityksellä. tämän 
teknologian keskeinen etu on, että sen avulla 
voidaan mikrosirulla liittää mihin tahansa esi-
neeseen, eläimeen tai vaikkapa henkilöön yk-
silöivä tunniste ja muuta tietoa, joka voidaan 
lukea langattomalla päätelaitteella. radiotaa-
juiset tunnisteet eivät ole pelkästään ”elektro-
nisia tunnuksia” tai ”sähköisiä viivakoodeja”: 
kun ne liitetään tietokantoihin ja tiedonsiirto-
verkkoihin, kuten internetiin, ne tarjoavat hy-
vin tehokkaan tavan jaella uusia palveluja ja 
sovelluksia mahdollisesti missä tahansa ym-
päristössä.

kokemuksia teknologian käytöstä edellä mai-
nituissa tarkoituksissa on jo vuosien ajalta. 
koska tunnisteen eli ”tagin” luku tapahtuu ra-
dioteitse, voidaan tunnisteet upottaa kiinteäs-

ti seurattaviin tuotteisiin, lukea useita tunnis-
teita yhtäaikaisesti ja ilman kosketusta, jopa 
ilman tarkkaa tietoa tunnisteen sijainnista. 
rFid-tunnisteet voivat olla joko aktiivisia, 
sisältäen oman virtalähteen, tai passiivisia, 
jotka reagoivat vasta lukijalaitteen tullessa 
riittävän lähelle tunnisteen antennia. tunnis-
teeseen voidaan myös tallentaa muistikortin 
lailla tietoa joko pysyvästi tai väliaikaisesti. 

terveydenhuollon toiminnassa rFid-tekno-
logian käyttö on ollut olematonta, ellei ovi-
en avaamista etätunnisteilla sellaiseksi halu-
ta laskea. on totuttu seuraamaan tavaroita, 
yleensä kalliita ja anastusherkkiä lääkintälait-
teita, muttei ihmisiä, varsinkaan potilaita. 

Puolustusvoimien toiminnassa etenkin poik-
keusoloissa tilannetietoisuus, tilannekuva, on 
perusta tulevan toiminnan suunnittelulle. re-
aaliaikainen tieto lääkintähuollon resursseista 
sekä ketjussa olevista potilaista ja heidän liik-

Tilannekeskus Tykistökoulun kellarissa PYRY06 harjoituksessa  kuva Pekka Honkavaara
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keistään on olennainen osa operatiivista tilan-
nekuvaa. sen lisäksi, että ajantasainen tieto 
potilastilanteesta on tärkeää lääkintähuollolle 
itselleen toiminnan johtamisen työkaluna, tie-
to on kriittisen tärkeää koko operaation johta-
miselle. Lääkintähuollon ketjussa hoidettavana 
olevat sotilaat ovat poissa taistelevan joukon 
suorituskyvystä sekä sitovat lääkintähuollon ja 
muunkin logistiikan resursseja. tieto voi olla 
ratkaisevan tärkeää suunnitellun sotilasoperaa-
tion toteutuskelpoisuutta arvioitaessa.

sotLk testasi jo vuonna 2006 valtakunnal-
lisessa sotaharjoituksessa rFid-teknologian 
käyttöä maskeerattujen potilaiden tunnista-
misessa, kiireellisyysluokan määrittämisessä 
sekä tilannekuvan luomisessa kenttälääkintä-
järjestelmän johtamisen tukena. tutkimus oli 
menestys, yksinkertaisella järjestelmällä pys-
tyttiin toteuttamaan reaaliaikaista potilaiden 
seurantaa ja siten johtamaan lääkintähuollon 
resurssien käyttöä potilaiden kiireellisyyteen 
ja lääkintähuoltopaikkojen todelliseen kuor-
mitustietoon perustuen. Harjoituksessa lää-
kintähuoltoa johtaneet kokivat parannuksen 
entiseen mullistavana. sittemmin samat ha-
vainnot on saatu myös mm. siviiliterveyden-
huollossa suuronnettomuusharjoituksissa. 

syksyllä 2009 käynnistyi seuraava, aiempaa 
olennaisesti laajempi tutkimus karjalan Pri-
kaatissa vekaranjärvellä. vuoden 2009 lop-
puun asti luodaan rFid-tekniikan avulla lää-
kintähuollon tilannekuvaa valmiusprikaatin 
kokoisessa joukossa. jokaisella varuskunnan 
2300 varusmiehestä on henkilökohtainen tun-
niste, jonka avulla voidaan seurata potilaan 
vaiheita lääkintähuollon ketjussa, alkaen il-
moittautumisesta perusyksikössään tai maas-
tossa lääkintähuoltoketjun läpi palaamiseen 
terveenä riviin. vaikka tekniikka mahdollistaa 
kunkin varusmiehen tunnistamisen ja tietojen 
liittämisen suoraan potilastietojärjestelmään, 
ei erillisen henkilörekisterin luominen tut-
kimustarkoituksiin ole ollut perusteltua eikä 
yksittäisen potilaan henkilöllisyyttä voida tut-
kimuksessa tunnistaa vaan seuranta tapahtuu 
perusyksikkötasolla. tästä huolimatta niin 
lääkintähuollossa kuin prikaatin sekä perus-
yksiköiden johdolla on heti käytettävissä re-
aaliaikainen tieto sairastuneiden määrästä – ja 
käänteisesti rivivahvuudesta - päivän toimin-
tansa suunnittelun pohjaksi. 

Potilaiden seurannan lisäksi tekniikka on 
mahdollistanut myös oireiden kirjaamisen 
luentatapahtumiin ja siten oireperusteisen 

Kuva 1. Järjestelmästä voidaan reaaliaikaisesti seurata niin terveydenhuollon kuormitusta (pu-
naiset potilasmäärät) kuin prikaatin rivivahvuutta eli komentajan käytettävissä olevaa suoritus-
kykyä (siniset – terveet sotilaat).
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seurannan reaaliaikaisesti. esimerkiksi syk-
syisen epidemian alku oli mahdollista havai-
ta jo aamuvarhain ennen kuin ensimmäinen-
kään potilas fyysisesti saapui lääkintähuollon 
toimipisteeseen. oireiden ja oireyhdistel-
mien reaaliaikainen havainnointi nopeuttaa 
toki esimerkiksi epidemioiden tunnistamista 
mutta on ehdottomana perustana odottamat-
tomien oireyhdistelmien, yksittäistenkin ha-
vaitsemiseksi. etenkin poikkeusoloissa täl-
laisia tilanteita voisivat olla veden tai ruoan 
pilaantumisen seuraukset, jopa mahdollinen 
B- tai C-aseen käyttö. yhdistämällä tieto sai-
rastuneiden oireista esimerkiksi suojelualan 
keräämien näytteiden vastauksiin voidaan 
parhaimmassa tapauksessa reagoida uhkaan 
olennaisesti totuttua nopeammin. 

Kuva 2. Tutkimuksessa kerättyjen oireiden ja 
oireyhdistelmien ilmaantuminen syksyn epi-
demian alkaessa (1.-3.11. kuume ja yskä – oi-
reyhdistelmä esitetty harmaalla värillä)

vaikka tutkimus on tätä kirjoitettaessa edel-
leen kesken, on rFid-teknologiaa käyttämäl-
lä saavutettu merkittävä muutos kohti todelli-
sesti reaaliaikaista tilannetietoisuutta. 
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cB-UhkIIn VaRaUTUmInEn YhTEISTYÖSSÄ  
SIVIILIkUmPPanIEn kanSSa

dosentti Tapio kuitunen

dosentti Simo nikkari

Puolustusvoimat ja sen lääkintähuolto ovat 
uusien haasteiden edessä. viimeaikainen tek-
nologian alan kehitys on luonut uhkia, jotka 
lisäävät terrorismin ja epä symmetrisen sodan-
käynnin keinoja. nämä uhkat lisäävät tarvet-
ta kansallisen varautumisen ja lainsäädännön 
kehittämiselle sekä uhkien ennaltaehkäisylle 
kansainvälisen asevalvonta- ja aseriisuntayh-
teistyön kautta. tavanomaiset tartuntataudit 
ja niiden leviäminen muodostavat jokapäi-
väisen biologisen uhkan puolustusvoimille 
niin kotimaassa kuin kriisinhallintaoperaa-
tioissa. toisin kuin biologiset aseet, jotka 
ovat alun perin peräisin luonnosta, kemi-
alliset aseet ovat synteettisesti valmistettu-
ja. Perinteisten kemiallisten taistelukaasujen 
rinnalle uudeksi uhkaksi ovat muodostuneet 
inkapasitoivat (toimintakyvyn lamaavat) ai-
neet, joita ei lasketa varsinaisiksi kemiallisik-
si taisteluaineiksi. siksi niiden kehittämisen 
ja käytön kansainvälinen valvonta on haas-
teellista.  suomessa CBrn- uhkiin (CBrn= 

chemical, biological, radiological, nuclear) 
varaudutaan yetts-hengessä laajan viran-
omaisyhteistyön kautta, josta esimerkkei-
nä ovat Biologisten uhkien osaamiskeskus 
(Buos) sekä vakavien kemiallisten uhkien 
osaamiskeskus (C-osaamiskeskus).

BIOLOgISTEn UhkIEn 
OSaamISkESkUS

Biologisten uhkien osaamiskeskus perustet-
tiin vuonna 2005 ja sen toimintaa ohjaa so-
siaali- ja terveysministeriön tai Puolustusmi-
nisteriön nimeämä ohjausryhmä. Biologisten 
uhkien osaamiskeskus yhdistää Puolustusvoi-
mien ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
resurssit biouhkien torjunnassa, erityisesti 
koskien biologisten agenssien tahallisen levi-
tyksen uhkaa. 
Puolustusvoimien lääkintähuollon kannal-
ta Biologisten uhkien osaamiskeskuksen pe-
rustaminen oli osa sen suurinta sodanjälkeistä 
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Kaavio 1. SOTLK:n organisaatiokaavio. 

Biologisten uhkien osaamiskeskus on osa Sotilaslääketieteen Keskusta ja Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitosta. 
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terveydenhuollon uudistusprosessia, jossa eri-
koissairaanhoito ulkoistettiin sairaanhoitopii-
rien kanssa tehdyin kumppanuus sopimuksin. 
keskus koostuu kahdesta erillisestä yksikös-
tä, joiden operatiivinen hallinta kuuluu linja-
organisaatioiden mukaisesti suoraan tHL:lle 
ja Puolustusvoimille. Puolustusvoimien Bio-
logisen suojelulääketieteen yksikkö on osa 
sotilaslääketieteen keskuksen tutkimus- ja 
kehittämisosaston CB-suojelu lääke tieteen ja 
ympäristöterveyden keskusta (Kaavio 1). 

Biologisten uhkien osaamiskeskuksen toimin-
nan tavoitteena on, nimensä mukaisesti, kar-
tuttaa kansallista osaamista biologisiin uhkiin 
varautumisen osalta ja samalla tehostaa vi-
ranomaisten välistä yhteistyötä. tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan lisäksi keskuksen tavoit-
teena on vahvistaa yhteiskunnan toimintoja 
vaarantavien biologisten uhkakuvien arvioi-
miskykyä sekä myös parantaa alan kansainvä-
lisiä yhteis työvalmiuksia. Biologisten uhkien 
osaamiskeskuksella on käytössään diagnosti-
nen biologinen turvalaboratorio, joka toimii 
tasoilla 2-3 (BsL 2-3). keskuksen B-suojelu-
lääketieteen yksikön erityistehtäviin kuuluu 
lisäksi osallistuminen Puolustusvoimien suo-
jeluvalmiuden kehittämiseen sekä toimimi-
nen suojelualan hankinnan ja koulutuksen tu-
kena (Kuvat 1 ja 2).

c-UhkIIn VaRaUTUmInEn  
ja c-OSaamISkESkUS

kemiallisiin uhkiin varautuminen on monia-
laista eri viranomaisten ja hallinnonalojen vä-
listä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on 
säästää yhteiskunnan voimavaroja vält-
tämällä päällekkäisiä toimintoja. kemi-
kaaliuhkatilanteissa perustasolla toimi-
vat hätäkeskus, pelastuslaitos, poliisi ja 
ympäristöterveydenhuolto. aluehallin-
non tasolla toimivat alueelliset ympäris-
tökeskukset ja lääninhallitukset. ministe-
riötasolla kemikaaliuhkiin varautumisesta 
vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö, 
sisäministeriö, ympäristöministeriö ja 
Puolustusministeriö.

muiden viranomaisten tukeminen on sää-
detty Puolustusvoimien toiseksi päätehtä-
väksi Puolustusvoimista annetussa lais-

sa. tähän perustuen Puolustusvoimat antaa 
asiantuntija- ja virka-apua muille viranomai-
sille kemiallisten uhkien varautumissuunnit-
telussa ja hoidossa. virka-apu määritellään 
muiden viranomaisten tilapäiseksi tukemi-
seksi niiden pyynnöstä silloin, kun pyytävän 
viranomaisen omat voimavarat ovat osoit-
tautuneet riittämättömiksi. Puolustusvoimi-
en virka-apu ei saa kuitenkaan vaarantaa sen 
päätehtävän eli sotilaallisen maanpuolustuk-
sen toteuttamista. 

vaaralliset tehtävät, kuten vaativa pelastus-
toiminta esim. vaarallisten kemikaalien, bio-
logisten tai säteilevien materiaalien aiheutta-
massa suuronnettomuudessa (CrBn-tilanne) 
kuuluvat tavanomaisesta poikkeavan virka-
avun piiriin. Puolustusvoimat luovuttaa tyy-
pillisesti poliisin ja pelastusviranomaisten 
käyttöön kalustoa, kuljetuskapasiteettia sekä 
erikoiskoulutettua ja -varustettua henkilöstöä. 
edellä mainitulla CBrn-kenttälaboratoriol-
la on valmiudet myös nopeaan kemiallisten 
aineiden tunnistamiseen kenttäolosuhteissa 
(Kuva 1).

tärkein viranomaisyhteistyön foorumi on 
valtakunnallinen vakavien kemiallisten uh-
kien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus), 
joka perustettiin v. 2006 sosiaali- ja terveys-
ministeriön aloitteesta tukemaan ensisijaises-
ti terveydenhuoltoa, mutta myös muita viran-
omaisia vaativiin kemiallisiin uhkatilanteisiin 
varautumisessa ja niiden hoitamisessa. Puolus-
tusvoimien edustajat (CB-suojelulääketieteen 
ja ympäristöterveyden keskus, Puolustusvoi-

Kuva 1. Biologisten uhkien osaamiskeskus tukee 
mm. Suojelun Erikoisosaston toimintaa. Kuvassa 
puolustusvoimien mobiili, diagnostinen CBRN-
laboratorio.

ann med milit Fenn 2010: vol. 85, no 1

32



mien teknillinen tutkimuslaitos) osallistu-
vat C-osaamiskeskuksen ohjaus ryhmän toi-
mintaan. C-osaamiskeskuksen muut toimijat 
ovat työterveyslaitos (C-osaamis keskuksen 
koordinaattori), terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (tHL), elintarviketurvallisuus virasto 
(evira), myrkytystietokeskus, keskusri-
kospoliisi (krP), kemiallisen aseen kielto-
sopimuksen instituutti (veriFin), Pelastus-
opisto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto (valvira).

C-osaamiskeskus kokoaa yhteen eri viran-
omaisten ja laitosten kemikaaliuhkien erityis-
asian tuntemuksen. työterveyslaitos sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitä-
vät osaamiskeskuksen asiantuntijapäivys-
tystä, joka on viranomaisille tarkoitettu 
asiantuntija päivystys esim. kemiallisen uh-
katekijän tunnistamiseen sekä altistumisen 
ja terveysriskien arviointiin liittyvissä ongel-

missa. C-osaamiskeskuksella on käytettävissä 
kenttäryhmiä, joilla on valmiudet ympäristö-
näytteiden ottoon ja niiden analytiikkaan. 
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LÄÄkÄRIkSI kRIISInhaLLInTaTEhTÄVIIn
Lääkintäeversti matti Lehesjoki

LkT Vesa Salonen (kFOR, kosovo)

Maavoimat vastaavat kriisinhallintaoperaatioden käytännön järjestelyistä. Kyselyt koskien 
sotilaallista kriisinhallintaa, hakuaikoja ja -menettelyä, palkkauksia tulee osoittaa Porin 
Prikaatiin. PORPR on julkaissut omat sivustonsa: Maavoimien kriisinhallintaoperaatiot, 
jotka löytyvät osoitteesta http://www.fincent.fi/porpr/html/fi/140.html. 
Rauhanturvatehtäviin on mahdollisuus päästä joko hakeutumalla varusmiespalvelukseen 
Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon (Finnish Rapid Deployment Force) tai lähettä-
mällä hakemus rauhanturvatehtäviin varusmiespalveluksen jälkeen.
Molemmissa tapauksissa edellytetään muun muassa hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä, 
luonteen tasapainoa, kykyä sietää henkistä painetta, yhteistoimintakykyä, kohtuullista eng-
lannin kielen taitoa sekä moitteettomia elämäntapoja. Kaikki suomalaiset rauhanturvaajat 
ovat vapaaehtoisia.

että verollisen palkan lisäksi saat ilmaisen yl-
läpidon, ilmaiset matkat suomeen palvelus-
vapaiden aikana sekä verottoman päivärahan.  
(kosovossa 33 euroa/pv, afganistanissa ja 
sudanissa 76,95 euroa/pv).

ISaF:n LÄÄkÄRInÄ 
aFganISTanISSa 2005 – 2007 
(VESa SaLOnEn)

Kun huoltolento laskeutui Kabulin kansainvä-
liselle lentokentälle joulukuun lopulla 2005, 
en voinut aavistaa mitä kaikkea seuraavat 14 
kuukautta toisivat mukanaan. Vastuullani oli 
sadan suomalaisen sotilaan sekä pienemmän 
ruotsalaisen, Kabulissa palvelevan osaston 
terveydenhuolto. Lääkärintyön lisäksi ehdin 
osallistua noin sataan siviili-sotilasyhteistyö-
ryhmän (CIMIC = civil-military co-operation) 
partioon Kabulin provinssin alueella sekä nel-
jä jaksoa sotilastarkkailijaryhmien partioin-
tiin Pohjois-Afganistanin Faryabin, Jowzja-
nin, Balkhin ja Samanganin maakunnissa.

Kriisinhallintajoukon terveydenhuollon kes-
keisiä osa-alueita ovat ehkäisevä terveyden-
huolto (ml. rokotukset ja kenttähygienian yl-
läpito), sairasvastaanotto, varautuminen 
loukkaantuneiden tai haavoittuneiden hoi-
toon sekä lääkintäalan koulutus.

Afganistanin luonnonoloissa haasteina ovat 
eräät alkueläintaudit kuten malaria ja leis-
hmaniaasi, suolistoinfektiot sekä ankara il-

mYÖS naISLÄÄkÄREITÄ RaUhan- 
TURVaamISjOUkkOIhIn

ensimmäiset naiset palvelivat rauhanturvajou-
koissa 1991 eli ennen kuin naisten vapaaeh-
toinen varusmiespalvelus tuli mahdolliseksi. 
nykyisin rauhanturvaajiksi valituilta naisilta 
vaaditaan varusmiespalveluksen suorittamis-
ta. Heidät rekrytoidaan samoin perustein kuin 
miesreserviläiset. Poikkeuksellisesti varus-
miespalvelusta suorittamattomia naisia voi-
daan sijoittaa lääkäreiksi, hammaslääkäreiksi 
tai eläinlääkäreiksi. etusijalla ovat kuitenkin 
varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoi-
sen asepalveluksen suorittaneet henkilöt.

LÄÄkÄRIkSI kOSOVOOn, 
TShadIIn TaI aFganISTanIIn

suomella on parhaillaan kolmessa kriisinhal-
lintaoperaatiossa lääkäri sekä muuta tervey-
denhuoltohenkilöstöä. edellytämme laillis-
tetun lääkärin oikeuksia sekä yllämainittuja 
yleisiä kelpoisuusvaatimuksia. yksityiskoh-
taiset tiedot hakeutumisesta kriisinhallin-
tatehtäviin löydät puolustusvoimien sivuil-
ta kohdasta Porin Prikaati (http://www.mil.
fi/maavoimat/joukot/porpr/). Näiltä sivuilta 
avaa linkki ”maavoimien kriisinhallintaope-
raatiot” ja vasemman sivupalkin kohdasta 
”Lääkärinä kriisinhallintatehtävissä” löydät 
lääkäreiden tehtävänkuvaukset ja mm. tarkat 
tiedot palvelussuhteiden ehdoista. Huomaa, 
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masto ja vuoristo-olosuhteet. Näihin haas-
teisiin pystytään vastaamaan ehkäisevillä 
toimilla, joiden läpivienti vaati joskus sekä 
itseltäni että työtovereiltani, sairaanhoitajilta 
sinnikkyyttä ja uskoa asiaan.

Sairasvastaanotolla tulee toimialueella eteen 
tavallisia yleislääkärin hoidettavia ongelmia: 
infektiosairauksia, iho-ongelmia, urheilu-
vammoja. Afganistanin kuumasta ilmanalas-
ta huolimatta kovin hankalia ihoinfektioita en 
kuitenkaan tavannut, ilmeisesti alhaisesta il-
mankosteusprosentista johtuen.

Oman palvelusjaksoni ankarimman tilanteen 
eteen jouduimme lokakuussa 2006, kun pal-
velustoverini haavoittui Aybakin kaupungin 
lähistöllä Samanganin maakunnassa. Kaikek-
si onneksi sirpaleliivi sekä nopea ensihoito ja 
evakuointi Suomeen pelastivat miehen hengen.

Vuoden 2006 kuluessa suomalainen kriisin-
hallintajoukko Afganistanissa hajasijoitettiin 
siten, että yksi kolmasosa palveli Kabulissa, 
toinen Masar-e-Sharifissa sekä sen lähistöllä 
olevissa tukikohdissa ja kolmas jatkoi palve-
lustaan Maimanassa Faryabin maakunnassa 
lähellä Turkmenistanin rajaa. Käytännössä 
tämä tarkoitti kahden päivän automatkaa tu-
kikohtiemme ääripisteiden välillä, kun välis-
sä oli Hindu Kush -vuoristo ja Pohjois-Afga-
nistanin arot ja aavikot. Tämä aiheutti suuria 
haasteita huollolle, lääkintähuolto mukaan 
lukien. Toisaalta se mahdollisti myös tutustu-
misen maaseutuun ja sen ihmisiin eri tavalla 
kuin rutiinipalvelus suuressa kansainvälises-
sä leirissä Kabulissa.

Ammatillisessa mielessä palvelusjaksoni oli 
hyvin antoisa. Työskenneltyäni 17 vuotta sai-
raalamiljöössä sisätautien erikoisalalla oli 
monessa mielessä virkistävää toimia ruo-
honjuuri- po. hiekanpinnan tasossa. Pienes-
sä kriisinhallintajoukossa lääkäri saa toimia 
myös lääkintävahtimestarina, farmaseuttina, 
laitoshuoltajana ja sihteerinä, koska sellaisia 
ammattihenkilöitä ei paikalla ole, mutta hei-
dän ammattialansa tehtäviä kylläkin. Ajoittain 
oli myös suoritettavana sairaanhoitajan töitä, 
koska lähin suomalainen sairaanhoitaja saat-
toi olla partiossa tai komennuksella toisella 
puolen mäkeä (= Hindu Kush, yli pääsee Sa-
langin tunnelin kautta 3300 m:n korkeudessa).

Alkeellisissa oloissa saattaa myös tulla ahaa-
elämyksiä siitä, mikä lääkärin työssä on to-
della tärkeää - asioita jotka kotimaan suo-
jatussa rutiinissa peittyvät toissijaisuuksien 
suomuihin. Parasta kuitenkin on tiivis työyh-
teisö, palvelustoverit. Opin tuntemaan monia, 
joiden kanssa voisin epäröimättä lähteä mi-
hin tahansa tehtävään, haasteiden suuruu-
desta huolimatta.
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kaTSaUS ILmaVOImIEn kEnTTÄLÄÄkInTÄÄn 
Lääkintämajuri Tuomo Leino

Ilmasodankäynti on viimeaikaisissa konflik-
teissa maailmalla ollut usein taistelutoimien 
aloittajina ja ilmapuolustuksen kohteisiin 
on hyökätty välittömästi konfliktien alussa. 
Ilmavoimien kenttälääkintäjärjestelmä pe-
rustuu lentotukikohtiin sijoittuvaan ammat-
timaiseen lääkintähenkilöstöön ja kenttä-
lääkintämateriaaliin. Lennosto sodan ajan 
valmiusyhtymänä johtaa myös lääkintähuol-
toa tukikohdissa.

VaRaUTUmInEn 
POIkkEUSOLOIhIn

ilmavoimien lentotukikohtien sodan ajan lää-
kintähuoltosuunnitelmat on laadittu ja päivi-
tetty säännöllisesti ilmavoimien esikunnan 
toimesta yhteistyössä lennostojen kanssa. 
Lääkintähuoltosuunnitelmaan lisäksi on tär-

keää säännöllisesti tarkistaa lääkintähenkilös-
tön (kantahenkilökunta ja reserviläiset) sodan 
ajan sijoitukset. satakunnan, karjalan ja La-
pin lennostot ovat valmiusyhtymiä ja niiden 
valmiuden kohottaminen kriisin sattuessa ta-
pahtuu nopeasti. 

RESERVIn 
LÄÄkInTÄhEnkILÖSTÖ

ilmavoimissa reservin lääkintähenkilöstö 
koostuu vain terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä, jotka on jo etukäteen kertausharjoi-
tuksissa koulutettu toimimaan ilmavoimien 
kenttälääkintäjärjestelmässä. tämä koskee 
niin lääkäreitä kuin muutakin hoitohenki-
lökuntaa. ilmavoimien esikunta vastaa re-
servien lääkäreiden kertauskoulutuksesta ja 
lennostot yhteistyössä paikallisen sotLk 

Kuva 1. Ensihoitoasemalla voidaan suorittaa hengen ja raajan pelastavaa hätäkirurgiaa.
Kuva Pekka Honkavaara
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terveysaseman kanssa reservin sairaanhoita-
jien kenttälääkintäkoulutuksesta. jokaiseen 
lentotukikohtaan on myös koulutettu reser-
viin ilmailulääkäreitä, jotka ovat perehtyneet 
lentävän henkilökunnan erikoisterveyden-
huollon ongelmakenttään. 

kEnTTÄLÄÄkInTÄ- 
maTERIaaLI

Lentotukikohtien kenttälääkintämateriaali on 
hankittu jo rauhan aikana ja on nyt aktiivisessa 
koulutuskäytössä lentotukikohdissa. tärkeän 
osan materiaalista muodostaa ensihoitoasema 
(eHas), jossa pystytään tekemään hengen 
ja raajan pelastavaa hätäkirurgiaa (kuva 1). 
eHas on alun pitäen kehitetty ilmavoimis-
sa ja myöhemmin otettu käyttöön myös maa-
voimien ja merivoimien kenttälääkintäjärjes-
telmissä. Lentotukikohdan evakuointikykyä 
on parannettu hankkimalla mercedes sprin-
ter -ambulansseja (kuva 2). maastokelpoisi-
na sprinter -ambulanssit ovat osoittautuneet 
erinomaiseksi ratkaisuksi lentotukikohdan 
toimintaympäristössä. niitä käytetään myös 

rauhan aikaisessa lentopelastuspäivystykses-
sä. myös B- ja C-suojelulääkintävarustusta on 
kehitetty yhteistyössä sotLk:n kanssa. 

kanSaInVÄLInEn TOImInTa

osana ilmavoimien kansainvälistä yksikköä 
osallistui lääkintäyksikkö johtajanaan lääkin-
täkapteeni roope sovelius nato:n suoritta-
maan evaluaatioon saksassa syksyllä 2009. 
ilmavoimien kansainvälinen yksikkö koko-
naisuudessaan läpäisi nato evaluaation ja 
arvioinnista saatiin paljon mielenkiintoista 
tietoa tulevaisuuden lentotukikohdan kenttä-
lääkintäjärjestelmän kehittämiseen. nato:n 
malli 10-1-2, jossa on 10 minuutissa haavoit-
tunut on ensihoidettava, tunnissa lääkärita-
soisessa hoidossa ja 2 tunnissa hätäkirurgian 
piirissä luo haasteita myös ilmavoimien kent-
tälääkintäjärjestelmälle.

TULEVaISUUdEn haaSTEITa

Haavoittuneen hoitoketjun ensimmäinen osa 
on omatoiminen tai taistelijaparin antama en-

Kuva 2. Mercedes Sprinter ambulanssi on lentotukikohdan tärkein evakuointiajoneuvo.  
Kuva Pekka Honkavaara
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siapu, jossa korostuu verenvuotojen tyreh-
dyttämien ja hengitysteiden auki pitäminen. 
Tämänkaltaisen combat first aid- koulutuk-
sen antaminen ilmavoimien kantahenkilö-
kunnalle ja varusmiehille on tulevien vuosien 
tärkeimpiä tehtäviä. 

evakuointi lentotukikohdassa haavoittumis-
paikalta eHas:lle on taistelutilanteessa haas-
tavaa esim. viholliskoneista levitetyn siroite-
miinoitteen vuoksi. Pääsääntöisesti joukko 
vastaa itse haavoittuneiden evakuoinnis-
ta eHas:lle, mutta ambulansseja käytetään 
suurempien potilasvirtojen siirrossa. tällöin 
yhteistyö lääkintäyksikön lääkintäupseerin ja 
lentotukikohdan johtopaikan välillä näyttelee 
suurta roolia.

aina lentotukikohta ei sijaitse evakuointi-
sairaalan läheisyydessä, varsinkaan Pohjois-
suomessa. tämän vuoksi ilmavoimat on 
kehittämässä C-295m kuljetuskoneisiin ae 
(aeromedical evacuation) kykyä, jolla pidem-
piä potilasevakuointeja voidaan nopeammin 
toteuttaa. medevaC kykyä voidaan käyttää 
myös rauhan aikana viranomaisyhteistyössä.
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POTILaIdEn ILmaEVakUOInTI ja  
mEdEVac-SUORITUSkYVYn  

PaRanTamInEn PUOLUSTUSVOImISSa 

Lääkintämajuri Tuomo Leino

Lääkintäeversti Simo Siitonen

Puolustusvoimat (Pv) on asettanut suori-
tuskykyvaatimukseksi haavoittuneiden il-
maevakuaatiokyvyn (medevaC), joka 
on ollut eräs kriteeri hankittaessa uusia 
kuljetuskoneita ja kuljetushelikoptereita. 
tulevaisuudessa sekä ilmavoimien CC-
kuljetuskoneet, että maavoimien nH90-
helikopterit pystyvät sotilaallisessa krii-
sissä siirtämään ensihoidettuja potilaita 
selustasta kotirintaman sairaaloihin.

tätä sodan ajan suorituskykyä voidaan 
myös hyödyntää rauhan aikana. yhteiskun-
nalle elintärkeiden toimintojen turvaami-
sen -strategian (yett) mukaisesti esim. 
suuronnettomuustilanteissa potilaita voi-
daan virka-apupyynnön pohjalta siirtää 
Pv:n medevaC-lentokalustolla nopeasti 

hoitoon sinne, missä sairaalakapasiteettia 
on riittävästi saatavissa.

myös kansainvälisissä kriisinhallintaope-
raatioissa medevaC-toiminta näyttelee 
merkittävää roolia. nato:n ilmaevakuaa-
tioketju (kuva 1) jaetaan taktiseen ja stra-
tegiseen ilmaevakuaatioon. tavoitteena 
nato:lla on siirtää haavoittunut toimin-
ta-alueelta hätäkirurgian jälkeen kotimaan 
sairaalaan 72 tunnissa.

cc-kULjETUSkOnEEn 
mEdEVac-kYkY

ilmavoimat hankki v. 2008 uusia Casa 
C-295m (CC) kuljetuskoneita 2 kappa-
letta (kuva 2). molemmat koneet voidaan 

Kuva 1. NATON ilmaevakuointiketju, toiminnot, suorituskyky ja kalustot
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Kuva 3. CASA  kuljetuskone varustettuna evakuointiversioksi

Kuva 2. CASA C-295M (CC) kuljetuskone
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parhaassa tapauksessa 2 tunnissa muuttaa 
rahtikoneesta medevaC-käyttöön. tämä 
tapahtuu siirtämällä rahtitilaan 2 tai 3 me-
devaC-rahtipallettia (kuva 3), joissa paa-
ritelineet, nato-paarit suojapusseineen ja 
lääkinnälliset happipullot ovat jo valmiiksi 
kiinnitettyinä. Lisäksi CC- kuljetuskoneen 
rahtitilasta löytyy 15 pistoketta, joista saa-
daan 230 v / 50 Hz -sähköä lääkintälaittei-
siin.

Kuva 4. Ilmaevakuointiin koulutettu henkilökunta simuloidussa tilanteessa

tehohoitoon ja ilmaevakuaatioon koulu-
tettu hoitohenkilökunta tulee sairaanhoi-
topiireistä virka-aputilanteissa (kuva 4). 
Potilaiden siirto CC-kuljetuskoneeseen 
tapahtuu helposti avattavan takarampin 
kautta. taktisella medevaC- lennolla 
voidaan kerralla ilmaevakuoida enintään 9 
paaripotilasta. operatiivisessa valmiudes-
sa CC-kuljetuskoneen medevaC-versio 
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Kuva 6. NH90:n paariteline, paarit 
alemmalla paikalla

Kuva 5. NH90 helikopteri
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tulee olemaan vuoden 2010 loppuun men-
nessä.    

nh90-hELIkOPTERIn  
mEdEVac-kYkY

maavoimat on hankkinut uusia nH90-heli-
koptereita uttiin parantaakseen henkilöstön 
ja materiaalin siirtokykyä sekä ilmaevaku-
aatiokykyä (kuva 5). Päivystystoiminta heli-
koptereilla alkaa vuoden 2010 alussa. nH90-
helikopteripäivystyksellä ei ole tarkoitus 
korvata lääkärihelikoptereita tai rajavartio-
laitoksen helikopteritoimintaa, vaan luoda 
lisäsuorituskykyä poikkeustilanteisiin. me-
devaC-versiossa on 2 paaripaikkaa (kuva 
6). Helikopterin miehistöön kuuluva pinta-
pelastaja on saanut ensivastekoulutuksen. 
tarvittaessa ensihoitolääkäri voidaan ottaa 
mukaan medevaC- lennolle tai virve-ra-
diolla konsultoida ensihoitolääkäriä lennon 
aikana. Potilaiden siirto nH90-helikopteriin 
tapahtuu avattavan takarampin kautta.

LÄÄkInTÄmaTERIaaLIn SIIRTO

suomessa lääkintämateriaalia voidaan hel-
posti siirtää sekä CC-kuljetuskoneilla että 
nH90-helikoptereilla. erityisesti ensihoito-
aseman (eHas) varustusta voidaan nopeas-
ti toimittaa esim. suuronnettomuuspaikalle. 
näin saadaan lämmin ja suojattu tila potilai-
den hoitoon hankalissakin olosuhteissa. 

TULEVaISUUdEn 
kOULUTUShaaSTEITa

Lääkintähuollossa on tehty kumppanuusso-
pimukset sairaanhoitopiirien kanssa, jotka 
toimivat erikoissairaanhoidossa strategisina 
kumppaneina. myös medevaC-toiminnas-
sa sairaanhoitopiirit näyttelevät suurta roolia, 
sillä tehohoitoon perehtynyt lääkintähenki-
löstö lennoille tulee keskussairaaloista. Pi-
simmälle koulutusyhteistyö on edennyt kes-
ki-suomen sairaanhoitopiirin sekä Hus:n 
kanssa. jotta tulevaisuudessa Puolustusvoi-
mien medevaC-kykyä voidaan käyttää 
myös rauhan aikana viranomaisyhteistyös-
sä, medevaC-koulutusta tulee laajentaa 
kaikille suomen viidelle sairaanhoidon eri-
tyisvastuualueelle (erva eli yliopistollisten 
sairaaloiden vastuualueet).
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kaTSaUS mERIVOImIEn kEnTTÄLÄÄkInTÄÄn
Lääkintäkommodori  kai Parkkola

merivoimia tukeva lääkintäorganisaatio on 
viime vuosina uudistettu sekä poikkeusolojen 
että normaaliolojen toimintaa varten. meri-
voimien kenttälääkintää on kehitetty suoriu-
tumaan saariston suojassa meritse suoritet-
tavasta potilasevakuoinnista, isojen alusten 
lääkinnällistä suorituskykyä on merkittäväs-
ti kohennettu, kansainvälinen laivastolääke-
tieteellinen yhteistyö on aloitettu, merilää-
kintämateriaalia on kehitetty, meriupseerien 
henkilövalintaprosessin lääkinnällinen osa on 
uudistettu ja merilääkintää palveleva tutki-
mustoiminta on tuottanut uutta tietoa poikke-
usolojen suunnittelua varten.

upinniemessä toimii uusi yksikkö, sukellus-
lääketieteen keskus, joka on sotilaslääketie-
teen keskuksen johdossa ja toteuttaa puolus-

tusvoimien sukeltajien erityisterveyshuollon 
ja palvelee merivoimia laivasto- ja sukellus-
lääketieteen tutkimusyksikkönä. 

aLUSTEn LÄÄkInTÄhUOLTO

merivoimien monet erikokoiset alusluokat 
vaativat oman lääkintävarustuksensa. alusten 
lääkintämateriaali on pakattu merilääkintälaa-
tikoihin, joita on 7 erilaista. näiden uusi sisältö 
päätetään vuoden 2010 aikana ja merilääkin-
tävarustukseen lisätään seinävaate (Kuva 1), 
joka on sekunnissa avattavissa ja jonka läpi-
näkyvistä taskuista tarvikkeet ovat nopeasti 
käyttöönotettavissa.

Potilaan pystynostoa varten on kehitetty uu-
sia menetelmiä ja uusia tuotteita, kuten kau-

Kuva 1.  Seinävaate ripustettuna Jurmo-luokan alukseen. 
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Kuva 2.  Kauhapaariin suunnitellut pystynostovaljaat koekäy-
tössä ohjusveneessä.

ha-paarin pystynostovaljaat 
(Kuva 2). kahteen miina-
laivaan on rakennettu myös 
yöpymisen mahdollistavat 
lääkintähytit, joita niissä ei 
aiemmin ollut. miinalaiva 
Pohjanmaa on läpäissyt na-
to-evaluoinnin myös lää-
kinnän osalta, jossa ainoana 
lisävaatimuksena oli yhden 
lääkeaineen lisääminen va-
rustukseen. Hammaslääkin-
täkontti on ollut käytössä 
miinalaivalla, kontti on val-
miudessa ja sen varustus tul-
laan päivittämään. kolmen 
vuoden aikana merivoimat 
vastaanottavat kolme mo-
dernia miinantorjunta-alus-
ta, joissa on lääkintähytti ja 
painekammio. 

mERILÄÄkInnÄn 
kEhITTÄmInEn

merivoimille hankittiin 
loppuvuodesta 2008 eva-
kuointiveneen prototyyp-
pi Buster magnum, jonka 
kaupalliseen varustukseen 
kuuluu kuomu ja joka on 
varustettu 150 hv:n perä-
moottorilla (Kuva 3). sen 
jälkeen on veneeseen suun-
niteltu, rakennettu ja testattu 
paariteline sekä kehitetty perus nato-paa-
reihin potilasta kelluttava rakenne. meri-
voimien aluskatsastuslautakunta hyväksyi 
prototyypin ja paaritelineen. kahden lääkin-
tämieskurssin, kahden lääkäreiden kertaus-
harjoituksen sekä harjoitustoiminnan tulok-
sena on evakuointivene todettu toimivaksi ja 
kehitetty käytettävyyttä parantavia ratkaisuja 
ja vene varusteineen on valmis esiteltäväksi 
sotavarusteeksi. suoritetut potilasevakuointi-
kokeet ja potilaiden jäähtymismittaukset tu-
kevat ratkaisun toimivuutta poikkeusolojen 
evakuointiveneenä. vene pystyy lääkintämie-
hen ja veneenkuljettajan kahden hengen mie-
histöllä evakuoimaan merellä kaksi maaten 
ja neljä istuen evakuoitavaa potilasta kerta-

suorituksena ja hyvissä olosuhteissa jopa 34 
solmun (62 km/h) nopeudella. veneeseen so-
veltuva muu lääkintävarustus on sama kuin 
puolustusvoimien poikkeusolojen ottoambu-
lanssissa.
jurmo-luokan alukseen voidaan alumiinipal-
kista rakennetun paariadapterin avulla kiin-
nittää suolahuuruja kestävillä merivoimaosil-
la terästetty ottoambulanssin paariteline, jota 
voidaan käyttää 2- tai 4-paikkaisena (Kuva 4). 
jurmo-alusta käyttävät rannikkojääkärijoukot 
meritse tapahtuvaan siirtymiseen ja alus so-
veltuu tämän joukon omaan evakuointiin. jur-
mo-alukseen mahtuu kerralla parikymmentä 
henkeä. jurmo-alusta voidaan normaaliolois-
sa käyttää tukemaan merellä tapahtuvaa poti-
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lasevakuointia yhteistoiminnassa siviiliviran-
omaisen kanssa.

merivoimien lääkintäjohtoryhmä on kehit-
tänyt purjehdusten riskianalyysisovelluksen 
kriisinhallinnan riskianalyysimallin pohjal-
ta ja sitä testattiin ulkomaanpurjehduksella 
aluksen henkilökunnalla, merikadeteilla ja 
varusmiehillä. riskianalyysi on syytä suo-
rittaa ennen pitempikestoisia merivoimien 
alusten purjehduksia, tehtäviä ja missioita. 
analyysin perusteella suunnitellaan kullekin 
purjehdukselle soveltuva lääkintähuolto va-
rusteineen ja lääkkeineen.

merivoimat asettaa euroopan unionin poh-
joismaiseen taisteluosastoon 200 rannikko-
jääkärin suuruisen komppanian, jonka lää-
kintähenkilöstöön kuuluu kaksi lääkäriä ja 
seitsemän sairaanhoitajaa. osasto koulutetaan 
vuoden 2010 aikana ja se on lähtövalmiudes-
sa eu:n käskemään kohteeseen vuoden 2011 
tammikuusta kesäkuun loppuun. valmistau-
tumisen perusteena käytetään keski-afrikan 
olosuhteita. osastolle on suunniteltu missi-

oon soveltuva lääkintävarustus, osaston van-
hempi lääkäri on nimetty ja nuorempaa lääkä-
riä rekrytoidaan.

atalanta-operaation, eli meriliikenteen meri-
rosvoukselta turvaavan eu:n operaation so-
malian rannikolla, huollon suunnitelmat olisi-
vat mahdollistaneet miinalaivan lähettämisen 
intian valtameren edustalle jo alkuvuodesta 
2010. Päätöksen mukaan operaatioon lähde-
tään aikaisintaan vuonna 2011, jolloin aluk-
sen lääkintähenkilöstön muodostaisivat mini-
missään lääkäri-sairaanhoitaja taistelijapari.

mERIVOImIa PaLVELEVa 
TIETEELLInEn 
TUTkImUSTOImInTa

Potilassuojaus merievakuoinnissa -tutkimuk-
sessa mitattiin erilaisen vaatetuksen ja suoja-
uksen aikana tapahtuvaa potilaan jäähtymistä 
evakuointiveneen keulan avotilassa sekä suo-
jaavan kuomun alla paareilla. Laaditun en-
nustemallin perusteella potilaan ollessa suo-

Kuva 3. Buster lähdössä evakuoimaan.
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jattuna joko pakkaspukuun + sadepukuun tai 
hypotermiapussiin hän kestää hyvin 45 mi-
nuutin evakuointikuljetuksen jopa veneen 
avotilassa nopeudella 30 solmua (55 km/h) 
räntäsateessa ulkolämpötilan ollessa +1 astet-
ta, jolloin jäähdyttävän ilmavirran nopeus on 
15 m/s ( 1, Kaavio 1).

akupunktiorannekkeen suojaavaa vaikutusta 
tutkittiin miinalaivan ulkomaanpurjehduksel-
la, mutta kelin oltua tarkoitukseen liian hyvä 
tarvitaan vielä lisätutkimus mahdollisimman 
huonolla kelillä. merivoimien varusmiesten 
kuivumista viikon jatkuneessa maastoharjoi-
tuksessa mitattiin bodyimpedanssilaitteistol-
la ja siinä saatiin hälyttäviä tuloksia kun ver-
rattiin tehostetusti ylimääräisellä annoksella 
juotettua ryhmää niihin, jotka joivat tavan-
omaisesti. sotilaat kuivuvat paljon ja osa hä-
lyttävästi jo viikon mittaisella leirillä ja mikä 
huolestuttavinta niin eniten kuivuneet arvioi-
vat itsensä kaikkein toimintakykyisimmiksi 
(2). tämän perusteella yksinkertaisin, halvin 
ja tehokkain tapa parantaa sotilaan taistelu-

kestävyyttä on nykyaikanakin vanha asia eli 
riittävästä nestetasapainosta huolehtiminen!

sukeltajien taistelukestävyyttä parannetaan 
tutkimalla alentuneen happiosapaineen vai-
kutusta suorituskykyyn (3), väitöskirjatut-
kimuksella typpinarkoosista, tutkimuksella 
sukeltajan optimaalisesta nesteytyksestä en-
nen sukellusta, kehittämällä sukeltajakurssin 
valintoja ja vaatimuksilla sukeltajien riittä-
västä fyysisestä kunnosta. viime mainittua 
mitataan kehon rasvaprosentin ja maksimaa-
lisen hapenottokyvyn avulla, joita kuvataan 
liikennevaloilla seuraavasti: vihreä; täyttää 
vaatimukset, keltainen; aikaa 3 kk paran-
taa suorituskykyä ja punainen; sukeltaminen 
kielletty kunnes vaatimustaso täyttyy. vaati-
mukset ovat erilaiset taistelusukeltajille, rai-
vaajasukeltajille ja eri ikäryhmille.

merivoimia tukeva muu kehittämistoiminta 
(4) ja muu puolustusvoimia tukeva julkaisu-
toiminta (5-10) vuoden 2009 aikana on esitet-
ty kirjallisuusluettelossa. 

Kuva 4. Jurmo-luokan aluksen 4-paikkainen paariteline meritesteissä. Kuvassa kirjoittaja.
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mERIVOImIEn 
kERTaUShaRjOITUSTOImInTa 
ja kOULUTUS

merivoimien poikkeusolojen, ml. lääkinnän, 
organisaatio on uudistettu ja siihen kuuluvat 
uudet lääkintäyksiköt ja uudet lääkintävarus-
tekokonaisuudet. kahden meripuolustusalu-
een poikkeusolojen lääkintähuolto perustuu 
uudelle merihuoltopataljoonan lääkintähuol-
tokomppanialle (LääkHk), johon on koottu 
pääosa mainittujen merellisten valmiusyhty-
mien lääkinnällisestä suorituskyvystä. mo-
lempien meripuolustusalueiden LääkHk:n 
lääkäreistä koostunut runkohenkilöstö on 
koulutettu kahdessa kertausharjoituksessa, 
joissa heidät perehdytettiin uuteen organisaa-
tioon, uusiin lääkintävarustuskokonaisuuk-
siin sekä merivoimien ja puolustusvoimien 
lääkintähuoltoon. toiseen harjoituksista kut-
suttiin tutustumaan paikallinen aatteellinen 
maanpuolustushenkinen Lounais-suomen 
lääkintäupseeriyhdistys. seuraavaksi kertaus-
harjoitusvuorossa ovat LääkHk:oiden eva-
kuointi- ja ensihoitojoukkueet.

Kaavio 1. Viiman ja tuulen vaikutus potilaan jäähtymisen aiheuttamaan selviytymiseen merieva-
kuoinnin aikana veneen avotilassa eri lämpötiloissa. 

sukelluslääketieteen keskus aloitti kuukau-
sittain pidettävät tiedemeetingit, jotka avat-
tiin myös suomen sukellus- ja ylipainelää-
ketieteen yhdistyksen (ssLy) hallitukselle 
ja yhteen kokoukseen kutsuttiin kaikki yh-
distyksen jäsenet. ssLy:n hallitus toimii yh-
teistyöfoorumina merivoimien lääkintäalan 
ja siviilisektorin sukelluslääketieteellisissä 
kysymyksissä. yhteistyössä siviilijärjestöjen 
kanssa on vuosittain järjestetty sukelluson-
nettomuuksien ensiapukurssi (adaLs, ad-
vanced diving accident Life support), johon 
ovat osallistuneet sekä puolustusvoimien että 
siviiliterveydenhuoltohenkilökuntaa, meri-
voimien sukeltajia ja lääkintäreserviupseeri-
kurssi (Kuva 5).

vuoden 2010 syksyllä järjestää merivoimat 
suomen lähivesillä suuren kansainvälisen 
laivastoharjoituksen northern Coast, johon 
osallistuu ilma-, pinta- ja vedenalaisia aluksia 
useista maista. Harjoitukseen liitetään laaja 
evakuointiharjoitus, jota hyödynnetään suo-
malaisen reservin ja puolustusvoimien oman 
lääkintähenkilökunnan koulutuksessa. Har-
joituksen toisena johtomaana toimii saksa, 
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Kuva 5. Sukellusonnettomuuksien ensiapukurs-
sin (ADALS) pelastusnäytös Upinniemessä.

jonka laivaston kanssa on avattu merilääkin-
täalan yhteistoiminta. kuluvana vuonna avat-
tiin yhteistyö norjan laivaston lääkintäalan 
kanssa, jossa suomalaisten mielenkiinnon 
kohteena on erityisesti heidän kokemuksen-
sa atalanta-operaatiossa, merilääkintämate-
riaali, merellinen potilasevakuointi ja me-
rilääkinnän kehittämislinjaukset. jatkossa 
merivoimat osallistuu partnership for peace 
-statuksen puitteissa nato-johtoiseen vuo-
sittaiseen medical naval Panel -yhteistyöhön, 
jossa käsitellään merilääkintäalan kansainvä-
lisiä yhteistyöasioita.
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PUOLUSTUSVOImIEn 
YLIELÄInLÄÄkÄRIn 
ESITTÄYTYmInEn ja 
kaTSaUS YmPÄRISTÖ-
TERVEYdEnhUOLTOOn    
Puolustusvoimien ylieläinlääkäri ari hörman

Ympäristöterveydenhuolto joukkojen toi-
mintakyvyn tukena – eläinlääkintää ja ih-
misten terveydensuojelua

ympäristöterveydenhuollon keskeisin tehtä-
vä normaali- ja poikkeusoloissa on kartoit-
taa ja ehkäistä ympäristötekijöiden aiheut-
tamia terveyshaittoja. tavoitteena on pitää 
niin yksittäinen taistelija kuin suurempi jouk-
ko toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa. 
meidän kaikkien toimintaympäristössäm-
me vaikuttaa useita eri tekijöitä, jotka voi-
vat heikentää tai jopa lamaannuttaa yksilön 
terveyden ja toimintakyvyn. tällaisia teki-
jöitä voivat olla erityisesti saastuneet elin-
tarvikkeet tai talousvesi, puutteelliset majoi-
tus- ja toimintatilat, eläinkontaktit, jätteet ja 
erilaiset kemikaalit. altistumme kaikille näil-
le tekijöille päivittäin mutta poikkeusolois-
sa näiden tekijöiden merkitys korostuu enti-
sestään. yksilöön tai joukkoon kohdistuvat 
terveysvaikutukset voivat ilmetä esimerkik-
si saastuneen ruuan tai juomaveden aiheut-
tamina voimakkaina vatsatauteina ja joukko-
sairastumisina.  

YmPÄRISTÖTERVEYdEnhUOLTO 
OSa LÄÄkInTÄhUOLTOa ja 
kEnTTÄLÄÄkInTÄÄ 

ympäristöterveydenhuolto kuuluu olennai-
sena osana lääkintähuoltoon. tämän lisäksi 
ympäristönvalvonta on tiiviissä yhteistyössä 
huoltopalvelu- ja huollon täydennys –toimi-
alojen sekä tilahallinnan kanssa esimerkiksi 
elintarvike-, vesi- ja jätehuollon kysymyk-
sissä, turvallisuusalan kanssa sotakoira-asi-
oissa sekä suojelu- ja pioneerialojen kanssa 
esimerkiksi taisteluaineiden uhkaan liittyvis-
sä asioissa. Puolustusvoimien kansainvälisiin 

kriisinhallintatehtäviin ympäristöterveyden-
huolto liittyy perinteisen elintarvike- ja ve-
sivalvonnan lisäksi myös uusien ja erilaisten 
toimintaolosuhteiden aiheuttamien terveys-
riskien kartoituksessa ja ehkäisyssä. 

Puolustusvoimien omien toimialojen lisäksi 
ympäristönvalvonta-ala on suoraan yhteydes-
sä moniin siviiliviranomaisiin ja –laitoksiin. 
yhteistyötahoja ovat esimerkiksi eri minis-
teriöt (maa- ja metsätalous- sekä sosiaali- ja 
terveysministeriöt), keskusvirastot (elintar-
viketurvallisuusviranomainen, terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, säteilyturvakeskus ja 
työterveyslaitos) sekä alue- ja paikallisvi-
ranomaiset (valtion aluehallintoviranomaiset 
ja kuntien viranomaiset). yhteistyö siviilivi-
ranomaisten kanssa on välttämätöntä koska 
lähes kaikkia ympäristönvalvonnan asiako-
konaisuuksia ohjaillaan joko eu- tai kansal-
lisen siviililainsäädännön pohjalta. toisaalta 
yhteistyö on luontevaa, koska niin siviilissä 
kuin puolustusvoimissa asioita hoitavat kou-
lutukseltaan pitkälti saman taustan omaavat 
henkilöt.  

YmPÄRISTÖTERVEYdEn- 
hUOLLOn ORganISaaTIO

normaalioloissa puolustusvoimien ympäris-
töterveydenhuollon asiantuntijoina ja viran-
haltijoina toimivat puolustusvoimien palkatut 
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eläinlääkärit sekä muut ympäristöterveyden-
huollon koulutuksen saaneet ympäristöyli-
tarkastaja ja ympäristöinsinöörit. ympäris-
töterveydenhuoltoa johtaa pääesikunnassa 
ylieläinlääkäri ja hänen ohjauksessaan käy-
tännön valvontaa ja ohjausta suorittavat vi-
ranhaltijat sotilaslääketieteen keskuksessa, 
maa-, ilma- ja merivoimien sekä Huoltoryk-
menttien esikunnissa. 

Poikkeusolojen lääkintähuollon kehittämisen 
yhteydessä myös ympäristönvalvonta-alan 
kenttäjoukko on uudistettu. vanhat kenttähy-
gienialaboratoriot on korvattu tehokkailla ja 
laajennetuilla ympäristönvalvontajoukkueil-
la. joukkue koostuu reservin henkilöstöstä, 
joka on saanut jo siviilissä tehtäviinsä tarvit-
tavan akateemisen tai ammatillisen koulutuk-
sen. joukkueen laboratorioryhmä perustaa 
kenttähygienialaboratorion, jolla on kapasi-
teetti tehdä yksinkertaisia elintarvike-, vesi- 
ja ympäristötutkimuksia kenttäoloissa. ym-
päristönvalvontajoukkueeseen kuuluu lisäksi 
valvontaryhmä, jonka perustama ympäristön-
valvontatoimista vastaa nimensä mukaisesti 

tarkastuskäynneistä, tilannekuvan ylläpidos-
ta ja tarvittavasta yhteistyöstä. 

joukkueen tehtävänä on myös selvittää ilmen-
neitä epidemioita, ottaa tarvittavia näytteitä ja 
antaa korjaavia ohjeita toimiville joukoille. 

VIRanOmaIS- ja 
aSIanTUnTIjaROOLIT TUkEVaT 
TOISIaan 

elintarvike- ja terveydensuojelulain muutos-
ten mukaisesti puolustusvoimien eläinlääkä-
rit ja ympäristöinsinöörit ovat viranomaisia 
puolustusvoimien omien toimintojen osal-
ta elintarvike- ja terveydensuojelun valvon-
nassa. viranomaisrooliin kuuluu esimerkiksi 
elintarvike- ja terveydensuojelulain alaisten 
kohteiden hyväksyminen ja valvonta sekä 
valvontaohjelmien toteuttaminen ja rapor-
tointi siviiliviranomaisille. viranomaisrooli 
selkeyttää valvonnan toteutumista ja mah-
dollisissa ongelmatilanteissa antaa paremmat 
edellytykset poikkeamien korjaamiseen. 

asiantuntijatehtävissä korostuu neuvonta, 

Vesihuollon valvonta edellyttää vesihuollon teknisten ratkaisujen tuntemista. Kuvassa veden-
puhdistuslaitteisto Kosovossa suomalaisessa tukikohdassa. 
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ohjaus ja koulutus. ympäristönvalvonta-
ala pyrkii osaltaan kouluttamaan avain-
tehtävissä olevia varusmiehiä ja palkattua 
henkilöstöä. keskeisiä koulutettavia ovat 
mm. huolto- ja lääkintähenkilöstö, ku-
ten huoltopalvelu, huollon täydennys – ja 
lääkintähuoltoupseerit, kenttäsairaanhoi-
tajat ja hygienia-aliupseerit. viranomais- 
ja asiantuntijaroolit eivät ole ristiriidassa 
keskenään vaan tukevat toisiaan. viran-
omaistehtävien harjaantunut toteuttaminen 
normaalioloissa ja kriisinhallintatehtävissä 
takaa sen, että valvontaa ja ohjasta suori-
tetaan asiantuntevasti ja tehokkaasti myös 
poikkeusoloissa. 
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SUUn TERVEYdEn-
hUOLTO PUOLUSTUS-
VOImISSa
Pertti Patinen, Puolustusvoimien ylihammas-
lääkäri

Suun terveydenhuolto on Puolustusvoimis-
sa samassa asemassa muun terveydenhuol-
lon kanssa, sitä ei lainsäädännöllisesti ole 
erotettu mitenkään.
On sanottu, että terveydenhuollon johtami-
nen on vaikeaa kuin kanan taluttaminen; 
sitä on hankala ja välillä aivan mahdoton 
saada menemään haluttuun suuntaan. Ti-
lannetta helpottaa jos tiedetään minne ol-
laan pyrkimässä. Tavoitteeseen tulee edetä 
pienin askelin. Lisäksi tehtävässä vaadi-
taan äärimmäistä määrätietoisuutta, rau-
hallisuutta ja kärsivällisyyttä. 

PERUSTEET EnnaLLaan

suun terveydenhuollon lähtökohdat Puolus-
tusvoimissa eivät ole muuttuneet miksikään. 
Puolustusvoimien terveydenhuollosta sääde-
tyn lain (322/1987) mukaan Puolustusvoimat 
järjestää terveydenhuoltovastuullaan olevi-
en henkilöiden terveydenhuollon. suun sai-
raudet ovat samassa asemassa muun tervey-
denhuollon kanssa. Puolustusvoimat vastaa 
varusmiesten ja sotilasopiskelijoiden suun 
terveydenhuollosta aina, kun asianomaisen 
sairaus, vamma tai vika ei ole estänyt palve-
lukseen astumista. myös eräiden palkattuun 
henkilöstöön kuuluvien ryhmien, kuten lentä-
vän henkilöstön, sukeltajien ja sota-aluksilla 
palvelevien palveluskelpoisuusarvioon on si-
sällytetty suun ja hampaiston tarkastus. suun 
sairauksien hoito järjestetään varuskunnissa 
joko omana toimintana tai ostopalveluna. 

vaikka väestön yleinen suun terveydentila 
on viime vuosikymmeninä parantunut, eivät 
suun sairaudet ole täysin kadonneet suomes-
sa. karkeasti yleistäen hampaiston reikiinty-
misen vuoksi hoidon tarpeessa olevia varus-
miehiä on 40% ikäluokasta. karieshoidon 
tarvetta edustava d indeksi (WHo 1987) on 

etelä-suomen varuskunnissa noin yksi, Poh-
jois- ja itä-suomessa noin kaksi hammasta. 
vuosittain palvelukseen astuvalla varusmiesi-
käluokalla on siten jopa 40 000 reikiintynyttä 
hammasta ja samalla potentiaalista infektio-
lähdettä suussa. nämä arviot ovat samansuun-
taisia laajassa suomalaista aikuisväestöä 
koskevassa terveys 2000 –tutkimuksessa 
(suominen-taipale et al 2004). upinniemen 
varuskunnassa tarkastetuista merivoimien 
2/09 saapumiserän alokkaista 10% ei ollut 
meripalvelukseen kelpaavia huonokuntoisten 
hampaiden vuoksi. myös kahdenkymmenen 
vuoden iässä puhkeavat viisaudenhampaat 
sekä erilaiset hammasvammat ovat tyypillisiä 
varusmiehillä. 

Hoidon tarpeen arvioimisen ja tarvittavi-
en resurssien suunnittelun ainoana perustana 
on tieteellinen tutkimustyö. Lääkintäevers-
ti olavi ankkuriniemi teki useita selvityksiä 
varusmiesten suun terveydentilasta ja hoidon 
tarpeesta ulottaen lopulta päätelmänsä koske-
maan vuosia 1919-1991. matti Läärän teke-
mästä varusmiesten karieksen polarisoitumis-
ta koskevasta väitöstutkimuksesta on kulunut 
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jo vuosikymmen. nykyistä varusmiesten ti-
lannetta ei ole tieteellisen tutkimuksen me-
netelmillä viime vuosina suoritettu. tämän 
vuoksi onkin suunniteltu laajaa, sotilaslää-
ketieteen keskuksen ja oulun yliopiston yh-
teistyönä tekemää, koko varusmiesikäluok-
kaa koskevaa valtakunnallista tutkimusta 
varusmiesten suun terveydentilasta. tutki-
mus suunnitellaan ja resurssoidaan vuoden 
2010 aikana. materiaali kerätään tammikuun 
ja heinäkuun saapumiseristä vuonna 2011. 
tavoitteena on tuottaa varusmiesten suun 
sairauksien yleisyydestä, taustatekijöistä ja 
alueellisista eroavaisuuksista, hoidon koh-
dentamisesta sekä hoidon vaikuttavuuden ar-
vioinnista yksi tai mahdollisesti jopa kaksi 
väitöskirjaa, sekä useampia osajulkaisuja ja 
opiskelijoiden syventävien opintojen töitä.

ORganISaaTIO kUnnOSSa 

sotilaslääketieteen keskukseen keskitetty 
toiminnallinen ja tulosvastuullinen kokonai-
suus tarjoaa koko maata ajatellen ainutlaa-

tuisen hyvän mahdollisuuden terveydenhuol-
lon järjestämiseen Puolustusvoimissa. tämä 
koskee myös suun terveydenhuoltoa. Puolus-
tusvoimien hammaslääkäreiden työskentely 
varuskuntien terveysasemien päällikkölääkä-
reiden suoranaisina alaisina on osoittautunut 
käytännössä toimivaksi järjestelyksi. suun 
terveydenhuoltoon liittyy monia erityispiir-
teitä, kuten henkilöstön koulutus ja rekrytoin-
ti, materiaalihankinnat, erilaisten laitteiden ja 
hoitomenetelmien käyttö sekä erityisalakoh-
taiset konsultaatiot, joiden vuoksi tarvitaan 
myös hammashuollon omaa erityisosaamista 
ja ohjausta.

Puolustusvoimissa on tällä hetkellä 20 ham-
maslääkärin virkaa ja suurin piirtein sama 
määrä hammashoitajien virkoja. viime vuon-
na syntyneen onnistuneen palkkaratkaisun 
vuoksi avoimiin virkoihin on ollut hakijoita. 
kaikki avoimet virat tulisikin saada pikaises-
ti täytetyiksi. virkapohjaa tulisi myös kehit-
tää siten, että isoimpiin varuskuntiin saadaan 
kaksi hammaslääkäriä toimimaan toisiaan tu-
kevana taistelijaparina. Lähellä olevat pienet 

Hammashoitokalusto M2005 sijoitetaan ilmakaaritelttaan.
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joukko-osastot voisivat tukeutua näihin kes-
kuksiin. myös suuhygienistien ja hammaslää-
käreiden välistä työnjakoa tulisi arvioida ja 
kehittää. suuhygienistien määrää Puolustus-
voimissa tulisi lisätä.

Palvelujen ulkoistaminen ja vuokratyövoi-
man käyttö ei viimeisimpien tutkimusten pe-
rusteella ole terveydenhuollossa tuonut toi-
vottuja säästöjä. Laadunvalvonta on myös 
usein ollut ongelmallista. ostopalveluihin 
tulisikin suun terveydenhuollossa turvautua 
ainoastaan erityistapauksissa. alkuvuodesta 
toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä va-
rusmiehet arvioivat Puolustusvoimien omana 
toimintana järjestetyn suun terveydenhuollon 
merkittävästi paremmaksi muuhun julkiseen 
hammashuoltoon verrattuna (salla sainio, 
tHL 2009).

Hammaslääkärien sijoittumista poikkeusolo-
jen organisaatioon ja ylipäänsä suun tervey-
denhuollon tehtäviä poikkeusoloissa on syytä 

tarkastella kriittisesti. Palvelusturvallisuuden 
kannalta suun sairaudet vaativat hoitoa myös 
poikkeusoloissa. kansainvälisten kokemusten 
perusteella ensiapuluonteista hammashoitoa 
on kyettävä suorittamaan riittävän alhaisella 
organisaation tasolla. nato:n kanssa yhteen-
sopivissa organisaatioissa ensiapuluonteinen 
hammashoito on role 2 –tason hoitopaikan 
suorituskykyvaatimuksissa. toistaiseksi on 
vielä selvittelyn alla miten suomessa täs-
tä tehtävässä poikkeusolojen lääkintähuolto- 
organisaatiossa suoriudutaan. 

kaTSE TULEVaISUUTEEn 
varusmiespalvelusta suorittavien hammas-
lääkäreiden kasvotraumatologian koulutusta 
on annettu yhteistyössä Hyks suu- ja leuka-
sairauksien klinikan kanssa vuodesta 2006. 
reserviupseerikurssin suorittaneet upseeri-
kokelaat ovat voineet suorittaa viiden viikon 
jakson varusmiespalveluksestaan kirurgises-

Hammashoitokalusto M2005 sijoitettuna kuorma-auton konttiin Maanvyöry 2009 –harjoitukses-
sa. Yksikkö on käyttökunnossa 15 minuutissa ajoneuvon pysähtymisen jälkeen. Ajoneuvo mahdol-
listaa siirtymisen korjauspartion tapaan huollettavan joukon luokse. 
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sa sairaalassa ja töölön sairaalassa. oikeasti 
kasvojen alueelle vammautuneiden potilaiden 
hoidosta saatavaa kokemusta ei voida millään 
simulaatio- tai luento-opetuksella korvata. 
tätä toimintaa on tulevaisuudessa jatkettava. 

varusmiespalveluksessa oleville hammas-
lääkäreille on annettu myös henkilökohtaista 
suukirurgista leikkausopetusta upinniemen 
varuskunnan terveysasemalla. mallina tässä 
koulutuksessa on käytetty viisaudenhampai-
ta. yleisiä kirurgisia periaatteita, steriliteettiä 
ja kirurgista tekniikkaa ajatellen on jokseen-
kin sama mitä leikataan; esimerkiksi periostin 
nosto tapahtuu hampaan poiston, leukamurtu-
man ja ampumavamman hoidon yhteydessä 
täysin samalla tavalla. koulutus on kestänyt 
noin kuukauden ajan. on ollut ilahduttavaa 
nähdä koulutettavien käden taitojen kehitty-
vän tänä aikana. upseerikokelaat ovat olleet 
hyvin kiitollisia tästä ainutlaatuisesta opetuk-
sesta. myös tätä toimintaa on tulevaisuudessa 
jatkettava.

Hammaslääketieteelliset röntgentutkimukset 
ovat oleellinen osa diagnostiikkaa. nykyisin 
suomessa noin puolet kaikista panoraamato-
mografioista ja yli 60% hammaslääketieteel-
lisistä intraoraalikuvauksista tehdään digitaa-
lisesti. Lähitulevaisuudessa tulisi käynnistää 
hanke varuskuntien terveysasemien röntgen-
koneiden digitalisoimiseksi. järjestelmän pi-
tää olla valtakunnallinen ja kaikilla terveys-
asemilla sama. kuvien tallentaminen tulee 
tapahtua potilashallintajärjestelmän kautta 
siten, että kaikki kuvat ovat yhdessä potilas-
tietojen kanssa nähtävillä terveysasemilla. 
edelleen kuvien arkistointi tulee tapahtua va-
rusmiesten terveystietojen arkistointia koske-
van lainsäädännön mukaisesti. digitaalisella 
kuvantamisella potilaiden säderasitus putoaa 
jopa kymmenesosaan perinteiseen verrattuna. 
säästöä syntyy myös, kun kuvien kehittämi-
sestä voidaan täysin luopua. merkityksetöntä 
ei myöskään ole hoitajien ajankäyttöön liitty-
vä säästö, kun kuvia ei enää tarvitse etsiä ar-
kistolaatikoista tai lähetellä eri tahoille. 

Viimeaikaisissa asymmetrisissä konflikteis-
sa afganistanissa ja irakissa raajavammat ja 
kasvojen alueen vammat ovat olleet tyypilli-
siä. noin 1/3 kaikista vammoista on sijainnut 
pään ja kaulan alueella (nessen 2008). yh-

dysvaltojen joukkojen kirurgista ensihoitoa 
suorittaviin ”forward surgical team” -ensi-
hoitoryhmiin onkin sijoitettu kasvovammojen 
ensihoitoa suorittamaan erikoiskoulutuksen 
saaneita suu- ja leukakirurgian spesialisteja. 
tulokset ovat olleet varsin hyviä. kokemuk-
sien perusteella tulisi myös suomessa harkita 
suu- ja leukakirurgiaa osaavien henkilöiden 
sijoittamista poikkeusoloissa perustettaviin 
joukkoihin. vuonna 2000 tapahtuneen eri-
koishammaslääkärikoulutuksen tutkintouu-
distuksen jälkeen ovat lääketieteelliset tie-
dekunnat tuottaneet runsaasti kenttäkelpoisia 
nuoria alan taitajia, joita voidaan kertaushar-
joituskoulutuksen jälkeen hyvin sijoittaa so-
dan ajan tehtäviin. 

kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä saa-
daan arvokasta kokemusta sodanomaisista 
olosuhteista. Perinteisesti noin 400 hengen 
joukon lähtiessä maailmalle on oma hammas-
lääkäri haluttu mukaan. vaikka lähtijöiden 
hampaisto hoidetaan ennen ulkomaan palve-
luksen alkua, aiheuttavat suun sairaudet mis-
sioissa jatkuvaa hoidon tarvetta.  Hammaslää-
kärien osallistumista kriisinhallintatehtäviin 
on syytä jatkaa. Palvelusehdot ulkomaan pal-
veluksessa tulee järjestää myös reserviläisiä 
kiinnostaviksi. tämä, samoin kuin hammas-
lääkäreiden varusmiespalvelus, toimii hyvänä 
rekrytointikanavana Puolustusvoimien vaki-
naisiin virkoihin.  

oikeuslääketieteellisen uhrintunnistuksen on 
todettu useammalla taholla olevan sellais-
ta yhteiskunnalle elintärkeää toimintaa, jon-
ka turvaaminen on Puolustusvoimien yett 
strategian mukaista. vainajien tunnistami-
nen tapahtuu sormenjälkien, dna:n ja ham-
paiston avulla. Puolustusvoimat on antanut 
asiantuntija- ja kalustoapua mm. viimeai-
kaisten kouluampumisten, liikenneturmien 
ja luonnonkatastrofien selvittelyissä. Toimin-
ta on tapahtunut hyvässä yhteistyössä krP:n 
DVI yksikön (Disaster Victim Identification) 
sekä yliopistojen oikeuslääketieteen laitos-
ten kanssa. suomen kaltaisessa maassa ei ole 
syytä perustaa erillisiä keskenään kilpaile-
via organisaatioita, vaan ainoa oikea menet-
tely on eri viranomaisten välinen yhteistyö. 
Puolustusvoimien suun terveydenhuollon 
henkilöstöä tulee kouluttaa mahdollisia vir-
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ka-aputehtäviä varten. Hammaslääkäriliiton 
oikeuslääketieteen erityispätevyyteen liittyvä 
koulutusohjelma toimii tässä hyvänä pohjana. 
Puolustusvoimien omaa ohjeistusta ja käytän-
töjä tulee kehittää tulevaisuudessa siten, ett-
eivät ne ole ristiriidassa muiden toimijoiden 
kanssa. on hyvä, ettei tällä hetkellä ole ole-
massa eri toimijoiden välillä yhteistyötä vaa-
rantavia henkilöristiriitoja.  

Hampaiden hoito potilaan näkökulmasta on 
monesti samanlaista kuin murrosikäisten las-
ten kasvattaminen: Pääosin itse aiheutettua, 
vaikeaa, kallista, kivuliasta ja ylipäänsä toi-
mintaa, jonka mielellään jättäisi väliin. asiat 
on kuitenkin hoidettava. onnistuneet tulok-
set näkyvät ajan kanssa, samoin laiminlyön-
nit. Hoitamatta jättäminen aiheuttaa vaurioita, 
joiden korjaaminen myöhemmin on mahdo-
tonta.  

kuvat Pertti Patinen

kirjoittaja:

Lääkintäkomentajakapteeni Pertti Patinen, HLt, eHL
Puolustusvoimien ylihammaslääkäri

sotLk upinniemen varuskunnan terveysasema 
PL 5, 02471 upinniemi

0299 581554, 040 5544907

pertti.patinen@fimnet.fi, pertti.patinen@mil.fi

lääkintäkomentajakapteeni 
pertti patinen CV

Lohja 28.12.1960

Koulutus
•	 Ylioppilas,	Lohjan	yhteislyseon	lukio	1981
•	 Reserviupseerikurssi,	2K/RUK	1982
•	 Hammaslääketieteen	lisensiaatti,	Turun	Yli-

opisto	1988
•	 Suukirurgian	erikoishammaslääkäri,	Helsingin	

Yliopisto	2002
•	 Hammaslääketieteen	tohtori,	Helsingin	Yli-

opisto	2004
•	 Erikoisupseerikurssi,	SOTLK	2007
•	 MPEOK	Sotilaslääkärikurssi,	SOTLK	2009

Työura
•	 Orientoivan	vaiheen	hammaslääkäri,	Hä-

meenlinna	88
•	 TK	hammaslääkäri,	Längelmäki,	Janakkala,	

Vantaa	87-92
•	 Suukirurgian	assistentti,	Turun	yliopisto	89
•	 Yksityishammaslääkäri,	Helsinki	92	->
•	 Sotilashammaslääkäri,	YKSV	Golan	91-92,	

SLLAIV	94,	HELITR	94-96
•	 Kliininen	opettaja,	Helsingin	yliopisto	97-98
•	 Sairaalalääkäri,	erikoistuva	hammaslääkä-

ri,	HYKS	Kirurginen	sairaala,	Töölön	sairaala	
97-02

•	 Erikoishammaslääkäri,	Espoo	02-03,	KSS	
Tilkka	03-05,	SLMEPA	06-07,	SOTLK	Upin-
niemen	terveysasema	08-09

•	 Puolustusvoimien	ylihammaslääkäri,	
1.10.2009	->

Luottamustoimet
•	 Suomen	Lääkintäupseeriliitto,	hallitus	2004	->
•	 Tilkan	lääkäriyhdistys,	taloudenhoitaja	2004,	

puheenjohtaja	2005->

kIRjaLLISUUTTa

ankkuriniemi o, ainamo j. dental health and dental treatment needs among recruits of the Finnish defence 
Forces 1919-1991. acta odontol scand 1997, 55, 192-7

nessen s, Lounsbury e, Hetz P: War surgery in afghanistan and iraq. a series of cases, 2003-2007. a 
Speciality Volume of Textbook of Military Medicine. Office of the Surgeon General, US Army Medical 
department Center and school. maryland, usa, 2008. 

WHo. oral Health surveys Basic methods. World Health organization, Genava. 1997.

Läärä m. Polarization of caries and the explanatory background factors in a Finnish conscript population. 
dissertation, university of turku, Finland, 1999.

suominen-taipale L, nordblad a, vehkalahti m, aromaa a: suomalaisten aikuisten suunterveys. terveys 
2000 -tutkimus. 2004. 206 p. (Publications of national Public Health institute, series B 16/2004). 

ann med milit Fenn 2010: vol. 85, no 1

58



ITÄ-SUOmEn SOTILaSLÄÄkETIETEELLInEn  
YhdISTYS RY:n VUOSIkERTOmUS VUOdELTa 

2008

kulunut toimintavuosi oli yhdistyksen histo-
riassa kolmaskymmenesseitsemäs. siihen si-
sältyi kolme sääntömääräistä kokousta. vuo-
den lopussa oli yhdistyksessä jäseniä 172. 
yhdistystä edustivat suomen Lääkintäupsee-
riliiton hallinnossa lääkev Ari Peitso ja lääk-
maj Kari Venho.

haLLITUS

Hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki 
Laapio, varapuheenjohtajana proviisori Erik 
Ongelin, rahastonhoitajana lääkevl Matti Tu-
runen, sekä jäseninä lääkev Ilkka Mäkitie, 
lääkylil Yrjö Merikoski, lääkkapt Heikki Ilan-
maa ja lääkmaj Yrjö Qvarnberg, sihteerinä 
toimi Jaakko Permi.

kOkOUkSET ja RETkEILYT

sotilaslääketieteellinen luentoilta avasi perin-
teisesti vuoden toiminnan 12.2.08 Lappeen-
rannan upseerikerholla. Puheenjohtajamme 
oli epäillyt, että hänen esitelmänsä kenttälää-
kinnästä tulee olemaan viimeinen hänen täs-

tä aiheesta pitämänsä. tämä siksi, että vuotta 
aikaisemmin tapahtunut reserviin siirtyminen 
tiputtaa nopeasti kehityksen kelkasta. kuul-
tu raudanluja esitys ei ainakaan vielä viitan-
nut tällaiseen, vaan todennäköisesti voimme 
kuulla häntä näissä asioissa vielä monet vuo-
det. reissaaminen monissa kansainvälisissä 
alan kongresseissa sekä monenlaiset edustus-
tehtävät tuntuvat lohkaisevan vielä leijonan-
osan ”jäähdyttelijän” ajankäytöstä. sanalla 
sanoen, tuli taas kerralla selväksi, missä nyt 
mennään sekä puolustusvoimissamme että 
kansainvälisessä kenttälääkintähuollossa. 
kiistämättä asiat kyllä näyttävät kehittyvän 
tässäkin asiassa yhä huimempaa vauhtia.
vuosipäivän vietto 12.6.08 alkoi poikkeuk-
sellisen sotilaallisissa merkeissä. karjalan 
Prikaatin suuri sotaharjoitus oli tietämät-
tämme järjestänyt kokouspäiväksemme sa-
vitaipaleelle uusimman kalustonsa esittelyn 
siviileille. tietenkin käytimme tilaisuutta 
hyväksemme ja kävimme paikalla olleiden 
asiantuntevien oppaiden avulla läpi Puolus-
tusvoimien uusinta kalustoa ja uutuuksia. 
karPr:n komentaja itse oli paikalla osoittaak-

Evakuointi- 
harjoitus 
kesällä 
2008, potilas 
nostetaan 
PASIin. 

Kuva Pekka 
Honkavaara
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seen savitaipalelaisille ja muillekin, että Puo-
lustusvoimat ja Prikaati erityisesti haluaa pi-
tää yhteyttä väestöön, jota varten asevoimat 
ovat olemassa.

oma yhdistyksemme sai myös arvovaltaisia 
vieraita. Pv:n ylilääkäri, lääkintäkenraalima-
juri Pentti Kuronen ilmaantui paikalle, samoin 
sLuL:n puheenjohtaja lääkev Ari Peitso ja 
monta muuta miestä aivan lääkintäorganisaa-
tiomme huipulta. kun ohjelmaa oli lähdetty 
muuttamaan, se muutettiinkin perusteellises-
ti. vuosikokous pidettiin olkkolanhovin si-
jasta ravintola sahramissa. kokouksen paras 
ilonaihe oli, että viidentoista osanottajan jou-
kossa oli kolme nuorta lääkäriä.

talouskokous pidettiin valtionhotellissa 
imatralla 7.11.09. kokoukseen oli liitetty al-
kuohjelmaksi sotasairaala 43:n muistolaatan 
paljastus tiurun sairaalan seinässä. juhlahet-
ki pidettiin kuitenkin sairaalan aulakabinetis-
sa, ulkona oli pilkkopimeää ja sitä paitsi satoi. 
kabinetin lämmössä ja valossa kertoi lääkev 
Heikki Laapio lyhyesti tiurun sairaalassa vii-
me sotien aikana toimineen ss 43:n vaiheista, 
sekä esitteli muistolaattaa, jonka taiteilija ja 
kuvanveistäjä Esa Hyytiäinen oli valmistanut. 
kokonaisuus ja symboliikka todettiin kaikki-
en läsnäolleiden mielestä varsin onnistuneek-
si. Paikalla oli kolmisenkymmentä yhdistyk-
sen omaa jäsentä sekä joutsenon kaupungin 
kaikki merkittävät johtajat ja vielä lisäksi so-
taveteraanien yhdistyksen puheenjohtaja.

Lyhyt ja koruton tilaisuus teki hyvin kunniaa 
asiallemme. Laattaan oli muun tekstin lisäk-

si kaiverrettu sanat: sotiemme 
lääkintähuollon kunniaksi. jout-
senon johto otti kiitollisuudella 
vastaan laatan ja samalla saim-
me tietää, että se tullaan myö-
hemmin todennäköisesti siirtä-
mään sairaalan seinästä keskelle 
pihaa pystytettävään suureen ki-
vipaateen.

”valtsussa” pidetyssä talousko-
kouksessa sujuivat asiat ongelmitta. entinen 
hallitus valittiin jatkamaan myös vuodelle 
2010 ja jäsenmaksu pidettiin edelleen 10 eu-
rossa.

talouskokousesitelmän piti oma puheenjoh-
tajamme. ss 43:n historia, jota esitelmä kä-
sitteli, on syntynyt todella suurella innolla ja 
vaivoja säästämättä. se jaettiin kokonaisuu-
dessaan jäsenille jäsenkirjeen mukana ja tul-
laan myöhemmin vielä julkaisemaan eri yhte-
ydessä. aiheeseen on kaavailtu jatkoa.  joka 
tulee käsittelemään muitakin kaakkois-suo-
men alueella sodan aikana toimineita lääkin-
tähuollon yksiköitä.

illan päätteeksi nautittiin jalasvirta yhtiöiden 
tarjoama iltapala. siinä yhteydessä todettiin 
vielä, että kuluneena vuotena oli saatu yhdis-
tyksen harventuneisiin riveihin ilahduttava 
määrä nuoria kollegoja, joten toiminnan jat-
kuvuus näyttäisi siltä osin ainakin turvatulta.

kotimatkalle startattiin tunne rinnassa, että 
tehty työ on ollut isänmaallinen teko, josta 
voi aiheesta olla ylpeä.

mUUT aSIaT

yhdistyksen stipendin summa käytettiin laa-
tan aiheuttamiin kuluihin. Pöytästandaareja 
ei myöskään jaettu vuoden aikana. jäsentie-
dotuksia lähetettiin kolme kappaletta vuoden 
mittaan.

Hallitus

Potilas on evakuoitu harjoituk-
sessa tilapäiskuljetuksella. 

Kuva Pekka Honkavaara
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SOTLk:n STandaaRI (36 kPL):

Sairaanhoitaja Liisa Rautiainen 
Puolustusvoimien epidemiologi Heikki Korpela 
Sairaala-apulainen Eija Huhtinen 
Hallintoylihoitaja Raija Kentala-Espo  
Ylilääkäri Hannu Aronen 
Ylilääkäri Pekka Koponen  
Varastonhoitaja Ari Hirvikoski 
Sairaala-apulainen Erja Korhonen 
Sairaanhoitaja Marika Koskinen 
Ylilääkäri Pekka Kuusanmäki 
Osastonhoitaja Helvi Posio   
Psykologi Ilmo Laaksonen 
Työterveyshoitaja Anne Jokimies 
Osastonhoitaja Mirja Kiprianoff 
Sairaanhoitaja Jarmo Lehtimäki 
Toimistosihteeri Tiina Niemi 
Kapteeni Juha Markkanen 
Lääkintäkomentaja Tom Kyander 
Sairaala-apulainen Marjatta Kontio 
Ylilääkäri Markus Henriksson 
Apulaisosastonhoitaja Rauni Warro 
Hammaslääketieteen tohtori Hannu Mäkelä  
Sairaanhoitaja Johanna Peippo 
Toimistosihteeri Paula Puonti 
Lääkintäkommodori Kyösti Karppinen  
Sairaanhoitaja Ritva Söderlund  
Osastonhoitaja Sirkka Heikkilä 
Hammashoitaja Eeva Korkka 
Sairaanhoitaja Eila Parkkinen 
Opetusylihoitaja Jorma Jokela 
Lääkintäeversti Jyrki Tikkinen 
Lääkintäeversti Tuomo Nuuja 
Päällikkölääkäri Esko Ripaoja 
Työterveyshoitaja Johanna Sorvo 
Ylilääkäri Pekka Honkavaara

SOTILaSLÄÄkETIETEEn kESkUkSEn  
PaLkITSEmIa hEnkILÖITÄ

SOTLk:n johtaja on myöntänyt SOTLk:n standaarin ja  
joukko-osastoristin Tilkan Risti seuraaville:
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jOUkkO-OSaSTORISTI, TILkan RISTI (23 kPL):    

4.6.09 luovutettiin (2 kpl):
upseerikokelas  Tomi Kontula (LÄÄKK)
kersantti Jani Laaksonen (LÄÄKK)

17.6.09 luovutettiin (19 kpl):
Kapteeni Timo Gröhn (SOTLKE)
Sihteeri Hannele Möttö (SOTLKE)
Päällikkölääkäri Jarl-Erik Nyholm (DRAGTERVAS)
Kapteeni Jari Hänninen (VEKTERVAS)
Yliluutnantti Mikko Seppänen (KAJTERVAS)
Osastonhoitaja Maija Siira (PTHY)
Osastonhoitaja Maija Komulainen (KAJTERVAS)
Terveydenhoitaja Merja Kerola (SÄKTERVAS)
Kenttäsairaanhoitaja Pertti Ahonen (LUOTERVAS)
Hammashoitaja Marja Ryynänen (VEKTERVAS)
Välinehuoltaja Paula Sinnilä (RIITERVAS)
Professori Martti Siimes (TK-OS)
Sairaanhoitaja Johanna Monni (TK-OS)
Kapteeniluutnantti Timo Kallio (SALV)
Osastonhoitaja Taina Kattelus (SALV)
Toimistosihteeri Tarja Kuitunen (LÄÄKK)
Lääkintämajuri Jouko Peltomaa (PE)
Professori Hannu Rintamäki (OY)
Lääkevl V-M Nurmi 

16.12.09 luovutettiin (2 kpl):
Kersantti Joni Rahila (LÄÄKK)
Kersantti Ilja Riekki (LÄÄKK)
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SUOmEn LÄÄkInTÄUPSEERILIITTO R.Y.
FInLandS SanITETSOFFIcERSFÖRBUnd R.F.

TOImInTaSUUnnITELma VUOdELLE 2010

suomen Lääkintäupseeriliitto jatkaa toimin-
taansa aiemman toimintatavan mukaisesti 
sotilasterveydenhuollon edistämiseksi sekä 
maanpuolustushengen ylläpitämiseksi jäse-
nistön sekä viiteryhmien keskuudessa.

LIITOn kOkOUkSET ja 
EkSkURSIOT

Liiton vuosikokous järjestetään sääntöjen mu-
kaisesti keväällä 2010 tuusulassa upseeriker-
hon tiloissa. Hallitus valmistelee vuosikoko-
usta pidettäväksi torstaina 29.4.2010. ennen 
kokousta tutustutaan Halosenniemeen sekä 
Lottamuseoon. vuosikokousiltapala nautitaan 
vuosikokouksen jälkeen. kokousesitelmä täs-
mentyy myöhemmin. 

Liiton talouskokous järjestetään syksyllä 
2010 Lounais-suomen Lääkintäupseeriyhdis-
tyksen yhdistyksen vieraana.

haLLITUkSEn TOImInTa

Hallitus kokoontunee 3-4 kertaa vuoden 2010 
aikana.

kURSSI LÄÄkÄRIPÄIVILLÄ

Lääkäripäivät 2010:n ohjelmaan on saatu 
hyväksytyksi 12.1. sotilaslääketieteellinen, 
puolen päivän koulutus ”kuka kelpaa ar-
meijaan?” yhteistyössä sotilaslääketieteen 
keskuksen kanssa. kurssin tavoitteena on 
perehdyttää lääkärit puolustusvoimien lää-
kintähuollon, varusmiesten ja eri tehtävissä 
toimivien sotilaiden terveydenhuollon kes-
keisiin osa-alueisiin monipuolisesti sekä an-
taa tietoa poikkeusoloista ja yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamisesta sekä 
Pv:n kehittyvästä lääkintähuollon toiminnas-
ta ja koulutusjärjestelmästä.

VI SOTaTIETEIdEn PÄIVÄT

Liitto on mukana järjestämässä vi sotatie-
teiden päiviä, jotka pidetään Helsingissä, 
santahaminassa mPkk:n kampuksella 25.-
26.5.2010. ilmoittautuminen tapahtunee vuo-
den 2008 tapaan sotatieteiden päivien verk-
kosivujen kautta.

SOTILaSLÄÄkETIETEEn 
aIkakaUSLEhTI

yhteistyö sotilaslääketieteen keskuksen 
kanssa sotilaslääketieteen aikakauslehden 
toimittamisessa jatkuu. Lehteä on tarkoitus 
julkaista painettuna ja sähköisenä versiona.  
Lääkintäupseeriliiton vastuuhenkilö lehden 
osalta on Pertti Patinen.

TaLOUS

Hallitus esittää vuoden 2010 jäsenmaksuksi 
varsinaisilta jäseniltä 30 euroa ja eläkeläisjä-
senten osalta 15 euroa.

maTka-aVUSTUkSET

Liiton hallitus voi myöntää matka-avustusta 
jäsenilleen vuoden 2010 sotilaslääketieteel-
lisiin kongresseihin osallistumiseen. matka-
avustusta on erikseen haettava liiton halli-
tukselta. Hallitukselle hakemuksen esittelee 
erillinen toimikunta, johon kuuluvat hallituk-
sen puheenjohtaja, sihteeri sekä hallituksen 
jäsen Harri Pihlajamäki.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus

Finlands Sanitetsofficersförbund rf:s styrelse
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YLEnnYkSET SOTILaSLÄÄkETIETEEn 
kESkUkSESSa

1.12.2009   
lääkintäyliluutnantiksi  
vänrikki Tuomo Kyrönlahti, keuruun varuskunnan terveysasema

PaLkaTUn hEnkILÖSTÖn YLEnnYkSET RESERVISSÄ  06.12.2009:

lääkintämajuriksi 
Jarmo Skyttä, ilmailulääketieteen keskus

lääkintämajuriksi 
lääkintäkapteeni Antti Malinen, rissalan terveysasema

kapteeniluutnantiksi 
yliluutnantti Anssi Valtonen, dragsvikin terveysasema

lääkintäkapteeniksi 
Risto Vuorsalo, Lahden varuskunnan terveysasema

yliluutnantiksi 
Seppo Paavola, tampereen varuskunnan terveysasema

lääkintäyliluutnantiksi 
Risto Hyväkkö, ilmailulääketieteen keskus

lääkintäluutnantiksi 
Lasse Aho, upinniemen terveysasema

vänrikiksi 
Marko Salo, upinniemen terveysasema

PaLkaTUn hEnkILÖSTÖn RESERVIn aLIUPSEERIYLEnnYkSET 
06.12.2009:

ylivääpeliksi  
vääpeli Olli Hokkanen, Haminan varuskunnan terveysasema

vääpeliksi 
ylikersantti Jari Wilen, Haminan varuskunnan terveysasema

kersantiksi 
alikersantti Kaisa Lehtonen, riihimäen varuskunnan terveysasema

alikersantiksi 
korpraali Jussi Mähönen, Haminan varuskunnan terveysasema

korpraaliksi 
panssarimies Aleksi Hakatie, esikunta
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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)




