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JOHTAJUUS  
PUOLUSTUSVOIMIEN 

LÄÄKINTÄHUOLLOSSA

Lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen,  
puolustusvoimien ylilääkäri

TUNNEMMEKO TAVOITTEEMME

Puolustusvoimien brändi on hyvin tunnettu ja 
luottamusta herättävä koko kansan tietoisuu-
dessa. Siihen liitetään yleisesti myös johtamisen 
osaaminen. 

Johtajuus on myös Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen (SOTLK) vuoden 2010 teemana, kuten 
uusi johtaja, lääkintäeversti Simo Siitonen tä-
män lehden kirjoituksessaan toteaa. Johtamisen 
ja johtajuuden olemuksesta on valtavat määrät 
kirjallisuutta, käytäntöjä ja erilaisia ”totuuksia”. 
En pyri tässä yhteydessä millään muotoa luotaa-
maan maailmoja syleileviä totuuksia, vaan pro-
jisoin ainoastaan joitakin havaintojani omaan 
lääkintähuoltoomme. Tässä yhteydessä painotan 
erityisesti Pääesikunnan (PE) ja lääkintähuollon 
kokonaisvastuun näkökulmaa sekä muutoksen 
johtamista.

Lääkintähuollon kehittäminen saa perusteen-
sa Puolustusministeriön Pääesikunnalle annet-
tuina puolustushallinnonalan tehtävinä. Puolus-
tusvoimien päätehtävät antavat vahvan suunnan 
toimintamme fokusoinnille: 1. Sotilaallinen 
maanpuolustus, 2. Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strategian (YETT) mu-
kaiset virka-aputehtävät sekä 3. Kansainväliset 
kriisinhallintatehtävät. Lääkintähuoltoa kehite-
tään osana logistiikkaa. Viime vuonna julkais-
tussa PV:n ensimmäisessä logistiikkastrate-
gia-asiakirjassa esiintyvä erinomainen slogan 
- ”Logistiikka – operaatioiden mahdollista-
ja” -sopii hyvin myös lääkintähuoltoon. Olem-
me fokusoineet lääkintähuollon ydintoiminnat 
kenttälääkinnän käsitteen alle. Kenttälääkinnän 
sisällä on omat ydinalueensa kuten palvelustur-
vallisuus, ml. työterveyshuolto, kansainväliset 
tehtävät ja lääkintätiedustelu sekä ympäristö-
terveydenhuolto. Näitä sitovat yhteen laatutyön 
keinot, puolustusvoimien ja ydintehtävien tuke-
miseen suunnatut tutkimuksen ja kehittämistyön 
keinot sekä alan koulutus. Näin voidaan esit-

tää pähkinänkuoressa olemassaolomme perus-
tat ja tapamme työskennellä. Näistä lähtökoh-
dista kasvatetaan ja linjataan myös johtamisen 
olemus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

PV:n lääkintähuollon toimialasuunnitelmassa 
vuosille 2009–2013 (asiakirja AF24508) on esi-
tetty toimialamme tavoitetila ja tehtävien lisäksi 
myös lääkintähuollon arvoja. Kirjasin arvoista 
ensimmäiseksi tehokkuuden ja tuloksellisuu-
den. Tämä on ollut tärkeä painotus PE:n lääkin-
täjohdon näkökulmasta – koska tehtävänä on ol-
lut viedä läpi rauhan ajan historiamme suurin 
lääkintähuollon muutos. Arvojen selitysosassa 
todetaan johtamistakin sivuten, että tehokas ja 
tuloksellinen toiminta edellyttää PV:n tehtävien, 
toimintajärjestelmän, tavoitteiden sekä arvojen 
sisäistämistä. Edellytyksenä on johtamisen so-
veltamiskyky, resurssien suunnittelun ja käytön 
hallinta laatutyön periaatteita noudattaen, yh-
teistoimintakyky sekä innovatiivinen ja aktii-
vinen toimintatapa. Tuloksia vaaditaan, mutta 
tuloksellisesta toiminnasta annetaan myös tun-
nustus. 

Muut arvot ovat luotettavuus, joustavuus ja yh-
teistoimintakyky, jotka sisältönsä puolesta si-
vuavat läheisesti myös työyhteisön johtamiseen 
liittyviä asioita. 
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JOHTAMISELLA ON OLTAVA 
IHMISEN KASVOT

Monessa mukana olleena ja PV:n lääkintähuol-
lon kentällä varsin paljon kiertäneenä minulle 
on tullut varma käsitys, että ”sähköpostijohta-
miseen” liittyy monia ongelmia. Se ei myöskään 
kuulu perinteisesti lääkintähuoltoon. Perustyö 
on paljolti ihmisten kohtaamista ammatillisen 
osaamisen keinoin. Sellaisessa työssä tulee olla 
ihmisen kasvot, kädenpuristus, ääni, katsekon-
takti ja ammatillinen ymmärrys. Tämä pätee ko-
kemusteni mukaan johtamis- ja esimiestyösken-
telyyn läpi koko lääkintähuollon organisaation 
– myös varsin puhtaisiin asiantuntijatehtäviin.

Olemme joutuneet ja joudumme tulevaisuudes-
sakin asettamaan PV:n sisällä varsin koviakin 
suoritusvaatimuksia - erityisesti ajattelen tässä 
yhteydessä terveysasemien kuormitushuippu-
jen puristusta sekä kenttälääkinnän kouluttaji-
en leiripäivien paineita. Olen ymmärtänyt, että 
terveys asemien työ on koettu perustellusti moti-
voivaksi ja tärkeäksi. Rautainen ammattilaisuus 
ja muiden arvostus antavat työn sisällölle omat 
sitoutumista tukevat mausteensa. Luonnolli-
sesti nämä seikat ovat yhtä tärkeitä muuallakin 
SOTLK:n monipuolisessa työskentely-ympäris-
tössä. Niissäkin on omat kuormitustekijänsä.

Johtamista tukevina elementteinä PV:llä on 
konsernina käytössään valtakunnallisesti lähes 
uraauurtavina menetelminä strukturoidut työ-
ilmapiirikyselyt palautejärjestelmineen, itsear-
vioinnit sekä vuosittaiset esimiesten ja alaisten 
väliset dokumentoidut kehityskeskustelut men-
neestä kaudesta, tulevista tehtävistä sekä yh-
teisten toimintatapojen muokkaamisesta. PV:n 
uudet johtamisvälineet, kuten sametime- ja vi-
deoneuvottelujärjestelmät tukevat tehokkaasti 
myös lääkintähuollon johtamista.

JAKSAMISEN TUKEMINEN

Johtamiseen kuuluu jaksamisen tukeminen. Jak-
saminen on eräs vaikeasti arvioitavista asiois-
ta työelämässä. Johdon on aistittava riittävän 
herkästi työyhteisön ja työntekijöiden viestin-
tää. Yhtäältä johto vastaa, että työsuorituksiin 
on sitouduttava ja tulosta on tultava. Toisaalta, 
huomaako johto mahdollisen väsymisen merkit 
ajoissa ja reagoiko se oikealla tavalla sekä aitoa 
huolta kantaen! 

Asioiden ohittaminen kevyellä naureskelulla, 
ylimalkaisella viittauksella, leikinlaskulla tai 
vähättelyllä ei ole vakavasti otettavaa esimies-
työskentelyä. Lopulta sellainen vie pohjan esi-
miehen arvostukselta. Näin tapahtuu erityisen 
nopeasti, jos työyhteisössä havaitaan, että esi-
mies itse luistaa vastuista. Sovittuja tuloksia ei 
synny ja tehtävät kaatuvat tavan takaa muille. 
Edellä esitettyä tapaa voidaan pitää esimiehel-
tä kyvyttömyytenä vastuun ottamiseen – olivat-
pa taustalla mitkä tahansa syyt. Johtamistapaan 
saattaa kuulua myös hyökkäävyys, korotettu ää-
nenkäyttö ja ylimitoitettu sekä koulutusta ta-
voittelevilla maneereilla höystetty karskius. 
Työyhteisössä – saati asiantuntijaorganisaatios-
sa - tämäkään ei ole pitkän päälle hyvä ja ra-
kentava johtamistapa, vaikka tuloksia tulisikin. 
Erityisesti muutoksen johtamisessa esimies-
työskentely ei välttämättä ole aina helppoa - jos 
ei alaisena oleminenkaan. Asiallinen toiminta 
on aina paikallaan, oltiinpa asioista mitä miel-
tä tahansa. Ammattitaitoinen esimies osaa hilli-
tä myös kuohahtelevat tunteet – tällöin jää peli-
merkkejä vielä vastaisen varalle!

Kiire ja aliresurssointi on nykyisen työelämän 
vaikeimmin hallittavia ongelmia niin työnjoh-
dollisesti kuin kentän näkökulmasta. Yleispä-
tevää lääkettä tämän asian oikeaan hoitamiseen 
ei ole. Luottamus ja arvostus ovat työyhteisös-
sä parhaita prosessien sujuvuutta ja sitä kaut-
ta viihtyvyyttä ruokkivia elementtejä. Kun no-
jataan yhdessä länkiin, edesauttaa se jaksamista 
myös kuormituksen puristuksessa. 

Myös työntekijät ovat erilaisia ja elämäntilan-
teetkin vaihtelevat. Työelämän tiimellyksessä 
jokaisella meistä on mukanaan myös yksityis-
elämän, vapaa-ajan ja sosiaalisen elämän tuo-
mat vivahteet. Jo pelkästään näistä muodostuu 
joskus melkoinen vyyhti ihmisen suorituskyvyn 
uhkaksi. Näiden seikkojen ymmärtäminen ja 
tiedostaminen voi osaltaan auttaa niin esimies-
tä kuin työyhteisöäkin.

Silloin tällöin törmätään työyhteisön häiriköi-
hin. Tällaiset henkilöt ovat usein persoonaltaan 
narsistisia. He voivat manipuloida tahtipuikko-
aan heilutellen työyhteisöä tai sen osaa varsin 
taitavasti ja pitkäänkin. Asioita pöydälle nos-
tavat työyhteisön jäsenet joutuvat usein itse 
”syyllisen” asemaan. Pahinta on tietysti, jos esi-
miesasemassa oleva on tällainen häirikkö! Ko-
kemusteni mukaan esimiesasemassa olevat pel-
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käävät usein tarttua näihin ”ikäviin” juttuihin ja 
ongelmat kehittyvät lopulta erittäin monimuo-
toisiksi ja vaikeasti selviteltäviksi. Näissä yh-
teyksissä koetaan ja raportoidaan yleisesti kiu-
saamista. Tällaisiin tilanteisiin tulee pikaisesti 
ja lujin käsin puuttua. Työsuhteen alussa koe-
aika on tärkeä päätöksentekovaihe, jos ongel-
mia alkaa esiintyä. Yleensä ratkaisut ongelmiin 
löytyvät työelämän pelisäännöillä ja tarvittaessa 
asiantuntija-apua pyytäen.

TILANNETIETOISUUS ON 
JOHTAMISKYVYN PERUSTA

Perhokalastajilla on kokemusten karttuessa ta-
pana ohentaa siimaa, jotta tuntuma säilyy ja 
harrastus on nautittavampaa parantuneen herk-
kyyden myötä. Tuntuman siimaan on kuiten-
kin oltava sitä parempi mitä ohuemmalla sii-
malla kalastaa ja mitä vaikeammat olosuhteet 
ovat. Näin on osin johtamisenkin laita – työyh-
teisön reagointia olisi kyettävä aistimaan riittä-
vän herkästi. Työyhteisössä toimittaessa ”siima” 
tosin ohenee ennen kaikkea siksi, että informaa-
tiota tulee asiantuntijaorganisaatiossa paljon. 
Paitsi PV:n ja SOTLK:n prosesseista, meidän 
on oltava riittävästi tietoisia myös tuettavien 
joukko-osastojen ja kumppaneiden liikkeistä. 
Esimiesasemassa olevat ja työyhteisö eivät in-
formaatiotulvassa ole aina tietoisia kaikista me-
neillään olevista ja sinänsä toiminnalle tärkeistä 
asioista. Puutteellinen tilannetietoisuus heiken-
tää vakavasti johtamisedellytyksiä. Tilanneku-
van ja -tietoisuuden parantamisessa meillä riit-
tää työtä pitkäksi aikaa. Hyvällä tiellä kuitenkin 
ollaan niin potilastietohallinto- kuin SAP-järjes-
telmän raportoinnin kehittyessä.

Yhtenä tärkeänä viestinnän peruselementtinä 
olen havainnut, että niin metsä vastaa kuin sinne 
viestitetään! Asiantuntijaorganisaation johtami-
sessa ovat omat osaamisvaatimuksensa. Paljon 
puhuttu edestä johtamisen periaate ei ole täs-
säkään kadonnut minnekään – se pätee toden-
näköisesti kaikissa organisaatioissa niin kauan 
kuin johdetaan ihmisiä! Riittävä tietämys ja ti-
lannekuva työnantajan asettamista tavoitteista 
antavat esimiesasemassa oleville ja koko työ-
yhteisölle oikeat viitteet niin johtamiselle kuin 
hyvinvoivalle työyhteisölle! Päämäärämme on, 
että tehostuva viestintämme mm. tämän lehden 
erilaisten viestintämuotojen avulla tukee tilan-
nekuvamme kehittämistä.

LOPUKSI - TULOKSET 
RATKAISEVAT

Lääkintähuoltomme ketjut ovat näennäisen 
suuresta henkilöstön määrästä huolimatta sit-
tenkin ohuet. Siksi on tarvittaessa kerättävä 
”osaajien nyrkkejä”, joiden varaan voi laskea 
tulosodotuksia. Esimerkiksi vuonna 2004 perus-
tettu KLÄÄKE-hanke on ollut tällä tavoin or-
ganisoitu menestyksellinen toimintamalli. Var-
sinkin muutostilanteissa on tuloksia tuottavien 
osaajien esimerkki kullanarvoinen. Pääosin tie-
tämättömyyteen perustuen tällaisten ”nyrkki-
en” kokoamista saatetaan pitää ”suosikkijärjes-
telmänä”. Näinhän ei ole. Kuten pelijoukkueen 
valmentajan, tulee johdonkin kerätä erilaisia 
tehtäviä varten sopivaa osaajaporukkaa tehtä-
vän mukaan. Lääkintähuollon keskitetyssä toi-
mintamallissa tällainen on tullut ensi kertaa käy-
tännössä mahdolliseksi! 

Tuloksia on tultava - tämän vaatimuksen yli ei 
voi selittelyillä kävellä. Esimiesten tehtävä on 
asettaa tavoitteita ja vaatia myös tuloksia. Lää-
kintähuoltoa on johdettava määrätietoisesti ja 
keskitettynä kokonaisuutena. Nyttemmin saa-
vutettu lääkintähuoltojärjestelmän kokonaishal-
linta ja reagointivalmius on edelleen pidettävä. 
Olemme nykyisessä kehittämisvaiheessamme 
jo jättäneet pääosin taaksemme lyhytjännittei-
sen ja henkilöstöä rasittavan reagoivan johta-
mis- ja toimintamallin. Erityisesti toimintaa ja 
resurssien hallintaa monitoroivat mittarimme 
alkavat yhä paremmin mahdollistaa tavoittee-
na olevan ennakoivan johtamisen ja toiminnan 
säätämisen. Olemme hyvin ”pakassa mukana” 
myös suunnitellessamme lääkintähuollon kehit-
tämistä osana PV:n kehittämistä!

Yhteen hiileen puhaltaen ja ”ihmisen kasvot” 
muistaen hitsautuu myös työyhteisö yhteisten 
tavoitteiden taakse. Se kestää paremmin myös 
tiukkoja paikkoja. Sillä tavoin toimien saadaan 
tuloksia – tulokset puolestaan kannustavat edel-
leen toimintatapojen kehittämiseen. Hyvät käy-
tännöt kunniaan!

Kirjoittaja:

Pentti Kuronen, lääkintäkenraalimajuri,

Puolustusvoimien ylilääkäri

Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Sotilasterveydenhuollon dosentti

Pääesikunta, Pl 919, 00131 Helsinki
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SOTILASLÄÄKE-
TIETEEN KESKUKSEN 

UUSI JOHTAJA

Lääkintäeversti Simo Siitonen

Joukko-osaston komentajaksi pääseminen 
on sotilasuran eräitä huippuhetkiä. On suuri 
kunnia aloittaa Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen johtajan tehtävässä varsinkin, kun neljän 
vuoden toiminta-aikana SOTLK on suurella 
työllä saatu hyvään toimintakuntoon. Ansio ja 
kunnia tästä kuuluu koko SOTLK:n henkilö-
kunnalle.

Reserviin jäävällä SOTLK:n johtajalla, lää-
kintäeversti Ari Peitsolla, on ollut ratkaisevan 
merkittävä osuus SOTLK:n rakentamisessa. 
Tästä suuret kiitokset hänelle! Lääkintäevers-
ti Peitson sotilasura on ollut yksi merkittävim-
mistä; hän aloitti vuonna 1979 Savon Prikaa-
tissa ja on ollut siitä lähtien puolustusvoimien 
palveluksessa. Pääesikunnassa tehdyn mitta-
van uran (1989 - 2000) lisäksi Ari Peitso on toi-
minut sekä Pohjoisen (2000 - 2005) että Itäisen 
Maanpuolustusalueen (2005 - 2007) ylilääkä-
rinä. SOTLK:n johtajana Peitso toimi vuosina 
2007 - 2010. Korostaisin erityisesti lääkintä-
eversti Ari Peitson merkittävää osuutta jo sil-
loin, kun SOTLK:ta suunniteltiin, puhumat-
takaan hänen ansiokkaasta kehittämistyöstä 
SOTLK:n johtajana. Kuriositeettina voi mai-
nita, että harva lääkäri on osallistunut virassa 
ollessaan 20 kertaa ylilääkäreiden ja lääkintä-
everstien joululounaalle. Koko SOTLK:n hen-
kilökunnan puolesta haluan kiittää Sinua Ari ja 
toivottaa oikein mukavia reserviläispäiviä!

SOTLK:n toimintaa on kehitettävä jatkuvas-
ti. Puolustusvoimien muutosrakettikelkan 
kyydissä on pysyttävä. Tuleen ei voi jäädä 
makaamaan, vaan päinvastoin on pystyttävä 
välttämään tulituksen kohteeksi joutuminen. 
Tämä onnistuu ennakoimalla. SOTLK:n on 
pystyttävä ennakoimaan tulevat haasteet si-
ten, että olemme aina askeleen edellä. Tehtä-
vien osalta on keskityttävä päätehtäviimme ja 
priorisoitava työt sen mukaisesti. Tämä vaatii 
hyvää, ennakoivaa johtajuutta kaikilla eri toi-
minnan tasoilla. 

SOTLK:n vuoden teemana on tämän takia 
Johtajuus. Tarkoituksena on kehittää esimies-
ten alaistaitoja; vastuunkantoa, välittämistä, 
saatavilla olemista, informaation tehokasta 
jakamista, välitöntä puuttumista työyhteisön 
tai yksilön ongelmiin jne. Tavoitteena on sel-
keät, perustellut sekä suoralinjaiset tehtä-
vänannot ja tuloksena hyvä työilmapiiri, hyvä 
yhteisöllisyys ja joukkohenki. Lisäksi tärkeä-
tä on se, että jokainen saa tyydytystä ja palau-
tetta tekemästään työstä. 

Yksi päätavoitteita on henkilökunnan rek-
rytointi ja sitouttaminen. Lääkäreiden osalta 
olemme edistyneet lupaavasti; vuonna 2009 
lääkäreiden määrä lisääntyi 6,5 %:lla. Työn-
antajana voimme tarjota huomattavia etuja, 
kuten hyvä koulutus, tuki erikoistumiskoulu-
tukseen, vireä tutkimus- ja kehittämistoimin-
ta, työ ilman päivystysvelvollisuutta, jäntevä 
lääkäri-hoitaja -yhteistyö.

Säästöt ovat pinnalla jokaisessa suomalai-
sessa firmassa – niin puolustusvoimissakin. 
Myös SOTLK:lle on asetettu tiukat säästö-
tavoitteet, joista selviäminen kunnialla on 
meille kaikille iso haaste. Resurssit tulevat 
vähenemään, mutta suurimpiin säästöihin 
pääsemme järkeistämällä ja kohdentamal-
la oikein toimintojamme. Hyvä esimerk-
ki on rekrytoida virkalääkäreitä, jolloin noin 
kolme kertaa kalliimpi ostopalvelujärjestel-
mä voidaan poistaa. Lisäksi päivystysjärjes-
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telmää korjaamalla pääsemme merkittäviin 
säästöihin. Säästöjä saadaan aikaiseksi myös 
yksilötasolla: Sametime- ja videoneuvotte-
lujärjestelmä otetaan kaikella tehokkuudella 
käyttöön. Järjestelmässä on ollut vielä joita-
kin lastentaudin oireita, mutta atk-ongelmia 
on jo selvitetty hyvässä yhteistyössä PVJJK:n 
kanssa. Koulutuksen osalta esimerkiksi Työ-
terveyslaitoksen nettikoulutukset pyritään ot-
tamaan käyttöön. Tärkeätä on priorisoida työ 
oikein ja keksiä uusia menetelmiä ja ratkaisu-
ja mahdollisesti vanhentuneiden menetelmien 
tilalle. Tässä työssä kentältä tulevat ehdotuk-
set ovat äärimmäisen tärkeitä!

Terveydenhuollon tilannekuvan muodosta-
mista harjoiteltiin sikainfluenssaepidemian 
aikana. SOTLK pystyi tarjoamaan varusmies-
ten osalta tarkan tilannekuvan puolustusvoi-
mien ja valtakunnan johdolle. Tästä SOTLK 
sai ansaittua kiitosta eri tahoilta. Jatkossa no-
peasti päivitettävää tilannekuvaa kehitetään 
kattamaan koko terveydenhuollon alue.

SOTLK:n erikoisosaamista on kenttälääkin-
tä; lähes kaikki mitä SOTLK:ssa tehdään liit-
tyy kenttälääkintään. Olemme ylpeitä tästä 
erikoisosaamisestamme ja tuomme sen esil-
le esimerkiksi tehtävänimikkeissämme. Tätä 
erikoisosaamista ei voi ostaa ulkopuolisilta 
tahoilta.  Siksi toiminnassa on jatkossakin py-
rittävä määrätietoisesti NO=PO -toimintaan 
(normaaliolot = poikkeusolot).  Seuraavassa 
taulukossa on vertailtu miten puolustusvoimi-
en ja lääkintähuollon tehtäviä voidaan rinnas-
taa toisiinsa:

PUOLUSTUSVOIMIEN JA SEN 
LÄÄKINTÄHUOLLON TEHTÄVÄT

PV:n tehtävät Vastaavat lääkintä-
huollon tehtävät

1) Suomen sotilaalli-
nen puolustaminen

Kenttälääkintä ja  
palveluskelpoisuus

2) Muiden viranomais-
ten tukeminen 

Katastrofi- ja suojelu-
lääkintä: koulutus, 
asiantuntemus, kalus-
tot ja muu materiaali

3) Osallistuminen kan-
sainväliseen soti-
laalliseen kriisinhal-
lintaan (KRIHA)

KRIHA-joukkojen 
lääkintähuolto: koulu-
tus ja kalustot

Työterveyshuollon merkitys tulee jatkossa ko-
rostumaan. Sillä on tärkeä rooli tukea henkilö-
kuntaa, jotta työtä voi tehdä turvallisesti, työn-
tekijä jaksaa tehdä työtänsä hyvin työuransa 
loppuun asti ja pääsee terveenä eläkkeelle. 
Myös erikoistyöterveydenhuoltoon on panos-
tettu viime vuosina ja tuloksena on ollut esi-
merkiksi sukelluslääketieteen testausmenetel-
mien ja työturvallisuuden kehittyminen sekä 
ilmailun puolella lentosimulaattorissa tapah-
tuvat lentäjien tukirankaongelmia ehkäisevä 
kypäräkoulu ja hapenpuutekoulutus. 

Ennakoivaan työterveyshuoltoon liittyen ko-
rostaisin puolustusvoimien työntekijöilleen 
antamaa etuoikeutta suorittaa viikoittain kun-
toilua työaikana. Käyttäkää etua hyväksenne! 
Sotilaspukua kantavien osalta hyvän kunnon 
ylläpitäminen onkin itsestäänselvyys, samoin 
kuten PAK-suoritusten 100 % suorittaminen.

Terveydenhuollon edistämiseksi tavoittee-
namme tulee olla näyttää muille esimerkkiä 
tupakoinnin lopettamisessa. Savuton SOTLK 
sointuisikin hyvin! 

Aloitin maaliskuussa tutustumiskierrok-
sen SOTLK:ssa ja pyrin kiertämään kaik-
ki toimipaikat ennen 24. - 26.8.2010 järjes-
tettävää Lääkintähuolto 2010 -tapahtumaa. 
Jatkossakin pidän tärkeänä, että käyn työpai-
koilla tutustumassa työntekijöihin ja heidän 
mielenkiintoisiin työtehtäviinsä pelkän säh-
köpostijohtamisen sijasta. 

Uskon vahvasti tai oikeastaan tiedän, että 
pystymme vastaamaan tulevaisuuden vaati-
viin haasteisiin hyvällä yhteistyöllä ja rautai-
sella Me-hengellä.

Toivotan Teille kaikille hyvää ja aurinkoista 
sekä liikunnallista kevättä!

Kirjoittaja

Simo Siitonen, Sotilasylilääkäri, LT, 

Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja

SOTLKE, PL 2, 15701 Lahti

simo.siitonen@mil.fi
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LÄÄKINTÄEVERSTI  
SIMO SIITONEN CV

Tutkinnot

Lääketieteen tohtori, Kuopio, 2000

Kliinisen fysiologian erikoislääkäri,  
Tampere, 1993

Laillistettu lääkäri, Tampere, 1988

Lääketieteen lisensiaatti, Tampere, 1987

Pätevyydet

Sotilaslääketieteen erityispätevyys, 1997

Ilmailulääkäri, 1994

Kurssit

Ylemmän päällystön kurssi, YPK, 2009

Course of Advanced Aerospace Med,  
US Air Force, USA, 2002

General Aviation Medicine Course, RAF, 
UK, 1998

Työhistoria

Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja, 
SOTLK, 1.5.2010 alkaen

Sotilasylilääkäri, PELOGOS, 2009 - 2010

Ilmavoimien ylilääkäri, ILMAVE,  
2003 - 2009

Ilmavoimaosaston ylilääkäri, KSS,  
2000 - 2003

Tutkijalääkäri, Sotilaslääketieteen laitos, 
1998 - 1999

Karjalan lennoston lääkäri, 1994 - 1998

Apulaislääkäri, Kliinisen fysiologian osasto, 
TAYS 1988 - 1994

Terveyskeskuslääkäri, Kemijärvi 1988

Orientoiva vaihe: Tampereen kaupungin ter-
veyskeskus ja Valkeakosken aluesairaala, 
1987 - 1988

Väitöskirja: ”Effects of In-Flight Gz Accele-
ration on Military Aviators Using Modern An-
ti-G Garments”, Kuopion yliopisto, 2000 

Perhe: vaimo Sanna ja 3 lasta (Laura 20, 
Lassi 17 ja Annika 9)

Harrastukset: historia, lenkkeily, pyöräily, 
mökkeily ja jatkossa myös intiaanikanootin 
kipparointi.
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PUOLUSTUSVOIMIEN YLILÄÄKÄRIT  
1920- JA 1930-LUVUILLA

Lääkintäkenraalimajuri evp Timo Sahi

lisensiaatiksi hän valmistui v. 1886 ja väitte-
li lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi v.1889. 
Ensimmäiset kokemuksensa lääkärinä hän sai 
toimiessaan lääketieteen kandidaattina Uu-
denmaan tarkka-ampujapataljoonan lääkärinä 
vuosina 1883 ja 1884. Lääkäriksi valmistu-
misen jälkeen hän suuntautui heti kirurgiaan. 
Hän oli yliopiston kirurgian klinikan apulais- 
ja alilääkäri v. 1887–1896, jonka jälkeen hän 
siirtyi Helsingin Diakonissalaitoksen sairaa-
laan, jossa hän oli kirurgian osastonjohtaja 
v. 1897–1919 ja sairaalan ylilääkäri v. 1908–
1918. Hän harjoitti aktiivisesti alansa tutki-
musta ja hänet nimitettiin kirurgian dosentiksi 
v. 1891. Kirurgian professorin virkaa hän hoi-
ti lyhyitä aikoja jo v. 1892 ja v. 1899–1900, 
kunnes hänet nimitettiin kirurgian ylimää-
räiseksi professoriksi Helsingin yliopistoon 
v. 1902. Viime mainitusta virasta hän jäi eläk-
keelle 7.10.1918. 

Bonsdorff hoiti päätyönsä ohella myös usei-
ta muita lääkärintoimia. Hän oli mm. neljän 
eri vahinkovakuutusyhtiön (Sahanomistajien, 
Paperiteollisuuden, Patrian ja Teollisuuden-
harjoittajien) ylilääkäri vuosina 1898–1917 ja 
osittain sen jälkeenkin. Hän oli aktiivinen toi-
mija alansa järjestöissä. Hän toimi Finska lä-
karesällskapetin sihteerinä 1891–92, puheen-
johtajana vuonna 1900 ja vielä hallituksen 
jäsenenä 1908–1912. Seuran kunniajäsenek-
si hänet kutsuttiin v. 1928. Lisäksi hän kuu-
lui pohjoismaisen kirurgiyhdistyksen halli-
tukseen v. 1899–1904. Hän oli ensimmäisen 
valtakunnallisen lääkärien toimialayhdistyk-
sen, Suomen sairaalalääkäriyhdistyksen, pe-
rustajajäseniä v. 1901 ja toimi yhdistyksen 
hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana 
v. 1901–1908. Suomen Lääkäriliiton halli-
tuksen jäsen hän oli heti liiton perustamisesta 
lähtien 17 vuoden ajan (v. 1910–1917) ja lii-
ton varapuheenjohtaja 1910–1917. Huolimat-
ta vahvasti ruotsinkielisestä taustastaan hän 

HJALMAR GAbRIEL  
VON bONSDORFF

Valter Osvald Sivénin odottamattoman kuo-
leman jälkeen armeijan vt. ylilääkäriksi mää-
rättiin tunnettu kirurgi, juuri Helsingin yli-
opiston kirurgian ylimääräisen professorin 
virasta 60-vuotiaana eläkkeelle jäänyt vapaa-
herra Hjalmar Gabriel von Bonsdorff. Miksi 
valinta osui häneen, ei ole tiedossa. Hän oli jo 
aika iäkäs, yli armeijan varsinaisen eläkeiän, 
eikä hänellä ollut varsinaista sotilastaustaa. 
Hän oli kyllä toiminut lyhyen aikaa joukko-
osaston lääkärinä ollessaan lääketieteen kan-
didaatti ja lisäksi Punaisen ristin ambulans-
sin johtajana Kreikan-Turkin sodassa. Ehkä 
osasyy hänen nimittämiseensä oli, että hän 
oli tunnettu kirurgi, tunnettu hahmo lääkäri-
kunnassa ja ehkä vaikutusvaltaisissa piireissä 
muutenkin. Vapaussotaan hän ei varsinaisesti 
osallistunut, mutta kuitenkin v. 1918 hänelle 
oli myönnetty 3 lk:n vapaudenristi ja v. 1919 
hän sai Preussin Punaisen Ristin 1 lk:n mitalin.

Hjalmar von Bonsdorff syntyi Helsingis-
sä 12.7.1858. Hänen isänsä oli tilanomistaja, 
vapaaherra Hjalmar Erik Gabriel von Bons-
dorff ja äitinsä Ulrica Carolina Wasenius. Hä-
nen isänsä omisti Helsingissä Kumtähden eli 
Kumpulan kartanon, ja häntä kutsuttiinkin 
”Kumpulan paroniksi”. Kartanossa Hjalmar 
Gabriel vietti lapsuutensa. Isoisä, valtioneu-
vos Johan Gabriel von Bonsdorff, oli korotet-
tu vapaaherraksi. Tämän isä, Turun akatemian 
anatomian ja fysiologian professori, arkkiatri 
Gabriel von Bonsdorff, oli aateloitu v. 1819. 
Hän rakennutti ja omisti televisiosarjasta Ho-
vimäki tunnetun Brinkhallin kartanon Kaks-
kerrassa.

Hjalmar von Bonsdorff  kirjoitti ylioppilaak-
si Helsingin ruotsalaisesta normaalilyseosta 
v. 1876 ja valmistui ajan tavan mukaan ensin 
filosofian kandidaatiksi v. 1879. Lääketieteen 
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toimi siis varsin aktiivisesti myös suomen-
kielisessä liitossa. Hän kuului Diakonissalai-
toksen sairaalan hallitukseen v. 1912–1918 
ja oli Sairaanhoitajataryhdistyksen kouluko-
din ja koulun hallituksen puheenjohtaja vuo-
desta 1914 lähtien sekä Helsingin kaupun-
gin sairaaloiden ylihallituksen puheenjohtaja 
v. 1917–1918. Helsingin kaupunginvaltuus-
ton jäsen hän oli v. 1903–1905. Vapaaherrana 
hän oli aateliston edustaja kaksilla valtiopäi-
villä, v. 1904-05 ja v. 1905-06. 
Bonsdorffin tutkimustyö keskittyi erityises-
ti vatsa- ja luustokirurgiaan, joilta aloilta hä-
nellä oli noin 50 tieteellistä julkaisua. Pait-
si tiedemiehenä von Bonsdorff sai mainetta 
käytännön kirurgina. Tiettävästi hän teki en-
simmäisenä Suomessa umpilisäkkeen pois-
ton akuutin umpilisäkkeen tulehduksen hoito-
na, mutta tapausta ei julkaistu. Ensimmäisen 
julkaistun akuutin appendisiitin poiston teki 
Ali Krogius v. 1900. Kun kenraalikuvernöö-
ri Nikolai Bobrikovia ammuttiin v. 1904 Se-
naatin portaikossa, ampumapaikalle tai toisen 
tiedon mukaan Bobrikovin kotiin, jonne tämä 
oli viety, kutsuttiin tunnettu kirurgi von Bons-
dorff. Hän tutki potilaan ja konsultoituaan ve-
näläistä lääkäriä määräsi Bobrikovin heti Ki-
rurgiseen sairaalaan. Leikkauksen teki toinen 
tunnettu kirurgi, dosentti Richard Faltin, mut-
ta von Bonsdorff oli leikkauksessa läsnä. On 
myös mahdollista, että von Bonsdorff tutki 
potilaan vasta sairaalassa (Carl-Henrik von 
Bonsdorff, henkilökohtainen tiedonanto). 
Joka tapauksessa hän osallistui merkittäväs-
ti leikkaukseen, joka ei kuitenkaan pelastanut 
Bobrikovin henkeä.

Hjalmar von Bonsdorff ehti olla vain runsaat 
kaksi kuukautta eläkkeellä, kun hänet valit-
tiin armeijan ylilääkäriksi joulukuussa 1918, 
jolloin alkoi hänen toinen virkauransa. Yli-
lääkärin virka kuului tuolloin sotaministeri-
öön ja ylilääkäri oli samalla sotaministeriön 
saniteettiosaston päällikkö. Tätä virkaa hän 
hoiti ainakin aluksi 1.1.1919 - 31.8.1921 vä-
liaikaisella määräyksellä, ilmeisesti yli-ikäi-
syytensä vuoksi, jonka jälkeen hän sai eron. 
Hän astui kuitenkin uudestaan palvelukseen 
1.1.1922 ja oli virassa lopulliseen eroonsa 
saakka 1.2.1926. Hänen aikanaan ylilääkärin 
virka siirrettiin vuoden 1921 alusta Sotaväen 
esikuntaan, joka kuitenkin v. 1925 yhdistet-

tiin Yleisesikuntaan, jonka komento-osastoon 
ylilääkäri kuului toimistoineen. Ministeriös-
sä, jonka nimi oli muuttunut puolustusminis-
teriöksi, oli edelleen lääkintäalan taloudelli-
sesta hallinnosta vastaava lääkintätoimisto. 
Sotaväen ylilääkärin virasta eroamisensa jäl-
keen von Bonsdorff toimi vielä suojeluskun-
tain ylilääkärinä v. 1926–1932 kuolemaansa 
saakka. Hän tehosti voimakkaasti järjestön 
lääkintäalan toimintaa järjestämällä kursseja 
ja neuvottelupäiviä. Tavoitteena oli valmiiden 
kenttäsairaaloiden muodostaminen liikekan-
nallepanon varalle. Hän kuoli 73-vuotiaana 
5.3.1932. Hänet oli ylennetty lääkintäkenraa-
limajuriksi v. 1919.

Hjalmar von Bonsdorff pyrki pontevasti ke-
hittämään sotaväen lääkintähuoltoa. Hän 
näki yhtenä tärkeimpänä pyrkimyksenä hy-
vän terveydentilan edistämisen joukkojen 
keskuudessa. Tähän kuului majoitusolojen, 
vaatetuksen ja muonituksen parantaminen. 
Määrärahojen niukkuuden vuoksi olojen pa-
rantaminen oli kuitenkin hidasta. Sotilaslää-
kärien palkkaukseen saatiin parannusta, mut-
ta ongelmaksi muodostui lääkärien virkojen 
määrän voimakas lasku 1920-luvulla. Vuon-
na 1923 annettiin uusi asetus asevelvollisten 
lääkärintarkastuksista ja palveluskelpoisuus-
vaatimuksista, jonka perusteella vahvistettiin 
uusi lääkärintarkastusohje. Vähän ennen vir-
kakautensa päättymistä v. 1926 von Bonsdorff 
lähetti kaikille Suomen lääkäreille kiertokir-
jeen, jonka tarkoitus oli kerätä talteen mah-
dollisimman kattavasti vapaussodan aikaisen 
lääkintähuollon toiminta. Kysymykset kattoi-
vat mm. seuraavia asioita: toiminta ennen va-
paussotaa, lääkärinä toimimisaika vapausso-
dassa tehtävineen ja ylennyksineen, toiminta 
sairaaloissa, toiminta paikkakunnilla, jotka 
olivat punaisten hallussa, taistelut joihin osal-
listunut, toiminta taistelualueella ja sidonta-
paikalla, lääkintämateriaalin täydennys, en-
sivaiheen sotavammojen jakauma, sairaalaan 
otettujen potilaiden jakauma ja hoidon tu-
lokset, sotilaslääkintälaitosten järjestäminen, 
lääkäreiden lukumäärä ja sijoitukset sekä pa-
luu sotaa edeltävään toimeen. Kyselyssä ker-
tynyttä aineistoa käytettiin Suomen Lääkin-
täupseeriliiton toimesta julkaistussa kirjassa 
”Lääkärien muistelmia vapaussodasta”, jossa 
oli myös von Bonsdorffin haavoittumisia ja 
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sairastumisia koskeva katsaus. Täydellisem-
min hän julkaisi aineiston v. 1931 Söderström 
& Co:n kustantamana kirjana ”Sjukvård-
stjänsten in Finlands frihetskrig”. Ko. aineis-
toa Anna Romo käytti pro gradu -tutkielmas-
saan Joensuun yliopistossa v. 2007. 

Hjalmar von Bonsdorffin puoliso oli Marga-
reta Hirn, jonka isä David Fredrik Hirn oli 
kuuromykkäinkoulun opettaja ja alan opetuk-
sen uranuurtaja Suomessa. Heillä oli 5 lasta, 

joista pojat Gabriel ja Per Adolf olivat jää-
käreitä. Tytär Margareta oli naimisissa suku-
kansojemme tutkijan, filosofian tohtori Kai 
Donnerin kanssa, joka puolestaan oli itse-
näisyyspyrkimystemme johtavia aktivisteja, 
mm. Aktiivisen toimikunnan AK:n jäsen yh-
dessä von Bonsdorffin edeltäjän Valter Os-
vald Sivénin kanssa. Tämä yhteys saattoi olla 
myös yksi tekijä, joka nosti von Bonsdorffin 
Sivénin seuraajaksi.  

Väinö Felix LindénAnders Emil LuukkonenHjalmar Gabriel  
von Bonsdorff
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Arne Arthur Becker Ludvig Julius LindströmWalter Oswald Siven
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ANDERS EMIL LUUKKONEN

Hjalmar von Bonsdorffin jälkeen sotaväen 
ylilääkäriksi nimitettiin 1.2.1926 lukien lää-
kintäeverstiluutnantti Emil Luukkonen, joka 
oli puolustusministeriön saniteettiosaston 
(lääkintätoimiston) päällikkö ja joka oli toi-
minut jo pitkään vuosien 1921–1924 aikana 
sotaväen ylilääkärin apulaisena. Tämä mer-
kitsi sitä, että ensimmäisen kerran sotaväen 
ylilääkäri nimitettiin armeijan sisältä, ei sen 
ulkopuolelta.  

Emil Luukkonen syntyi Heinävedellä 
9.6.1875. Hänen vanhempansa olivat sahan-
hoitaja Johan Luukkonen ja Henrika Riipi-
nen. Johan Luukkonen omisti Heinävedel-
lä sahan lisäksi Koskijärven hovin, jossa on 
nykyään Lintulan luostari. Emil Luukkonen 
pääsi ylioppilaaksi vuonna 1893 ja valmistui 
lääketieteen lisensiaatiksi v. 1905. Hän aloit-
ti heti valmistumisensa jälkeen Käkisalmen 
kaupunginlääkärinä, jossa virassa hän oli va-
paussodan aikana ja vielä vuoteen 1919 asti. 
Hän toimi samanaikaisesti myös Käkisal-
men kunnallissairaalan ja synnytyslaitoksen 
lääkärinä ja vuodesta 1907 lähtien myös yh-
teis- ja kansakoululääkärinä.  Näiden tehtävi-
en ohella Luukkonen hoiti muitakin lääkärin 
tehtäviä. Hän oli Käkisalmen kylpylaitoksen 
lääkäri v. 1905–1907, kolerasairaalan lääkä-
ri v. 1908–1910 sekä rautatielääkäri v. 1913–
1919. Luukkosella oli siis vankka kokemus 
yleislääkärin tehtävistä, kun vapaussota alkoi. 

Emil Luukkonen oli yhteiskunnallisesti var-
sin aktiivinen ja näkyvä henkilö Käkisalmes-
sa. Koko kaupunginlääkärikautensa hän oli 
Käkisalmen terveydenhoitolautakunnan pu-
heenjohtaja. Kaupunginvaltuuston jäsen hän 
oli v. 1906–1920, josta ajasta valtuuston va-
rapuheenjohtaja v.  1907–1913 ja puheenjoh-
taja v. 1914–1916. Käkisalmen yhteiskoulun 
johtokunnan jäsen hän oli v.  1905–1920, jos-
ta ajasta useaan otteeseen varapuheenjohtaja. 
Hän oli jäsenenä senaatin asettamassa komi-
teassa, jonka tuli tehdä taloudellinen tutkimus 
Hiitolan-Raasulin rautatien vaihtoehtoisista 
suunnista.  Hän kirjoitti muutamia tutkimuk-
sia ja tapausselostuksia Duodecim-lehteen. 
Merkittävä oli hänen kansanterveydellinen 
katsauksensa ’Tuberkuloosin kuolevaisuus-

tilastoa Käkisalmesta 1880–1910’, joka il-
mestyi Duodecimissä v. 1911. Hänet valittiin 
pian tämän jälkeen Terveydenhoitolehden toi-
mitukseen, johon hän kuului v. 1912–1920. 

Vapaussodan ajan Luukkonen toimi kahden 
kenttäsairaalan lääkärinä Käkisalmessa ja li-
säksi Käkisalmen alue-esikunnan sotalääkäri-
nä. Sodan jälkeen hän oli virkansa ohella Kä-
kisalmen täydennys- ja varusväen lääkäri sekä 
kapinavankien siirtolan lääkäri 30.9.1918 asti. 
Pian tämän jälkeen Luukkonen siirtyi sotilas-
lääkäriksi. Hän oli aluksi marraskuusta 1918 
lähtien Sortavalan rajavartioryhmän III patal-
joonan lääkäri, siirtyi sitten Uudenmaan Ryk-
mentin I pataljoonan lääkäriksi ja 1.5.1919 
lähtien Viipurin Rykmentin lääkäriksi Vii-
puriin. Kesäkuussa 1919 hän jätti lopullises-
ti kaupunginlääkärin viran. Hänet nimitettiin 
sotaministeriön (puolustusministeriön) sani-
teettiosaston päälliköksi 1.1.1921 lukien so-
taväen ylilääkärin Hjalmar von Bonsdorffin 
siirtyessä Sotaväen esikuntaan. Voidaan ar-
vailla, että Luukkosen yllättävään siirtoon 
saattoi olla oma osuutensa Aarne Sihvolla, 
joka oli tuolloin sotaministeriön virkamies 
ja tunsi Luukkosen hyvin Käkisalmen ajoil-
ta. Sihvo oli jopa nuoruudessaan työskennel-
lyt Luukkosen alaisena Käkisalmen kylpylai-
toksella. Hjalmar von Bonsdorffin saatua eron 
sotaväen ylilääkärin virasta 1.2.1926 Luukko-
nen nimitettiin ko. virkaan. Hänet ylennettiin 
lääkintäeverstiksi toukokuussa 1926 ja lää-
kintäkenraalimajuriksi 4.10.1929. Kun puo-
lustuslaitoksen organisaatio lopullisesti vaki-
naistettiin vuonna 1928, sotaväen ylilääkärin 
asema vahvistui. Ylilääkäristä tuli sotaväen 
päällikön alainen huoltolajitarkastaja. Emil 
Luukkosen virkakausi sotaväen ylilääkäri-
nä jäi neljään vuoteen, sillä hän luopui ko. 
virasta sairauden takia 7.3.1930. Hän kuoli 
56-vuotiaana 27.5.1932. 

Puolustusministeriön osastopäällikkönä ol-
lessaan valtioneuvosto nimesi Luukkosen ko-
miteaan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 
kaasusuojeluksesta ja taistelukaasukysymyk-
sen järjestämisestä puolustuslaitoksessa. Tä-
män työn tuloksena hänen kirjoittamanaan 
ilmestyi 444-sivuinen kirja ”Taistelukaasut” 
v. 1925. Sotaväen ylilääkärinä hän jatkoi von 
Bonsdorffin aikana alkanutta lääkintähuollon 
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kehittämistä. Sotilassairaaloiden kunnosta-
mis- ja rakentamistyöt käynnistyivät v. 1928, 
kun Viipurin sotilassairaalan uudisrakennuk-
selle myönnettiin varat. Varusmiesten lääkin-
täalan koulutus keskitettiin Kuormastopatal-
joonaan Viipuriin. Siellä mm. kaikki RUK:n 
käyneet lääkärit ja lääketieteen ylioppilaat kä-
vivät kolmen kuukauden lääkintäupseerikurs-
sin, jonka jälkeen heidät siirrettiin joukko-
osastoihin sotilaslääkärin tehtäviin. 

Sotilaslääkärikautenaan Luukkonen oli myös 
Suomen lääkintäupseeriliiton hallinnon jäsen 
v. 1922–1925 ja liiton puheenjohtaja v. 1925. 
Vuosina 1926–1927 hän oli Sotilaslääketie-
teellisen Aikakauslehden toimittajana. Vuon-
na 1926 valtioneuvosto määräsi hänet va-
kuutusneuvoston sotilasasiantuntijajäseneksi. 
Suomen Punaisen Ristin keskushallitukseen 
hän kuului vuodesta 1926 lähtien. Kokemuk-
sistaan kenttäsairaalassa hoitamistaan poti-
laista hän kirjoitti Suomen Lääkintäupsee-
riliiton julkaisemassa kirjassa katsauksen 
otsikolla ”Lääkintäpalvelus Raudun taistelus-
sa.”

Emil Luukkosen puoliso oli Bertha Wilhelmi-
na Carlson, kunnallisneuvos R Carlsonin ty-
tär. Heidän tyttärensä Marjatta oli naimisissa 
kirjailija Mika Waltarin kanssa. Tämä yhdis-
ti Luukkoset kirjallisuus- ja kulttuuripiireihin. 
Waltarien ja Luukkosten yhteys oli läheinen. 
Perheet asuivat samassa talossa Tunturika-
dulla. Luukkosten kesähuvilalla Hartolassa 
Waltarit viettivät kesät v. 1945–1949 ja siel-
lä maaseudun rauhassa syntyivät Mika Wal-
tarin kirjat Sinuhe Egyptiläinen, Mikael Kar-
vajalka ja Mikael Hakim. Mainittakoon, että 
samanaikaisesti kun Emil Luukkonen oli so-
taväen ylilääkäri, Lotta Svärd -järjestön pu-
heenjohtajana oli ”lottakenraali” Fanni Luuk-
konen. He eivät tiettävästi olleet kuitenkaan 
ainakaan läheistä sukua.

VÄINö FELIx LINDéN

Emil Luukkosen saatua eron virasta hänen 
seuraajakseen nimitettiin puolustusministeri-
ön lääkintätoimiston päällikkö, lääkintäevers-
ti Väinö Felix Lindén. Tämä oli odotettua ja 
hyvin luontevaa, sillä olihan Lindén hoita-
nut sotaväen ylilääkärin tehtäviä Luukkosen 

sairauslomien aikana muutamaan otteeseen 
jo vuosina 1928–1930. Kuten Luukkonen-
kin Lindén nousi siis sotaväen ylilääkäriksi 
omasta piiristä. 

Väinö Felix Lindén syntyi Karjalohjalla 
10.2.1889 maanviljelijäperheeseen. Hänen 
isänsä oli tilanomistaja Johan Robert Lindén 
ja äitinsä Alma Sofia Lietzen. Hän pääsi yli-
oppilaaksi Helsingin suomalalaisesta normaa-
lilyseosta v. 1909 ja valmistui lääketieteen 
kandidaatiksi v. 1914, mutta lääketieteen li-
sensiaatiksi vasta v. 1922. Vapaussota ja sii-
hen liittyvät tapahtumat viivyttivät osaltaan 
hänen valmistumistaan. 

Väinö Lindén oli koulupojasta lähtien monel-
la tavalla mukana ajamassa Suomen itsenäi-
syyspyrkimyksiä. Muistelmissaan ”Spaler-
najasta talvisotaan” hän on elävästi kertonut 
elämänvaiheistaan. Linden suunnitteli heti 
vuoden 1915 alussa lähtemistä ensimmäisel-
le pfadfinder-kurssille ja hankki jo passinkin 
Saksaan lähtemistä varten, mutta opintolai-
nojen ja kotiasioiden järjestelyiden takia hän 
siirsi lähtöä. Kun Saksasta tuli tietoja, ettei 
kurssille kannattanut lähteä, hän luopui läh-
döstä. Syksyllä v. 1915 koulutus kurssilla 
muuttui ja Saksaan tarvittiin lisää jääkäreik-
si lähtijöitä. Lindén ryhtyi tällöin lähtijöiden 
värväriksi. Värväyksestä tuli hänelle niin tär-
keä elämäntehtävä, että ajoittain hän teki sitä 
aivan päätoimisesti. Toiminta oli pidettävä 
kuitenkin salassa, sillä lähtö sotilaskurssille 
vihollismaahan Saksaan ja lähtijöiden värvää-
minen oli laitonta. Vuoden 1916 alussa Lin-
dénin toimintaa alettiin seurata ja helmikuun 
lopulla hän joutui ilmiannon perusteella yli-
opiston synnytyslaitoksella palvellessaan pi-
dätetyksi. Santarmit veivät hänet kuulustelta-
vaksi Ohranan päämajaan Punanotkonkadulle 
eli nykyiseen rajavartiolaitoksen esikunnan 
rakennukseen ja edelleen Katajanokan van-
kilaan. Heinäkuussa v. 1916 hänet siirrettiin 
Pietariin Spalernajan tutkintovankilaan, jos-
sa oli kaikkiaan 70–90 suomalaista valtiollis-
ta vankia. Maaliskuun 1917 vallankumouksen 
sekasortoisessa tilanteessa ko. vangit, ns. kal-
terijääkärit, vapautuivat, Lindénin lisäksi jou-
kossa olivat mm. Aarne Sihvo, Vihtori Kosola 
ja Kyösti Wilkuna. Muutaman päivän odot-
telun ja epävarmuuden jälkeen Lindén pääsi 
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ensimmäisellä junalla Helsinkiin, jonne hän 
saapui 18.3.1917. Valtiopetoksesta syytet-
tyjä vankeja uhkasi kuitenkin uudestaan pi-
dättäminen ja siksi Lindén joutui piileskele-
mään loppukevään, ja vasta syksyllä v. 1917 
hän pääsi jatkamaan opintojaan. Vapaussodan 
alettua Lindén ei uskaltanut jäädä Helsinkiin. 
Hän sai Punaiselta Ristiltä todistuksen, jossa 
hänet määrättiin järjestön Länsi-Uudenmaan 
kuntain lääkäriksi. Vapaussodan jälkeen hän 
palasi taas Helsinkiin.

Väinö Lindén toimi lääkärinuransa alusta läh-
tien sotilaslääkärinä. Vapaussodan aikana hän 
toimi lääkärinä Länsi-Uudenmaan suojelus-
kunnissa. Toukokuusta 1918 lähtien hän oli 
6 kuukauden ajan Suomenlinnan vankileirin 
II piirin lääkäri, ja syksyllä v. 1918 hän oli 
myös Itämeren (Porin) jalkaväkirykmentis-
sä pataljoonanlääkärinä. Lapsuudenystävän-
sä Lauri Malmbergin, Kenttätykistörykmentti 
1:n silloisen komentajan ja myöhemmän Suo-
jeluskuntien päällikön, myötävaikutuksella 
Lindén määrättiin 1.2.1919 lukien rykmen-
tinlääkäriksi Hyrylään, vaikka hän oli lääke-
tieteen kandidaatti. Hänet ylennettiin vuonna 
1919 ensin lääkintäluutnantiksi ja loppuvuon-
na vielä lääkintäkapteeniksi. Rykmentinlää-
kärinä ollessaan hän valmistui lääketieteen 
lisensiaatiksi v. 1922 ja ylennettiin pian val-
mistumisensa jälkeen lääkintämajuriksi. Hy-
rylässä Lindén tunnettiin runoilija Eino Lei-
non hyvänä ystävänä ja lääkärinä. Leinoon 
hän oli tutustunut jo opiskeluaikoina ja ystä-
vyys jatkui Leinon kuolemaan asti v. 1926. 
Ystävykset Leino, Linden ja Malmberg tun-
nettiin yleisesti myös nimillä Muste, Myrkky 
ja Miekka.

Rykmentinlääkärin virassa Lindén oli 1.9.1926 
asti, jolloin hänet nimitettiin puolustusminis-
teriön lääkintätoimiston (muutettiin myöhem-
min lääkintäosastoksi) päälliköksi sotaväen 
ylilääkäriksi siirtyneen Emil Luukkosen jäl-
keen. Linden ei itse ollut siirtoon kovin ha-
lukas, mutta tämä oli sotaväen va. päällikön 
Aarne Sihvon tahto. Lääkintäeverstiksi hänet 
ylennettiin v. 1929. Vähän tämän jälkeen hän 
seurasi Emil Luukkosta sotaväen ylilääkärinä, 
kun tämä oli saanut 7.3.1930 eron sairauden 
takia ylilääkärin virasta. Lääkintäkenraalima-
juriksi Lindén ylennettiin v. 1932.  

Kun puolustuslaitoksessa tehtiin organisaa-
tiouudistus v. 1931, sotaväen ylilääkärin virka 
siirrettiin puolustusministeriöön, jossa ylilää-
käri otti samalla hoitaakseen lääkintäosaston 
päällikön tehtävät. Samanaikaisesti em. viran 
kanssa Lindén hoiti myös suojeluskuntien yli-
lääkärin virkaa Hjalmar von Bonsdorffin jäl-
keen vuosina 1933–1940. Lindénin aikana 
valmistuivat v. 1932 Viipurin Sotilassairaalan 
uudisrakennus ja v. 1936 Tilkan eli Keskus-
sotilassairaalan uudisrakennus. Edellinen vi-
hittiin juhlallisin menoin; läsnä oli lähes 200 
kutsuvierasta, joukossa tasavallan president-
ti P.E. Svinhufvud, eduskunnan puhemies ja 
sotaväen päällikkö. Tilkan uudisrakennusta 
ei samalla tavalla virallisesti vihitty, joiden-
kin tietojen mukaan siksi, että ylilääkäri oli il-
moittanut vihkimisen tapahtuvan vasta sitten, 
kun sairaala oli kokonaan rakennettu. Alku-
peräisestä suunnitelmasta oli osa jätetty pois 
säästösyistä ja siksi vihkiminen jäi. 

Lindén ei ollut samassa laajuudessa mukana 
järjestö- ja yhdistystoiminnassa kuin useim-
mat hänen edeltäjänsä. Ennen sotaväen yli-
lääkäriksi tuloaan hän oli kuitenkin Suo-
men Lääkintäupseeriliiton varapuheenjohtaja 
ja puheenjohtaja. Sotaväen ylilääkärinä hä-
net valittiin v. 1931 Suomen Punaisen Ris-
tin neuvostoon ja v. 1933 Suomen Kaasun-
suojelujärjestön (Väestönsuojelujärjestön) 
johtokuntaan.  Vuodesta 1933 lähtien hän 
oli Suomalais-unkarilais-eestiläisen lääkäri-
seuran Suomen osaston johtokunnan jäsen. 
Erittäin merkittävän työn hän teki kansanra-
vitsemuskomiteassa. Valtioneuvosto asetti 
komitean 1936, ja se jätti 490-sivuisen mie-
tintönsä syyskuussa 1940. Lindén oli komite-
an puheenjohtaja viimeiset kaksi vuotta. Ko-
mitea oli erittäin arvovaltainen; sen jäseniä 
olivat mm. professorit A.I. Virtanen ja Yrjö 
Reenpää ja lääkintöhallituksen pääjohtajaksi 
siirtynyt Oskari Reinikainen, joka oli aluksi 
komitean puheenjohtaja. Komitea toteutti laa-
jan tutkimuksen ja laati selvityksiä Suomen 
kansan ravitsemuksesta ja selvitti elintarvik-
keiden tuottamista ja jakelua maassamme. 
Lindén laati itse perusteellisen selvityksen 
varusmiesten palveluskelpoisuusluokista, 
palvelusesteistä ja antropometrisistä mitoista 
1920- ja 1930-luvuilla.
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Komitean ehdotukset käsittivät 37 sivua ja 
sisälsivät lähes 80 erillistä ehdotusta. Ehdo-
tuksissa painotettiin mm. alan valistus- ja 
opetustoiminnan lisäämistä (valtion ravinto-
fysiologin viran perustaminen, koti- ja ruoka-
talousopetuksen tehostaminen mm kouluissa), 
ruoka-aineiden saannin helpottamista, elintar-
vikeomavaraisuuden lisäämistä, kansanravin-
nossa esiintyvien virheiden korjaamista (mm. 
vitamiinien ja jodin puute), erityisryhmien 
ravitsemuksen korjaamista (lapset, nuoriso, 
asevelvolliset). Kouluruokailun aloittamista 
kaikissa kouluissa pidettiin erittäin tärkeänä. 
Varusmiesten osalta todettiin. että tärkeimpiä 
palveluksen hylkäämisen syitä ovat yleinen 
heikkous, noin 30 %, ja tuberkuloosi, noin 
20 % kaikista palvelukseen kelpaamattomis-
ta. Noin 90 % kaikista kehitykseltään myö-
hästyneistä ja pysyvästi heikkorakenteisiksi 
ja sairaalloisiksi jääneistä on maaseutuväes-
töä, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomesta. Näistä 
syistä aivan erityinen huomio on kohdistetta-
va maaseudun vähävaraisten ja lapsirikkaiden 
perheiden elintason kohottamiseen ja ravin-
non parantamiseen. Armeijan ruoka todettiin 
1930-luvun lopulla ravintofysiologiset vaati-
mukset täyttäväksi sen jälkeen, kun A-vita-
miinin puute oli korjattu täysmaidon määrää 
lisäämällä ruokavaliossa.

Talvisodan alkuvaiheessa 22.12.1939 Lindén 
joutui eroamaan sotaväen ylilääkärin virasta 
viran hoitoon liittyvien näkemystensä vuok-
si, jotka olivat ristiriidassa marsalkka Man-
nerheimin näkemysten kanssa. Näkemysero-
ja lienee ollut muitakin. Lindén kantoi huolta 
armeijan varustamisesta, lääkintämateriaa-
lin hankinnasta sekä kenttä- ja sotasairaaloi-
den valmiudesta. Näitä virkatehtäviä hän kat-
soi voivansa hoitaa vain Helsingistä käsin. 
Mannerheim puolestaan katsoi, että ylilääkä-
rin paikka oli Päämajassa Mikkelissä.  Eron-
sa jälkeen Lindén jatkoi puolustusministeriön 
osastopäällikkönä 31.12.1940 asti. Kaikis-
ta em. viroista erottuaan Lindén oli vasta 
51-vuotias. Hän siirtyi tämän jälkeen yksi-
tyislääkäriksi Keravalle, jossa hän asui, mut-
ta hoiti sen ohella joitakin virkalääkärin tehtä-
viä. Hän oli mm. Helsingissä vt. piirilääkärinä 
v. 1941–43, vt. rautatielääkärinä v. 1941–44 
ja v. 1945 sekä Keravan kauppalan vt. kaup-
palanlääkärinä v. 1942–44, 1945 ja 1947. Sen 

jälkeenkin hän oli mm. kutsuntalääkärinä Itä-
Uudenmaan sotilaspiirissä ajoittain 1970-lu-
vulle asti, ts. varsin iäkkäänä. Lindén kuoli 
98-vuotiaana 19.8.1987.

Lindén solmi v. 1918 avioliiton Agda Aline 
Nygrenin kanssa. Heillä oli neljä poikaa, jois-
ta kaksi nuorinta valmistui lääkäriksi. Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimi-
tusjohtajaksi hiljattain valittu Aki Lindén on 
pojanpoika. 
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TILKAN LYHYT  
HISTORIA
Lääkintäeversti evp Matti Ponteva

keen Tilkan paikkaluku oli noin 200. Ylilää-
käriksi määrättiin 1.10.1914 Helsingin Soti-
lassairaalan ylilääkäri Lauri Ollonqvist, joka 
sittemmin palveli itsenäisessä Suomessa Til-
kan ylilääkärinä 26 vuotta. Suomalaisen ja 
venäläisen sairaalahenkilökunnan välillä syn-
tyi kuitenkin erimielisyyksiä ja koko suoma-
lainen henkilökunta erosi 1.3.1915. Sairaala 
jäi taas kokonaan käyttämättömäksi kesäl-
lä 1916. Seuraavana vuonna Tilkalle ehdo-
teltiin monenlaisia toimintoja, mutta senaatti 
päätti kuitenkin pitää sen sodassa haavoittu-
neille tarkoitettuna sairaalana. Venäläiset ot-
tivat vuoden 1917 lopulla osan sairaalaa pak-
ko-otolla käyttöönsä. Sisällissodan alettua 
Suomen Punainen Risti (SPR) ryhtyi järjes-
tämään Tilkkaan sotasairaalaa ja ylilääkäriksi 
kutsuttiin 16.2.1918 SPR:n työssä maailman-
sodassa kokemusta saanut Toivo Salo. Sairaa-
la oli valmis ottamaan 35 potilasta jo 23.2, 
mutta ensimmäiset potilaat tulivat vasta 15.3. 
Suurimmillaan potilasmäärä (122) oli Helsin-
gin valtauksen päivänä 12.4; enimmät heis-
tä olivat saksalaisia. SPR lopetti toimintansa 
Tilkassa toukokuussa ja 15.6.1918 Helsingin 
Sotilassairaalan ylilääkäriksi nimitettiin lääk-
maj Lauri Ollonqvist.

ALKUVAIHEET

Helsingin kaupungin kuningatar Kristiinal-
ta vuonna 1650 saamiin lahjoitusmaihin kuu-
lui mm. Meilahden tila, jonka alueella oli-
vat Tilkan niityt. Osan tästä alueesta vuokrasi 
kaupungilta vuonna 1899 rautatievirkamies 
Onni Massinen, joka rakennutti sinne kol-
me suurehkoa puurakennusta vuosina 1900-
04. Massinen teki kuitenkin pian konkurssin 
ja 22.1.1906 professori Taavetti Laitinen osti 
vuokraoikeuden sekä rakennukset. Hän pe-
rusti näihin sairaalan, jolle antoi nimeksi ”Le-
pokoti Tilkka”. Vuosina 1908–09 rakennettiin 
alueelle prof. O. Tarjanteen piirustusten mu-
kaan nelikerroksinen kivirakennus, jota jat-
kettiin seuraavina vuosina vielä pohjoiseen 
suuntaan kolmikerroksisella osalla (ns. Vanha 
Tilkka). Se purettiin aikanaan v. 1981. Sairaa-
lassa oli omiin kaivoihin perustuva vesijohto, 
keskuslämmitys, likaveden puhdistuslaitos 
ja sähkökeskuslaitos. Laitisesta tuli lääkintö-
hallituksen pääjohtaja v. 1911, minkä jälkeen 
oli ilmeisesti vaikea toimia sairaalan omista-
jana. Seuraavana vuonna hän näyttää tarjon-
neen Tilkkaa Helsingin kaupungille tuberku-
loottisten lasten koulusairaalaksi, mutta vasta 
29.5.1913 hän myi koko Tilkan valtiolle eli 
Siviilitoimituskunnalle veneerisiä tauteja sai-
rastavien naisten sairaalan perustamista var-
ten. Tämä ajatus ei kuitenkaan koskaan to-
teutunut. Tyhjien rakennusten vartiointi ja 
lämpimänä pito tuotti vain ylimääräisiä ku-
luja valtiolle aina maailmansodan puhkeami-
seen saakka.

MAAILMANSOTA JA 
ITSENÄISTYMINEN

Elokuussa 1914 Keisarillisen Senaatin asetta-
ma komitea osoitti käytettäväksi määrärahan 
mm. Tilkan varustamiseksi haavoittuneiden 
sijoittamista varten. Potilaita tuli runsaasti ja 
paikkoja lisättiin asettamalla kaksi parakkia 
poikittain sairaalan tenniskentälle. Tämän jäl-
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Tilkka vuonna 1936
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HELSINGIN SOTILASSAIRAALA

Tilkkaan perustettu Hels.S.S. I otti ensimmäi-
sen potilaansa tiettävästi 27.6.1918. Siellä 
oli tuolloin 80 sairaansijaa kirurgisia potilai-
ta varten. Sisätautipotilaiden paikat, myös 80, 
olivat vanhassa varuskuntasairaalassa Hieta-
lahdessa. Sairaalat yhdistettiin taloushallin-
nollisesti seuraavana vuonna, tehtiin huomat-
tavat korjaustyöt ja vaihdettiin osastoryhmien 
sijoitukset keskenään. Iho- ja sukupuolitau-
tipotilaat hoidettiin sairaalatilojen vapaudut-
tua Suomenlinnassa Hels.S.S. II:ssa (150 sai-
raansijaa), joka yhdistettiin Hels.S.S. I:een 
1.5.1921. Polikliinista toimintaa oli vain Hie-
talahdessa, jonne potilaiden pääsy oli koh-
talaisen helppoa. Tilkkahan sijaitsi kaukana 
Helsingin ulkopuolella terveellisessä ympä-
ristössä, vaikka sinne raitiovaunulla pääsikin.

Vuosina 1919–26 Tilkassa hoidettuja potilai-
ta näyttää olleen vuodessa keskimäärin 1200. 
Hoitoajat olivat pitkiä ja kuolemia tapahtui 
vuosittain useita kymmeniä, kun elettiin ai-
kaa ennen antibioottien keksimistä. Vuodesta 
1927 alkaen hoidettujen määrä vuodessa nou-
si keskimäärin 1700:aan ja sisätautien paikka-
luku nostettiin 100:aan. Tämä aiheutui lähinnä 
joukkojen tukeutumissuhteiden muutokses-
ta, kun Viipurin sotilassairaalan uudisraken-
nusta alettiin rakentaa. Suurin potilasryhmä 
oli hengityselinten tauteja sairastavat ja seu-
raavaksi suurin tartuntatautipotilaat. Tilkassa 
toimi yksi sisätautien osastolääkäri ja 1-2 ali- 
tai apulaislääkäriä. Tilaongelmat ja heikohko 
varustustaso haittasivat jatkuvasti toimintaa 
ja vasta Viipurin sairaalan valmistuttua pääs-
tiin vuonna 1932 aloittamaan uuden sairaalan 
suunnittelu Tilkkaan. Tarkoitus oli saada kaik-
ki toiminnot yhden katon alle, mikä ei kuiten-
kaan onnistunut Suomenlinnan osalta.

UUSI TILKKA VUONNA 1936

Ensimmäiset potilasosastot muuttivat puolus-
tusministeriön arkkitehti Olavi Sortan piir-
tämään Tilkan 9-kerroksiseen uuteen päära-
kennukseen 19.11.1936 ja talon kaikki 250 
sairaansijaa olivat käytössä seuraavassa huh-
tikuussa. Funkistyyliseen rakennukseen ol-
tiin yleisesti tyytyväisiä ja sitä esiteltiin mie-
lellään ulkomaisillekin vieraille. Hels.S.S:n 
toiminta Hietalahdessa loppui ja uutena osas-

tona tuli Tilkkaan neuropsykiatrinen osasto, 
ensimmäinen tällainen maan yleissairaalois-
sa. Myös Ilmavoimien esikunnan yhteydes-
sä toiminut puolustuslaitoksen psykofysio-
loginen laboratorio (Psyko) siirtyi Tilkkaan. 
Tilkassa hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 
1930-luvun lopulla noin 3500:aan vuodes-
sa ja poliklinikkakäyntien määrä suunnilleen 
saman suuruiseksi. Keskeiset sairausryhmät 
pysyivät edelleen samoina ja hoitoajat lyhe-
nivät vain hieman, joten vuotuisten hoitopäi-
vien luku ylitti – Suomenlinna mukaan lukien 
– kerran jopa 90000. 

SOTIEN AIKA 1939–1944

Sotien aikana Tilkka kuului sotasairaalaor-
ganisaatioon, talvisodassa jaettuna Hel.SS:n  
Aulangon osastoon  ja paikalleen jääneeseen 
Hel.SS. Tilkkaan. Täällä toiminta keskittyi 
aluksi vapaaehtoisiksi haluavien palveluskel-
poisuuden arviointiin ja ensiapuasemana toi-
mimiseen myös siviilejä varten. Sodan jatku-
essa poliklinikkatoiminnan tärkeys kasvoi ja 
sairaalaan perustettiin myös sisätautipolikli-
nikka. Kirurgisia potilaita hoidettiin runsaasti 
helmi-maaliskuussa 1940. Edelleen Tilkkaan 
sijoitettiin maan ensimmäinen veripalvelu. 
Aulangon osasto palasi Tilkan yhteyteen huh-
tikuussa ja seuraavana vuonna sairaala sai uu-
den nimen Keskussotilassairaala 1.

Jatkosodassa Tilkka perusti 53. Sotasairaa-
lan, jonka I jaosto toimi Tilkan rakennukses-
sa 324-paikkaisena. Se hoiti etenemisvaiheen 
aikana 600–700 potilasta kuukaudessa. Hel-
mikuun 1944 pommitusten jälkeen sairaalan 
pääosa evakuoitiin Kiljavannummen paranto-
laan enimmillään 500-paikkaiseksi II jaostok-
si. Rauhan ajan organisaatioon palattiin loka-
kuussa 1944. Evakuoinnin aikana Helsingissä 
toimivat vain supistetut kirurgiset ja sisätau-
tiyksiköt, minkä lisäksi kolme kerrosta raken-
nuksesta oli varuskuntasairaalan käytössä.

TILKKA SOTIEN JÄLKEEN

Aineellinen niukkuus ja vanhojen rakennus-
ten ongelmat näkyivät toiminnassa kauan so-
tien jälkeen. Jo 30-luvulla kovasti kaivat-
tu henkilökunnan asuinrakennus valmistui 
v. 1952, mutta asunnot olivat pinta-alaltaan 
hyvin pieniä. Tilkan paikkaluku vähennettiin 
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264:ään v. 1954, jotta saataisiin tiloja muil-
lekin toiminnoille. Antibioottien esiinmarssi 
näkyi selvästi nuorten potilaiden kuolleisuu-
den vähenemisenä ja hoitoaikojen lyhenemi-
senä. Vuosittain hoidettiin osastoilla 4000–
5000 potilasta ja poliklinikoilla noin 20000 
kävijää. Tilkka oli v. 1937 saanut oikeuden 
hoitaa paikkatilanteen salliessa myös siviili-
potilaita ja heidän osuutensa osastopotilaista 
vakiintui noin 40 %:ksi. 

Lääkärien hallinnollisessa asemassa tapahtui 
olennainen muutos v. 1961 kun aiemmat lää-
kintäupseerien virat muutettiin sotilassairaa-
loiden lääkärien siviiliviroiksi. Eläkeikä nou-
si, mutta kaikille erikoisaloille saatiin omat 
ylilääkärit.

Välttämättä tarpeellisen sairaalan laajennuk-
sen suunnittelu lähti käyntiin vasta v. 1957. 
Eräiden supistusten jälkeen laajennus ja osit-
tainen peruskorjaus valmistuivat vuonna 1965 
jälleen arkkitehti Sortan johdolla. Tällöin iho- 
ja sukupuolitautiosasto voitiin siirtää Suomen-
linnasta Tilkkaan ja Psykofysiologinen laitos 
sekä Sotilasapteekki sijoittaa uuteen siipira-
kennukseen. Sairaalan vakinainen paikkaluku 
nousi 310:een. 1960-luvun lopun suurista ikä-
luokista alkaen osastoilla vuosittain hoidettu-
jen määrä nousi usein yli 7000:n, mutta hoito-
päivien luku laski esim. vuosien 1955 ja 1980 
välillä noin 90000:sta puoleen ja keskimääräi-
nen hoitoaika 18:sta vrk:sta 6,6:een. Hengitys-
elinten taudit pysyivät koko ajan tärkeimpänä 
hoidettujen sairauksien ryhmänä, mutta 60-lu-
vulta alkaen toiseksi yleisin tautiryhmä vaih-
teli ruoansulatuselimistön sairauksien, iho-
tautien, tapaturmien, tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksien sekä mielenterveyden häiriöiden 
kesken. Tilkassa kuolleiden sotilaspotilaiden 
luku laski jo joinakin vuosina nollaan.

1980-LUVUN 
KEHITTÄMISPROJEKTI

Maahan oli sotien jälkeen jäänyt viisi erikois-
lääkärijohtoista sotilassairaalaa, joista kaksi 
oli varsin pieniä. Sairaansijojen laskennalli-
nen käyttösuhde oli puolustusvoimien eri-
tyisolosuhteiden johdosta kaikissa osan vuot-
ta matala. Oli todettavissa selvä tarve nostaa 
Tilkan toimintataso vastaamaan siviilikes-
kussairaalaa ja muutoinkin tehostaa ja kes-

kittää sairaalatoimintaa. Pitkään valmistel-
tu puolustusvoimien erikoislääkärijohtoisten 
sairaaloiden uudelleenjärjestely pantiin toi-
meen 1.3.1984, jolloin Tilkasta tuli puolustus-
voimien ainoa keskussairaala, KSS. Muualta 
siirrettiin Tilkkaan 36 virkaa tai tointa, minkä 
jälkeen henkilöstöä oli enimmillään 366. Sa-
malla perustettiin Sotilaslääketieteen laitos, 
jonka yhden osaston muodosti aiempi ”Psy-
ko”. Paikkaluku pienennettiin 278:aan ja seu-
raavana vuotena 250:een. Suoritteiden määrä 
lisääntyi jonkin verran ja palvelutasoa pystyt-
tiin kohottamaan; myös tutkimustoiminta li-
sääntyi selvästi.

TILKAN LOPPUVAIHEET

1990-luvulle tultaessa oli ilmeistä, että eri-
koissairaalapalveluiden tarve puolustusvoi-
missa oli edelleen vähentynyt ja käytännössä 
sairaalat Lahdessa ja Helsingissä olivat tur-
han lähellä toisiaan.

Hämeen sotilassairaalan lakkauttaminen 
vuonna 1993 ei olennaisesti lisännyt Tilkan 
henkilöstöä ja jo ennen tätä oli paikkaluku las-
kettu 140:een lähinnä matalan kuormituspro-
sentin takia. Hoitojaksot ja -päivät lisääntyi-
vät joksikin aikaa, mutta jo 90-luvun lopulla 
toimintaluvut laskivat taas selvästi ja keski-
määräinen sairaalahoitoaika putosi alle kol-
meen vuorokauteen. Säästöjä oli tehty myös 
henkilöstössä, jonka määrä laski vuosikym-
menen loppuun mennessä 263:een. Pohjan 
sotilassairaalan lopettaminen 1.1.2000 alkaen 
ei vaikuttanut Tilkan toimintalukuihin. Paik-
kaluku pienennettiin 110:een ja siviilipotilai-
den osuus väheni 15 %:iin. Poliklinikkapoti-
laiden määrä pysyi kuitenkin pitkään entisellä 
tasollaan. Vuonna 2001 käynnistyi puolustus-
ministeriön projekti sen selvittämiseksi, mi-
ten terveydenhuoltopalveluja voitaisiin tehos-
taa siten, että oma organisaatio hoitaisi vain 
ydintehtäviä, jollaisiksi ei katsottu tavan-
omaista erikoissairaanhoitoa. Selvitysten pe-
rusteella puolustusministeriö teki päätöksen 
Tilkan toiminnan lopettamisesta vuoden 2005 
lopussa ja vain ydintehtävät osoitettiin muo-
dostettavalle uudelle Sotilaslääketieteen Kes-
kukselle. Tilkan kiinteistöstä puolustusvoi-
mat luopui ja se siirtyi Senaattikiinteistöjen, 
sittemmin Eteran omistukseen.
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LÄÄKINTÄKILTA RY
Lääkintäeversti evp Matti Ponteva

vaaliminen tuli heti keskeiseksi osaksi toi-
mintaa.

SOTILASLÄÄKETIETEEN 
MUSEON SYNTY

Joidenkin Killan jäsenten tiedetään jo v. 1972 
tehneen tunnusteluja mahdollisuudesta perus-
taa museo, mutta pääesikunta ei silloin ollut 
kiinnostunut asiasta. Viisi vuotta myöhem-
min tilanne oli muuttunut osaltaan senkin ta-
kia, että varastoista poistuvan sodanaikaisen 
lääkintämateriaalin näytekappaleet piti saa-
da taltioitua. Killan johtokunta valtuutti lää-
kintäeversti evp. Ensio Taipaleen tutkimaan 
museon perustamismahdollisuuksia ja päätti 
3.9.1977 perustaa hänen johtamansa museo-
toimikunnan. Perustamissuunnitelma on päi-

Lääkintäkilta ry perustettiin 1.12.1968 ensisi-
jaisesti Lääkintäkoulun joukko-osastokillak-
si, mutta alusta alkaen oli vahvasti mukana 
ajatus valtakunnallisesta aselaji- tai oikeas-
taan huoltolajikillasta. Samana syksynä kou-
lun hallinnollinen asema oli muuttunut, kun 
siitä oli aiemman itsenäisen sotilasopetuslai-
toksen sijasta tullut perustetun Huoltokou-
lutuskeskuksen joukkoyksikkö. HKoulK sai 
kuitenkin oman, Huoltorykmentin kiltan-
sa vasta parikymmentä vuotta myöhemmin 
eikä Lääkintäkiltaa ole haluttu sulauttaa sii-
hen, vaikka yhteistoimintaa onkin ollut. En-
simmäisten sääntöjen mukainen tarkoitus oli 
kiltatoiminnan yleisten periaatteiden mukaan 
mm. maanpuolustustahdon edistäminen ja jä-
senten yhdyssiteenä toimiminen, mutta myös 
sotilaslääketieteen historiallisten perinteiden 

Sotilaslääketieteen museossa oleva sairasjunan osa
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vätty 15.5.1978 ja sen pohjalta työt käynnis-
tettiin useiden neuvottelujen, muutosten ja 
päätösten jälkeen. Museo sijoitettiin silloi-
sella kasarmialueella olleeseen, v. 1910 tie-
noilla asuntokäyttöön rakennettuun, punatiili-
seen rakennukseen nro 54. Killalle tuli vastuu 
perustamisvaiheen muutos- ja kunnossapi-
totöistä, mikä tiesi pitkän varainhankinta- ja 
talkootyövaiheen alkamista. Museon avaa-
mispäiväksi tuli 19.6.1983, itsenäisen Suo-
men vakinaisen sotilaslääkintäkoulutuksen 
käynnistämisen 60-vuotispäivä, jolloin raken-
nuksen pohjakerroksen näyttely oli valmis. 

Vastuu museosta johti myös Killan sääntöjen 
muutokseen 30.5.1981, jolloin kirjattiin, että 
yhdistys järjestää ja ylläpitää sotilaslääketie-
teellistä museotoimintaa yhdessä Puolustus-
voimien kanssa, kerää perinneaineistoa sekä 
kartuttaa ja hoitaa museokokoelmia. Perus-
korjaus yläkerrankin osalta saatiin päätökseen 
v. 1988 ja kaikki suunnitellut tilat näyttely-
käyttöön kymmenen vuotta myöhemmin. Kil-
lan jäsenten talkootyö museon hyväksi jatkui 
pitkään 90-luvulle saakka, mutta näyttelyn yl-
läpito ja esittely eivät olisi olleet mahdollisia 
ilman Lahden joukko-osastojen ja työvoima-
viranomaisten apua. Museon vastaavana hoi-
tajana toimi Killan jäsen v. 2003 saakka.

MUU TOIMINTA

Killan yhteydenpitovälineeksi pyrittiin kehit-
tämään Välskäri-lehti, joka ilmestyi ensi ker-
ran syksyllä 1981. Sittemmin on ilmestynyt 
viisi numeroa, viimeinen v. 1995. Tiedottami-
seen on voitu tarvittaessa käyttää myös Huol-
torykmentti-lehteä, mutta pääosin on oltu jä-
senkirjeiden ja sähköisten viestimien varassa. 
Jäsenkuntaa on enimmillään ollut noin 400, 
nykyisellään puolet tästä, mutta aktiivisesti 
toimintaan osallistuvia vain muutamia kym-
meniä. Vakiintuneita toimintamuotoja ovat 
olleet 1–2 kesäretkeä, yksi aina Lahden seu-
dulle, sekä yleensä Tampereen seudulla jär-

jestetty autokilpailu. Killalla on ollut enim-
millään viisi paikallisosastoa, joista vain yksi 
näyttää nykyisin toimivan. Monet yksittäiset 
Killan jäsenet osallistuvat kyllä yhdistyksen 
tarkoituksen mukaiseen koulutus-, tutkimus- 
ja muuhun sotilaslääketieteellistä tietoa levit-
tävään toimintaan, mutta tämä ei tapahdu yh-
distyksen järjestämänä.

SÄÄNTöMUUTOS 2005 JA 
MUSEOVASTUUSTA LUOPUMINEN

Puolustusvoimien kiinteistönomistuksen ul-
koistus alkoi näyttää ilmeiseltä 90-luvun lo-
pulla ja puolustusministeriö suositteli selvit-
tämään sotilasmuseoiden omistussuhteiden 
järjestämistä kestävämmälle kuin yhdistys-
pohjalle. Killassa oli myös todettu omien re-
surssien riittämättömyys museon asianmu-
kaiseen ylläpitoon. Tämän johdosta alettiin 
valmistella siirtymistä säätiöpohjalle. Kun 
riittävä peruspääoma oli saatu erityisesti Lah-
den kaupungin ansiosta varmistettua, patentti- 
ja rekisterihallitus hyväksyi Sotilaslääketie-
teen museosäätiön perustamisen 19.12.2002. 
Museon ylläpitovastuu siirtyi Killalta sääti-
ölle, kun sen hankkima tai lahjoituksena saa-
ma omaisuus luovutettiin säätiölle 2.11.2003 
allekirjoitetulla luovutuskirjalla. Säätiö teki 
edelleen muiden lahtelaisten museoiden ta-
paan hallinnointisopimuksen Lahden kau-
pungin kanssa ja Sotilaslääketieteen muse-
osta tuli Lahden kaupungin museoyksikkö 
1.5.2004. Tällä on parhaiten varmistettu mu-
seon kokoelmien säilyminen ja niiden hoidon 
museaalinen asiantuntemus, mutta valitetta-
vasti jouduttu luopumaan kiinteistä aukiolo-
ajoista ja siirtymään tilausmenettelyyn näyt-
telyyn tutustumisessa.

Museon aseman muuttuminen aiheutti tarpeen 
korjata Killan säännöt vastaamaan todellista 
tilannetta ja samalla tuli harkittavaksi tulevan 
Sotilaslääketieteen Keskuksen suhde Kiltaan. 
Harkinnan jälkeen päätettiin, että Lääkintä-
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killasta tulee tehdä Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen kilta ja että sen jäseniksi voivat päästä 
kaikki SOTLK:ssa ja sen edeltäjissä tai muis-
sa sotilaslääkintälaitoksissa palvelleet tai pal-
velevat taikka muissa puolustusvoimien jouk-
ko-osastoissa lääkintäkoulutuksen saaneet 
Suomen kansalaiset. Mm. kaikissa lakkau-
tetuissa sotilassairaaloissa palvellet henki-
löt voivat halutessaan päästä jäseniksi suku-
puolesta riippumatta. Museon osalta todetaan 
säännöissä nyt vain, että Lääkintäkilta tukee 
Sotilaslääketieteen museon toimintaa. Säätiö-
tä ei ole säännöissä erikseen mainittu, mut-
ta Kilta on siinä mukana yhtenä perustajana. 
Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi muu-
tetut säännöt syksyllä 2006 sen jälkeen kun 
SOTLK oli tullut alkuvuodesta perustetuksi.

NYKYTILANNE

Lääkintäkillan toiminta on nykyisellään var-
sin hiljaista eikä sitä enää voida aktivoida mu-
seoajatuksella. Nykysääntöjen pohjalta pitäisi 
saada koko maan ja kaikkien sotilaslääkintä-
laitoksissa palvelevien/palvelleiden ammatti-
ryhmien edustus jäsenkuntaan. Heille pitäisi 
myös saada järjestettyä kiinnostavaa lääkin-
tähuollon jatkokoulutusta ja muuta reservi-
läistoimintaa yhteistyössä SOTLK:n ja maan-
puolustusjärjestöjen kanssa. Aiempina vuosina 
Lääkintäkoulun kurssien yhteydessä tapahtu-
nut informointi tuotti ajoittain runsaasti jäseniä 
ja tällaista toimintaa kannattanee jatkaa – sitten 
kun tiedetään, mitä tarjottavaa Killalla on va-
rusmies- tai muun palvelun suorittaneille.

Killan kesäjuhla museolla vuonna 2008. 
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LÄÄKINTÄ-RUK:N TAIPALEELTA
Lääkintäeversti evp Ari Peitso

merkittävästi. Ensimmäisten kurssien aikana 
pidettiin kiväärijoukkueen tyydyttävää johta-
mistaitoa taisteluolosuhteissa vähimmäisvaa-
timuksena reserviupseeriksi nimittämiselle. 
Tosin jalkaväkiharjoitusten määrää oli karsit-
tu Haminan RUK:n koulutukseen verrattuna 
ja tilalla oli lääkintätaktiikkaa sekä kenttä- ja 
katastrofilääkintää. Vasta 1980-luvun puolel-
la opetussuunnitelmaa uudistettiin siten, että 
tavoitteeksi tuli kouluttaa lääkäreistä kivääri-
joukkueen johtajan sijasta lääkintäjoukkueen 
johtajia.

Lääkintä-RUK:n alkutaipaleen pioneerei-
na toimivat kurssin johtajana kapteeni Tais-
to Turkki ja kouluttajina yliluutnantti Pent-
ti Lantta ja sotilasmestari Heikki Simonen, 
opetuslääkärinä lääkintäeverstiluutnantti Sep-
po Tikka ja kurssin vääpelinä ylivääpeli Sami 
Ukkola. Lääkintäeversti Tikka ehti opettaa 
Lääkintä-RUK:n kursseja yli 20 vuoden ajan 
eläkkeelle siirtymiseensä saakka, hänen työ-
tään opetusylilääkärinä jatkoi lääkintäeversti 
Jyrki Tikkinen.

VALMIINA VÄKEEN?

Vaikka tavoitteena oli kouluttaa mahdolli-
simman moni varusmiespalvelukseen astu-
va lääkäri, Lääkintä-RUK:n kouluttajaresurs-
sit eivät riittäneet kuin yhden joukkueellisen 
eli noin 30 miehen kouluttamiseen kolmas-
ti vuodessa. RUK:n ulkopuolelle jääneiden 
lääkäreiden kouluttamiseksi toimimaan va-
rusmieslääkäreinä käynnistettiin viikon mit-
taiset varusmieslääkärikurssit vuonna 1978. 
Kun itse aloitin kesällä 1979 Lääkintä-RUK:n 
kurssilla 161 yhdessä 33 muun upseerioppi-
laan kanssa, varusmieslääkärikurssin suorit-
ti peräti 110 saman saapumiserän lääkäriä! 
Paine Lääkintä-RUK:n kurssikoon kasvatta-
miseen kasvoikin ja 1980-luvun alussa saa-
tiin kouluttajavoimaa lisää, että saatiin kurssin 
vahvuus kaksinkertaistettua kahteen koulutus-
joukkueeseen eli noin 60 upseerioppilaaseen. 

Ensimmäinen Lääkintä-RUK:n kurssi eli vi-
ralliselta nimeltään maavoimien reserviup-
seerikurssin 151 lääkintähuoltolinja, aloitti 
2.4.1976 eli 34 vuotta sitten Lääkintäkoulus-
sa, Hennalan varuskunnassa, silloisessa Huol-
tokoulutuskeskuksessa. Tämä oli merkittävä 
uudistus varusmiespalveluksensa suorittavien 
ja reservin upseereiksi koulutettavien lääkä-
rien, hammaslääkärien, eläinlääkärien ja pro-
viisorien ammatillisen koulutuksen kehittä-
misen kannalta

HAMINASTA HENNALAAN

Ennen Lääkintä-RUK:n perustamista varus-
miespalveluksessa olleet lääkärit oli koulutet-
tu Haminan Reserviupseerikoulun 4. komp-
paniassa, johon oli kerätty siviiliammattinsa 
perusteella muitakin erikoismiehiä, kuten in-
sinöörejä, lakimiehiä ja pappeja. Vasta re-
serviupseerikurssin jälkeen lääkintäalan up-
seerikokelaat komennettiin oman alansa 
koulutukseen Lääkintäkouluun, Hennalaan, 
kuuden viikon mittaiselle lääkintäupseeri-
kurssille. Osa kurssin opetuksesta annettiin 
Keskussotilassairaala 2:ssa, Lahdessa ja Kes-
kussotilassairaala 1:ssä eli Tilkassa, Helsin-
gissä.

Lääkintä-RUK:n perustamista esitti toimi-
kunta, jonka puheenjohtajana oli sittemmin 
pitkään puolustusvoimien ylilääkärinä toimi-
nut ja lääkintäkenraaliluutnantiksi urallaan 
ylennyt Kimmo Koskenvuo. Toimikunta esit-
ti kaikkien varusmiespalvelukseen astuvien 
lääkäreiden ja lääketieteen kandidaattien kou-
luttamista lääkintäalan erikoisupseerikurssil-
la. Toimikunta katsoi, että katastrofilääkinnän 
koulutuksen antaminen mahdollisimman mo-
nelle lääkärille olisi suureksi eduksi sekä puo-
lustusvoimien kenttälääkintäjärjestelmän että 
evakuointisairaaloina toimivien siviilisairaa-
loiden valmiuden kannalta.

Lääkintä-RUK:n opetuksen tavoitteet ja sisäl-
tö ovat muuttuneet runsaan 30 vuoden aikana 
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Mutta ei mennyt kuin pari vuotta, kun palve-
lukseen astuvien lääkärien määrä romahti ja 
alkoi olla jatkuvasti vaikeuksia saada edes 
yhtä joukkuetta täyteen kurssille. Ilmeisinä 
syinä tähän ”katoon” oli, ja on edelleenkin, 
sekä ammattikunnan naisistuminen että mies-
tenkin osalta varusmiespalveluksen suoritta-
minen ennen lääketieteen opiskelujen aloitta-
mista. 

Kun itse olin aikoinaan kutsunnoissa, puolus-
tusvoimilla oli kampanja ”Valmiina väkeen”, 
jotta puolustusvoimat voisi hyödyntää varus-
miesten ammattikoulutusta sotilaallisiin teh-
täviin sijoittamisessa ja niihin kouluttamises-
sa. Vähitellen kuitenkin vaakakupissa alkoi 
painaa, että varttuneena palvelukseen tulevil-
la oli liikaa sosiaalisia ”painolasteja”, jotka 
haittasivat palveluksen suorittamista eli opin-
to- ja asuntolainojen takaisinmaksua, huol-
ta perustetun perheen toimeentulosta, kova 
hinku päästä työelämään jne. Näin ollen Val-
miina väkeen -teemasta hiljalleen luovuttiin. 
Nykytilanteessa, jossa nipin napin saadaan 
vuoden kahdesta saapumiserästä kerättyä yh-
teensä järkevän kokoinen Lääkintä-RUK:n 
kurssi, voisi olla tarkoituksenmukaista aloit-
taa uudelleen Valmiina väkeen -kampanjointi 
ainakin lääketieteen opintoja suunnittelevien 
osalta. Lääkintä-RUK-toimikunnan 35 vuotta 
sitten esittämät perustelut katastrofilääkinnän 
koulutuksen tarpeelle lääkäreille ovat edel-
leenkin painavat.

UPSEERIOPPILAAT MUKANA 
KEHITTÄMISESSÄ

Lahteen luotiin myös Lääkintä-RUK:n op-
pilaskuntatoiminta. Haminan RUK:n oppi-
laskunnan säännöistä modifioitiin Lääkin-
tä-RUK:n oppilaskunnalle säännöt. Omat 
kurssijuhla- ja kurssijulkaisuperinteet saatiin 
jo ensimmäisestä kurssista lukien alulle. Va-
rojen puuttuessa käännyttiin lääkintäalan fir-
mojen puoleen, ja yhteistyö heidän kanssaan 
käynnistyikin mm. täydennyskoulutustilai-
suuksien järjestämisessä. Myös Reserviup-
seerikurssin Lääkintähuoltolinjan Kannatus-
yhdistys perustettiin vuonna 1978 tukemaan 
oppilaskuntatoimintaa.

Alkuvaiheen kurssien jälkeen oli oppilas-
kunnilla tapana järjestää ns. kokelastapaami-
nen, jossa viikonlopuksi kokoonnuttiin vaih-
tamaan kuulumisia ja muistelemaan yhteistä 
kurssiaikaa. 80-luvun alussa upseerikokelas 
Ilkka Kunnamo oivalsi, että jos tapaamisen 
osaksi järjestetään alan täydennyskoulutus-
ta, niin tilaisuus voidaan järjestää puolustus-
voimien kustannuksella ja kokelaat pääsevät 
tapaamiseen komennettuina palvelusajalla. 
Ajatus saikin kantavuutta ja kokelaiden pa-
rin päivän mittaisia jatkokoulutustilaisuuk-
sia ryhdyttiin järjestämään ensin koemieles-
sä Lääkintäkoulun ja sittemmin Pääesikunnan 
lääkintäosaston toimesta. Muutaman vuoden 
kuluttua Pääesikunta hyväksyi ne jo osaksi 
puolustusvoimien virallista vuosittaista kou-
lutusohjelmaa! 

LÄÄKINTÄ-RUK OSANA 
SOTILASLÄÄKETIETEEN 
KESKUSTA

Sotilaslääketieteen Keskuksen perustaminen 
neljä vuotta sitten toi muutoksia myös Lää-
kintä-RUK:n osalta. Lääkintäkoulu ja sen 
mukana lääkintäreserviupseeri- ja lääkin-
täaliupseerikurssit siirrettiin Hämeen Ryk-
mentistä osaksi Sotilaslääketieteen Keskus-
ta. Johtosuhteet perustuvat nyt lääkintäalan 
ammatilliseen johtamiseen: puolustusvoimi-
en ylilääkäri Pääesikunnassa on Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen esimies ja keskuksen ja 
Lääkintäkoulun johtajat ovat myös lääkintä-
upseereita. Mutta merkittävämpää on, että 
Lääkintä-RUK:n opetusohjelma on nyt koko-
naan uudistettu ja kokelaskausi on aiempaa 
tiiviimmin osa nousujohteista koulutuskoko-
naisuutta. Palautteet lääkintäalan upseeriko-
kelailta ovat osoittaneet, että uudistuksessa 
on onnistuttu!

LÄÄKINTÄVARUSTEIDEN 
MODERNISOINTI

Kun itse olin Lääkintä-RUK:n kurssilla, 
harjoittelimme vielä viime sotien aikaisel-
la kalustolla haavoittuneen suojapaikan eli 
HaavSjaP:n ja joukkosidontapaikan eli JSp:n 
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toimintaa, vaikka sodan loppumisesta oli 
tuolloin kulunut jo 35 vuotta. Kuitenkin pian 
tämän jälkeen lääkintäkenraalimajuri Kos-
kenvuon johdolla toteutettiin kenttälääkin-
tävarusteiden modernisointi lääkintämiehen 
laukuista läpi koko ketjun kenttäsairaaloi-
hin asti. Lääkintähuolto sai myös hankinta-
määrärahat uusien varusteiden hankkimisek-
si 80-luvulla. 

Uudistusten vauhti on kiihtynyt: 2000-luvul-
le tultaessa kenttälääkinnän hoitopaikat ja nii-
den varusteet on jälleen modernisoitu vastaa-
man nykyisiä vaatimuksia. Uudistamisessa 
on otettu huomioon myös NATO-yhteenso-
piviksi, jotta yhteistoiminta kansainvälisissä 
kriisinhallintaoperaatioissa olisi joustavaa eri 

maiden lääkintäjoukkojen kanssa. Parhaillaan 
lääkintähuollolla on usean vuoden tilausval-
tuusmäärärahat näiden modernien varustei-
den hankkimiseksi operatiivisille joukoille eli 
kaikkein suorituskykyisimmille strategisen 
iskun ehkäisyn ja torjunnan joukoillemme. 

Kenttälääkintä vaatii toimiakseen käyttökel-
poisten varusteiden lisäksi hyvin koulutetun 
lääkintähenkilöstön. Lääkintä-RUK tarjoaa 
puolustusvoimien lääkintähuollolle mahdol-
lisuuden antaa tehokasta koulutusta kenttä-
lääkinnän avainhenkilöille eli reservin lää-
kintäupseereille. Koulutus antaa myös hyvät 
perusvalmiudet toimia siviiliterveydenhuol-
lossa katastrofilääkinnän vastuutehtävissä ja 
kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. 

TASAVALLAN PRESIDENTTI  
VIERAILI LAHDEN VARUSKUNNASSA

Tasavallan presidentti Tarja Halonen teki tarkastuskäynnin Lahden varuskuntaan maaliskuun lo-
pussa.  Halonen tutustui Hämeen Rykmenttiin ja Sotilaslääketieteen Keskukseen. Mukana vie-
railulla olivat myös puolustusvoimain komentaja ja maavoimien komentaja.
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Presidentti Tarja Halonen tutustumassa Lääkintäkoulun simulaatiostudion toimintaan.
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MITÄ HUOLTOVARMUUS ON?
Riku Juhola ja Tuija Kyrölä

”Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämiseen, 
jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksille, yhteiskunnan toimivuuden ja tur-
vallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavien 
häiriö tilanteiden ja poikkeusolojen varalta.”

Kirjoittaja Riku Juhola toimii Huoltovarmuus-
keskuksen asiamiehenä terveydenhuollon sek-
torilla.

Pitkät kuljetusetäisyydet, syrjäinen sijainti, har-
va asutus, riippuvuus merikuljetuksista, kylmä 
ilmasto (lämmitys, valaistus, maatalous), ener-
giaintensiivinen teollisuus, omavaraisuuden ka-
ventuminen kansainvälisessä kilpailussa, digi-
taalisten verkkojen haavoittuvuus, laitteiden ja 
järjestelmien kompleksisuus edellyttävät Suo-
messa erityisen laaja-alaista valmiussuunnittelua 
ja varautumista. Huoltovarmuuden tavoitteena 
on turvata väestön toimeentulo, välttämättömän 
talouden jatkuvuus ja infrastruktuurin toimivuus 
vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuuden turvaaminen perustuu lakiin 
huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992, 
muutettu 2008) ja valtioneuvoston päätökseen 
huoltovarmuuden tavoitteista (Vnp 539/2008).  
Päätös annetaan yleensä noin neljän vuoden vä-
lein ja siinä määritellään huoltovarmuuden ta-
voitteet painopistealoittain.

Elintärkeimmät tuotannonalat ovat elintarvi-
ke-, energia- ja terveydenhuolto ja maanpuolus-
tusta tukeva tuotanto. Kriittisintä infrastruktuu-

ria ovat energian siirto- ja jakeluverkot, tieto- ja 
viestintäjärjestelmät, kuljetuslogistiikka, vesi-
huolto ja muu yhdyskuntatekniikka.

Suomalaisilla on huoltovarmuudessa pitkä perin-
ne viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyös-
tä. Huoltovarmuuskeskus (HVK) ylläpitää pub-
lic-private-partnership-konseptia (PPP). HVK 
koordinoi eri alojen huoltovarmuutta ja suorittaa 
monitahoisia alan tehtäviä. Markkinat turvaavat 
yleensä huoltovarmuuden, mutta monilla aloilla 
tarvitaan lisätoimia kuten:

– varmuusvarastointia (mm primäärienergia, 
vilja)

– velvoitevarastointia (lääkkeet) 
– turvavarastointia (sokeri)
– infrastruktuurin varmentamista (back-up-jär-

jestelyt)

HUOLTOVARMUUS-
ORGANISAATIO

Huoltovarmuuskeskuksella on työ- ja elinkeino-
ministeriön (TEM) nimittämä hallitus, 9–11 jä-
sentä, joista vähintään neljä yksityiseltä sekto-
rilta. 
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Toiminta perustuu laajan asiantuntijaverkoston 
ylläpitoon; selvityksiin, tutkimuksiin, seminaa-
reihin ja harjoituksiin. Tuotannonalakohtaiset 
poolit ja ”klusterikohtaiset” sektorit tarkastele-
vat oman alansa huoltovarmuutta.

Sektoreita on kuusi: elintarvike-, energia-, ter-
veydenhuolto-, kujetuslogistiikka-, tietoyhteis-
kunta- ja finanassialan sektori. Sektorit johta-
vat alansa poolien toimintaa. Sektoreiden jäsenet 
ovat ministeriöiden, keskusvirastojen, elinkei-

noelämän järjestöjen sekä keskeisten yritysten 
edustajia. Poolit edistävät alansa yritysten val-
miussuunnittelua ja varautumista operatiivisella 
tasolla ja seuraavat alansa valmiuden kehittymis-
tä. Poolit järjestävät valmiusharjoituksia eri tee-
moilla ja eri kohderyhmille. Poolitoiminnassa on 
kaikkiaan pari tuhatta henkilöä. Terveydenhuol-
toa palvelevat terveydenhuoltopooli ja vesihuol-
topooli sekä ainakin tuotannonalakohtaiset ke-
mian-, muovi- ja kumi- sekä vaatetuspoolit. 

LÄÄKKEIDEN HUOLTOVARMUUS

Lääkkeiden huoltovarmuus rakentuu markki-
noiden varaan, häiriöttömään maahantuontiin 
ja Suomessa toimivan lääketeollisuuden tuotan-
non jatkuvuuteen. Kotimainen lääketuotanto on 
kuitenkin luopunut huoltovarmuuden kannalta 
keskeisten valmisteiden, kuten infuusioliuosten, 

antibioottien ja monien anestesian valmisteiden 
tuotannosta.  

Lääkkeiden velvoitevarastoinnilla pyritään tur-
vaamaan lääkkeiden saatavuus saantihäiriöiden 
varalta. Uusi lääkkeiden velvoitevarastointilaki 
(979/2008) astui voimaan viime vuonna. Lain 
mukaan lääkkeiden toimittajat varastoivat lääk-
keitä seuraavan listan mukaan:

RIITTÄ-
VYYS kk

LÄÄKE-
RYHMÄ

LÄÄKERYHMÄN NIMI ESIMERKKI

10 1 mikrobilääkkeet antibiootit
2 infuusionesteet perusliuokset

6 3 sydän ja verisuonisairauksien lääkkeet ja diureetit verenpainelääkkeet
4 aineenvaihdunta ja umpierityssairauksien lääkkeet diabeteslääkkeet
5 kipu- reuma ja kuumelääkkeet morfiini
6 anestesialääkkeet lidokaiini
7 antidootit ja rokotteet immunoglobuliini

3 8 hengityselinten sairauksien lääkkeet astmalääkkeet
9 ruoansulatussairauksien lääkkeet antasidit
10 psyykenlääkkeet psykoosilääkkeet
11 neurologiset lääkkeet epilepsialääkkeet
12 silmätautien lääkkeet glaukoomalääkkeet
13 veritautilääkkeistä hemostaasilääkkeet
14 eläinlääkkeistä raivotautirokote
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Terveydenhoidon toimintayksiköt kunnallisella 
sektorilla varastoivat: 

lääkeryhmät kts. edellä oleva taulukko

6 kk 1 ja 3–7

3 kk 8–13

Lisäksi kunnallisen sektorin tulee varastoida 
kahden viikon kulutusta vastaavaa määrää in-
fuusioliuoksia. Toimintayksikköjen tulee sopi-
musjärjestelyin tai omalla velvoitevarastoinnil-
la kattaa myös yksityiseltä sektorilta ostetuissa 
palveluissa käytettävät lääkkeet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varastoi kuu-
den kuukauden kulutusta vastaavaa määrää kan-
salliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita 
lukuun ottamatta influenssarokotteita.

Fimea valvoo lääkkeiden velvoitevarastointia ja 
Huoltovarmuuskeskus korvaa maahantuojille ja 
teollisuudelle velvoitteeseen sitoutuneelle pää-
omalle korkotukea. Osoitteessa www.fimea.fi 
haulla velvoitevarastointi on luetteloitu velvoit-
teen piiriin kuuluvat valmisteet.  

HVK VARASTOI 
KRIISISPESIFISIÄ LÄÄKKEITÄ, 
JOILLA TÄYDENNETÄÄN 
VELVOITEVARASTOINTIA

Antiviraalilääkkeet Tamiflu ja Relanza ovat 
hyvä esimerkki velvoitevarastointia täydentä-
vistä lääkkeistä. Antiviraalilääkkeitä käytetään 
normaalisti niin vähän, ettei niitä kertyisi riittä-
vää määrää velvoitevarastoon, joten niitä han-
kittiin Huoltovarmuuskeskuksen varastoihin jo 
viisi vuotta sitten lintuinfluenssaa silmällä pi-
täen. Varastoja täydennettiin keväällä 2009 kun 
WHO julisti H1N1-pandemian alkaneeksi. On-
neksi hankintoja oli tarve hyödyntää vain vä-
häisessä määrin, joka johtui osaltaan rokottami-
sesta. Olevalla varmuusvarastolla ylläpidetään 
mahdollisen uuden vakavan influenssapandemi-
an varalta valmiutta ainakin seitsemän vuoden 
ajan. On huomioitava, että muun muassa noin 
puolet tautiin sairastuneista tappanut lintuin-
fluenssa ei ole kadonnut potentiaalisena uhkana 
vaikka se ei ole toistaiseksi päässyt leviämään 
merkittävästi. 

Influenssarokotteen kehittäminen tuotantoon 
kestää yleensä vähintään puoli vuotta. Antivi-
raalilääkkeiden merkitys on suurin silloin kun 
rokotteita ei ole saatavilla. Pandemian varalta 
hankittiin myös kertakäyttöisiä suojavälineitä 
altistuneen terveydenhoitohenkilökunnan käyt-

töön. Nykyisessä taloustilanteessa HVK osoi-
tettiin toistaiseksi myös sikainfluenssarokotteen 
maksajaksi.  

KRIITTISET 
TERVEYDENHUOLLON 
TARVIKKEET

Terveydenhuollon tarvikkeiden varmuus-
varastointi sairaaloissa ja terveyskeskuksis-
sa varmistaa potilashoidon jatkuvuutta ja hoi-
tohenkilökunnan työturvallisuutta saanti- ja 
kuljetushäiriöiden sekä suuronnettomuuksissa 
ja poikkeusoloissa yhtäkkisesti kasvavan kysyn-
nän ja käytön varalta. 

Keskeiset varastoitavat tarvikkeet ovat elintär-
keitä, tuonninvaraisia, usein yleiskirurgisia tar-
vikkeita, joita ei voida poikkeusoloissakaan 
säännöstellä tai korvata kestokäyttöhyödykkeil-
lä. Esimerkkejä keskeisistä tarvikkeista ovat: 
nesteensiirtolaite, verensiirtolaite, suonikanyyli, 
injektioruisku ja -neula, intubaatioputki, imuka-
tetri, virtsakatetrit, virtsapussit, leikkaus- ja tut-
kimuskäsineet, leikkausveitset ja kirurgiset om-
melaineet. Oleellisinta on varautua pitämään 
suonensisäisessä lääkinnässä tarvittavia tarvik-
keita.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiussuunnit-
teluohjeen mukaan terveydenhoidon laitoksien 
tulee varastoida kuuden kuukauden kulutusta 
vastaavaa määrää keskeisiä tarvikkeita.

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan voi tutus-
tua laajemmin osoitteessa www.huoltovarmuus.fi 

HUOLTOVARMUUS-
ORGANISAATION TOIMINTA-
KYKY VAATII JATKUVAA  
KEHITTÄMISTÄ

”Yhteiskunnan toiminnalle merkittävien yri-
tysten varautuminen on eräs keskeinen perusta 
huoltovarmuudelle. Kriisinhallinta ja kriisivies-
tintä ovat organisaation keinoja varmistaa or-
ganisaation toimintakyvyn laatu toimintaa va-
kavasti uhkaavassa tilanteessa. Kriisinhallinta 
on osa jokaisen organisaation normaalia joh-
tamista. Lisäksi strategisella ohjauksella luo-
daan perusta organisaatiolle tärkeän toiminnan 
jatkamiselle yllättävässä tilanteessa. Jatku-
vuussuunnitellulla toteutetaan organisaation 
tärkeän toiminnan jatkamiseksi tarvittavat toi-
mintaohjeet ja muut järjestelyt vakavasta tilan-
teesta selviämiseksi.”
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Kirjoittaja Tuija Kyrölä on tutkinut strategisten 
päätösten merkitystä jatkuvuudenhallinnan joh-
tamisessa ja toimii Huoltovarmuuskeskuksessa 
valmiuspäällikkönä. 

HUOVI – Huoltovarmuusportaali 

Huoltovarmuuskeskus tukee osaltaan yhteis-
kunnalle tärkeiden yritysten toimintakyvyn ke-
hittämistä. Toteutettavana olevan HUOVI-por-
taalin tarkoituksena on tukea näitä yrityksiä 
yhteiskunnan huoltovarmuuden varmistami-
seksi. Portaali on huoltovarmuusorganisaatioi-
den, kuten Huoltovarmuuskeskuksen ja pooli-
en, viestintä- ja yhteistoimintaväline.  Portaalin 
käyttäjiksi kutsutaan huoltovarmuuskriittisten 
yritysten toimitusjohtajat sekä jatkuvuus- ja 
valmiussuunnittelusta vastaavat henkilöt. Ter-
veydenhuoltosektorilla tällaisia yrityksiä on 
noin viisikymmentä.

Yritysten ja poolien välisen 
yhteistoiminnan tehostaminen 

Portaalin avulla tuetaan huoltovarmuuskriit-
tisten yritysten toimipaikoissa tapahtuvaa ver-
kostoitumista sekä jatkuvuus- ja valmiussuun-
nittelua. Poolien toiminnasta vastaavat henkilöt 
pystyvät palvelemaan toimialansa yrityksiä en-
tistä paremmin. Ajankohtaisten asioiden, kuten 
seminaarien, muiden tapahtumien ja harjoitus-
ten, tiedottaminen sekä ohjeiden ja muiden jul-
kaisujen välittäminen toimialan yrityksille on 
tehokkaampaa. 

Yritysten jatkuvuudenhallinta 
muodostaa yhteiskunnan 
huoltovarmuuden tilannekuvan

Portaali sisältää kypsyysanalyysi-sovelluk-
sen, jolla arvioidaan kriittisten yritysten jatku-
vuudenhallinnan tasoa. Yrityksen vastuuhenki-
lö koordinoi kypsyysanalyysin toteuttamisen. 
Analyysillä arvioidaan jatkuvuudenhallinnan 
eri toimenpiteiden nykytilaa ja toimintakykyä 
sekä määritellään tulevaisuuden tavoitteet. Ana-
lyysillä saadaan vastaukset usealta eri henkilöltä 
yritys- ja toimipaikkatasoilta. Vastuuhenkilö saa 
tuotettua eri henkilöiden vastauksista yhteenve-
to- ja vertailutietoja jatkokehittämisen päätös-
ten perustaksi. Analyysien vastaukset ja tulokset 
ovat vain yrityskäyttäjien käytössä.

Kukin pooli tuottaa alansa yritysten yhteenveto-
tiedoista toimialakohtaisen huoltovarmuuden ti-
lannekuvan. Huoltovarmuuskeskus muodostaa 
poolikohtaisista tiedoista kansallisen huoltovar-
muuden tilannekuvan. 

Kirjoittajat:

Riku Juhola, valmiusasiamies

Tuija Kyrölä, valmiuspäällikkö

Huoltovarmuuskeskus

Pohjoinen Makasiinikatu 7A

Helsinki 13, 00130

www.huoltovarmuus.fi
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TYöUUPUMUS ON YHTEINEN HAASTE 

Tanja Laukkala, Tiina Kaarne, Krista Oinonen ja Pekka Honkavaara

hön liittyvät tekijät muodostavat vain osan, ja 
erityisesti elämän muuttuessa voi tulla tilan-
teita joissa yksilön voimavarat ja eri elämän-
alueiden vaatimukset eivät ole tasapainossa. 
Tavanomaisinta on kuormituksen kehittymi-
nen pikkuhiljaa, mutta aivan poikkeukselli-
nen kuormitustekijä yksinkin saattaa muuttaa 
elämän tasapainoa suuntaan, jossa voimavarat 
eivät enää riitä. Ihminen saattaa ajautua uupu-
mus- ja stressikierteeseen, jota on vaikea kat-
kaista.

Työuupumus on siis jatkuvan työstressin seu-
rauksena syntyvä pitkittynyt stressioireilu, 
jonka kolme keskeistä piirrettä ovat huonon-
tunut ammatillinen itsetunto, uupumusastei-
nen väsymys ja kyynistyneisyys. ICD-10 tau-
tiluokituksessa työuupumus (burn-out) on 
määritelty Z-koodilla Z73.0, joka ei ole saira-
uskoodi, vaan kuvaa olosuhdetta tai ongelmaa 
joka vaikuttaa terveydentilaan, tässä tapauk-
sessa psykososiaalista kuormitustekijää. Työ-
uupumus ei siis tautiluokituksen määritelmän 
mukaan ole itsenäinen sairaus, joka oikeuttai-
si palkalliseen sairaslomaan2. Ammatillisen 
itsetunnon huononeminen johtaa helposti sii-
hen, että työntekijä kokee oman ammatillisen 
osaamisensa heikentyneen. Uupumisastei-
nen väsymys on pitkittynyt ja kokonaisvaltai-
nen väsymystila, joka ei liity työn yksittäisiin 
kuormitushuippuihin. Väsymys ei korjaudu 
illan tai viikonloppulevon aikana eikä aina lo-
mallakaan. Kyynistyneisyys voidaan nähdä 
tunnetason suojakeinona, jolla luodaan etäi-
syyttä vaikeaksi koettuun tilanteeseen. Kyy-
nisyyteen liittyy omien vaikutusmahdolli-
suuksien epäileminen sekä työn merkityksen 
ja mielekkyyden tunteen heikkeneminen. 

TYöUUPUMUKSEN 
ESIINTYVYYS SUOMALAISESSA 
AIKUISVÄESTöSSÄ

Terveys 2000-tutkimuksessa3 lähes neljätu-
hatta työssäkäyvää aikuista täytti 16-osioisen 
Maslach Burnout Inventory - General Survey 

AbSTRACT

Burn-out is triad of prolonged exhaustion, 
cynicism and inefficacy, and is a cumulative 
result of prolonged work-related stress. It is 
a challenge both to organizations, employers 
and employees. In addition to employee and 
employer, occupational health-care is impor-
tant in dealing with symptoms and signs of 
physical, emotional and mental exhaustion 
caused by long-term exposure to demand-
ing work situations. Both employee-related 
and work-related interventions may alleviate 
symptoms of this psychosocial risk-factor. 

MITÄ TYöUUPUMUS ON?

Ammatillisen itsetunnon heikkeneminen - 
Voimakas väsymys - Kyynisyys

Työ on merkittävä osa elämää. Työ antaa par-
haimmillaan onnistumisen kokemuksia työn 
tavoitteiden toteutuessa sekä mahdollisuu-
den ammatilliseen kehittymiseen ja hyvään 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen taloudellisen 
turvan lisäksi. Työ voi kuitenkin muodostua 
myös taakaksi liiallisen määrällisen tai laa-
dullisen kuormituksen myötä. 

Stressi voidaan määritellä kuormitukseksi, 
jossa objektiivisen kuormituksen lisäksi ko-
kemuksellinen osatekijä on tärkeä. Stressi 
syntyy yksilön ja ympäristön välisessä vuoro-
vaikutussuhteessa, jossa ihminen kokee oman 
suorituskykynsä riittämättömäksi ympäris-
tön vaatimusten suhteen, tai jossa omat odo-
tukset ja tarpeet ovat ristiriidassa ympäristön 
tarjoamien mahdollisuuksien kanssa1. Kes-
keistä stressin kokemisessa on myös se, että 
ihminen kokee kyseisen vuorovaikutussuh-
teen itselleen tärkeäksi. Kaikki stressi ei ole 
kuitenkaan haitallista, ja haitalliseksikin koe-
tun kuormituksen toteaminen voi myös auttaa 
suuntaamaan voimavaroja paremmin omaa 
hyvinvointia tukeviin ratkaisuihin. Pitkittyvä 
työn aiheuttama stressi, työstressi, voi kuiten-
kin johtaa työuupumukseen.

Ihmisen kokonaiskuormittuneisuudesta työ-
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-työuupumuskyselyn. Jonkinasteista työuupu-
musta esiintyi 27,9 %:lla tutkimukseen osallis-
tuneista. Oireet olivat vakava-asteisia 2,5 %:lla 
ja lieviä 25,3 %:lla. Toisaalta edeltäneen vuo-
den aikana töissä olleista 72,1 %:lla ei esiin-
tynyt työuupumuksen oireita. Työuupumuksen 
kolmesta oireulottuvuudesta ammatillisen itse-
tunnon heikkeneminen oli väestötasolla ylei-
sintä. Ammatillinen itsetunto oli heikentynyt 
kaikkiaan 35,2 %:lla tutkimukseen osallistu-
neista, vakava-asteisesti 6,6 %:lla ja lievästi 
28,6 %:lla. Kyynistyneisyys oli vakava-asteis-
ta 5,4 %:lla ja lievää 21,3 %:lla. Uupumusas-
teinen väsymys oli vakava-asteista 5,5 %:lla ja 
lievää 18,1 %:lla. Suomalaisessa aikuisväes-
tössä Terveys 2000 –aineiston mukaan työuu-
pumuksen kanssa esiintyi samanaikaisesti mm. 
mielenterveyden häiriöitä, tuki- ja liikuntaelin-
sairauksia sekä sydän- ja verisuonisairauksia4. 
Naisten työuupumus liittyi useimmiten tuki- 
ja liikuntaelinsairauksiin, ja miesten kohdalla 
työuupumus liittyi sydän- ja verisuonisairauk-
siin. Emme kuitenkaan tiedä, johtaako työuu-
pumus sairastumiseen vai vaikeuttavatko sai-
raudet työstä selviytymistä4.

Vastaavantasoista työuupumusoireilua on ku-
vattu myös sotilasyhteisöissä5, joissa työpe-
räisten tekijöiden yhteyttä psyykkiseen oi-
reiluun on tutkittu mm. kyselytutkimuksin6,7. 
Puolustusvoimissa työhyvinvointia selvite-

tään säännöllisin työhyvinvointikyselyin, ja 
tämän lehden numerossa 1/2009 on käsitelty 
Sotilaslääketieteen Keskuksen työhyvinvoin-
tikyselyä, joka uusitaan säännöllisesti yhden-
kahden vuoden välein.

MIKÄ TYöSSÄ KUORMITTAA?

Työn kuormitusta voidaan kuvata esimerkik-
si työn vaatimusten ja työn hallintamahdolli-
suuksien suhteella8. Työn vaatimuksilla tar-
koitetaan esim. työn laadullista ja määrällistä 
kuormitusta kuten kiirettä. Työn hallinnalla tar-
koitetaan työntekijän mahdollisuuksia vaikut-
taa omaan työhönsä sekä sitä koskevaan pää-
töksentekoon. Haitallisesti kuormittavaa työtä 
kuvaa usein korkea vaatimustaso mutta vähäi-
set hallintakeinot tai -mahdollisuudet (kuva 1). 
Tämän kaltainen työ saattaa altistaa työnteki-
jää työuupumukselle, erityisesti jos työntekijä 
jää vaille sosiaalista tukea9. Työntekijän oppi-
mista, motivaatiota ja työssä kehittymistä edis-
tää parhaiten työ, joka sisältää sopivassa mää-
rin vaatimuksia mutta tarjoaa vastaavasti myös 
sosiaalista tukea ja mahdollisuuden aktiivises-
ti vaikuttaa omaan työhönsä. Aktivoivan työn 
vastakohtana on työ, jossa työn vaatimustaso 
on alhainen ja työnhallinnan mahdollisuudet 
vähäisiä. Tämä voi johtaa yksittäisen työnteki-
jän ja organisaationkin passivoitumiseen.

Kuva 1. Malli työn vaatimusten ja hallinnan terveysvaikutuksista (mukailtu lähteestä Job 
Demand-Control model; Karasek, 1979)
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TYöUUPUMUKSEN EHKÄISYN 
KEINOJA: 

Yksilöä koskevat: Työyhteisöä  
koskevat:

Työn ja vapaa-ajan 
rajat

Kannustava ja kes-
kusteleva johtajuus

Riittävä palautumi-
nen, rentoutuminen

Riittävä tiedon  
kulku

Työn suunnitelmal-
lisuus ja tavoitteel-
lisuus 

Vuorovaikutus  
(ml. kehitys-
keskustelut)

Optimaalinen työ-
kuormitus

Avoin työyhteisön 
jäseniä arvostava  
ilmapiiri

Oman hyvinvoinnin 
edistäminen;

Selkeät työtehtävät 
ja realistiset  
tavoitteet

mm. liikunta ja  
sosiaaliset suhteet

Ammatillisen osaa-
misen tukeminen

Työnantajalla on lakisääteinen (Työturval-
lisuuslaki 738/2002) velvollisuus ja vastuu 
huolehtia siitä, että työ ei aiheuta vaaraa työn-
tekijän terveydelle. Työntekijän ylikuormitus 
ja työuupumus voidaan nähdä tilana, joka hei-
kentää paitsi työntekijän myös organisaation 
toimintakykyä ja terveyttä. Turvallisuuskriit-
tisessä tehtäväympäristössä tulisi huomioida, 
että stressi heikentää myös työntekijän kog-
nitiivista suorituskykyä, erityisesti muistia ja 
tarkkaavaisuutta kuormittavissa tehtävissä10,11 
ja altistaa mm. inhimillisille virheille12. Työ-
uupumuksen ennaltaehkäisyyn tähtääviä toi-
menpiteitä tulisikin aktiivisesti ja ennakoivas-
ti kohdistaa sekä yksilön että organisaation 
tasolle; työhön, työympäristöön, -yhteisöön 
ja johtamiseen.

Esimiehellä on tärkeä rooli alaisten työuupu-
muksen ennaltaehkäisyssä. Esimiehen tulee 
tukea työntekijää ja tämän valmiuksia toimia 
työtehtävässään terveyttään ja hyvinvointiaan 
vaarantamatta. Työntekijän ammatilliset val-
miudet sekä mahdollisuus näiden valmiuk-
sien kehittämiseen nousee etenkin muutos-
tilanteissa kuormituksen hallinnan kannalta 
avainasemaan. Esimiehen rooli on vaativa, 
ja esimies voi joutua virkatehtäviä suorittaes-

saan tahtomattaan ”syntipukin” asemaan työ-
yhteisössä, jolloin hänkin tarvitsee tukea13. 
Myötävaikuttamassa voivat olla tiedostetut 
ja/tai tiedostamattomat psyykkiset torjunta-
mekanismit kuten projektio13-15.

Se miten stressaavaksi yksilö kokee työpe-
räisen kuormituksen, poikkeaa eri ihmisillä. 
Mahdollisten stressitekijöiden lisäksi stressin 
kokemiseen vaikuttaa se, miten tulkitsemme 
tilanteita. Stressin hallinnassa keskeistä onkin 
pyrkiä vaikuttamaan paitsi stressiä aiheutta-
viin tekijöihin myös omaan tulkintaan ja arvi-
oon tilanteen uhkaavuudesta, hallittavuudesta 
ja tärkeydestä. Yksilöllistä stressinsietokykyä 
voidaan aktiivisesti kehittää16.

Työpaikan sosiaalinen tuki on yhteydessä 
stressin hallintaan ja etenkin sosiaalisen tuen 
puuttumisen on esitetty olevan yhteydessä 
mm. psykosomaattisiin oireisiin17. Työpaikan 
sosiaalisen tuen lisäksi työntekijän hyvinvoin-
tiin vaikuttaa merkittävästi myös perheeltä ja 
muilta läheisiltä saatu tuki. Läheiset ja työto-
verit ovatkin usein avainasemassa työuupu-
muksen oireiden tunnistamisessa, jo ennen 
työntekijän omaa havahtumista tilanteeseen. 
Työuupumukselle on tyypillistä että työnteki-
jä itse pyrkii edelleen ponnistelemaan selviy-
tymisen ja vaatimusten kanssa huomaamatta 
itse uupumuksensa tilaa.

Ajoittain on hyvä miettiä henkilökohtaisia 
ammatillisia tavoitteitaan, mitä työltään toi-
voo, mihin pyrkii vai onko tyytyväinen am-
matillisesti nyt. Tähän kehityskeskustelu on 
hyvä väline. Kehityskeskustelussa myös esi-
miehellä on mahdollisuus saada palautetta, 
joka voi auttaa yksilöllisten kehityskeskuste-
lun tavoitteiden lisäksi työyhteisön kehittämi-
sessä. Myös työhön liittyvissä ongelmatilan-
teissa, kuten työuupumus, esimiehen on syytä 
tietää tilanne, ellei uupumus ole niin syvää 
tai suhde lähi esimieheen ole niin keskeinen 
osa ongelmaa, että selvittely on luontevam-
pi käynnistää esim. suoraan työterveyshuol-
lon toimenpiteiden avulla. On muistettava, 
että yksittäisen työntekijän työuupumuksen 
taustalla voi olla työntekijään liittyvien asioi-
den lisäksi työpaikkatasolla pitkäaikaisia on-
gelmia työjärjestelyissä, joihin ei ole löydetty 
toimivia ratkaisuja.
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TYöTERVEYSHUOLLON JA MUUN 
VERKOSTON MERKITYKSESTÄ 

Jos lisätoimijoita työntekijän ja esimiehen li-
säksi tarvitaan, verkoston keskeisiä toimijoi-

mielekästä ja mikä on etukäteen hänen kans-
saan sovittu. Neuvottelun tarkoitus on tuottaa 
työntekijän työhön sellainen ratkaisu, joka ei 
jatkossa vaaranna hänen terveyttään.

Jos kuitenkin uupumus johtaa esimerkiksi ma-
sennukseen ja pidempiaikaiseen sairauslo-
maan, on todettu hyväksi osa-aikainen työ-
hön paluu. Masennushan paranee usein niin, 
että mieliala kohenee ensin ja vasta sitten kog-
nitiiviset toiminnot, eli työkyky palaa pikku-
hiljaa. Jos tarvitaan vain lisää toipumisaikaa 
osa-aikaisuuden turvin, on osasairauspäivära-
ha hyvä ratkaisu. Kannattaa muistaa, että kun 
osasairauspäiväraha on käytetty (maksimis-
saan 72 päivää) voi työntekijällä tämän jälkeen 
olla todettavissa työkyvyn menetyksen uhka 
ja oikeus työkokeiluun ammatillisena kuntou-
tuksena (yleensä 3–6 kuukautta). Työkokeilu 
ammatillisena kuntoutuksena edellyttää, että 
työntekijällä on sairaudesta johtuva työkyvyn 
menetyksen uhka. Tämä tarkoittaa työkyvyttö-
myyseläköitymisen olevan todennäköinen lä-
hivuosina ilman kuntoutustoimenpiteitä. Työ-
kokeilu sisältää työjärjestelyjä, sekä esimiehen 
että työterveyshuollon tiivistä seurantaa ja kol-
mikantaneuvottelut ainakin ennen työkokeilua 
ja sen loppuessa. Työkokeilun onnistuminen 
raportoidaan Valtiokonttorille.

Kuva 2. Työhyvinvoinnin verkostot. 
Julkaistaan Työturvallisuuspäällikkö 
Kalliomäen/PE luvalla

TYöTERVEYSHUOLLON 
TOIMINTA

Työterveyshuolto lähtee kartoittamaan ja sel-
vittämään tilannetta, kun asiakas joko itse ha-
keutuu vastaanotolle tai hän tulee esimiehen 
kehotuksesta. Joskus työkaveri tuo kädestä 
pitäen, kun henkilö itse ei enää jaksa eikä pys-
ty. Joskus lähdetään liikkeelle, kun huolestu-
nut omainen toivoo yhteydenottoa.

Työterveyshuollon selvittelyt ja hoito toteu-
tetaan normaalin terveydenhuoltokäytännön 
mukaisesti, riippumatta siitä miten tilanne on 
käynnistynyt ja onko oireilulla yhteyttä työ-
hön. Työntekijän kokonaisterveys ja -elämän-
tilanne selvitetään. Todetut oireet ja sairaudet 
hoidetaan asianmukaisesti. Mikäli työ estää 
henkilöä paranemasta tai pahentaa oireilua, 
hänelle määrätään sairausloma. 

Jos nähdään työn rakenteissa tekijöitä, jotka 
huomioimatta jätettyinä johtaisivat tilanteen 
uusiutumiseen, pidetään kolmikantaneuvot-
telu, työntekijän luvalla tietysti. Kolmikan-
taneuvottelussa ovat läsnä työntekijän ja hä-
nen esimiehensä lisäksi työterveyshuollon 
edustaja ja työntekijän niin halutessa luot-
tamusmies. Kolmikantaneuvottelussa tuo-
daan työntekijän terveydestä esiin se, mikä on 

ta ovat työterveyshuolto, henkilöstösektori ja 
tarpeen mukaan myös muut asiantuntijatahot 
(kuva 2).
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Valtiokonttorin Kaiku-työnantajapalvelut tu-
kevat työyhteisöjen kehittämistä toimiviksi 
ja hyvinvoiviksi tarjoamalla palveluita am-
matillisessa kuntoutuksessa, työhyvinvoin-
nin koulutuksessa ja konsultoinnissa, riskien-
hallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 
vakuutus-, vahingonkorvaus- ja työeläkeasi-
oissa. Laaja työhyvinvointiin erikoistunut 
palveluntuottajaverkosto, jota voi hyödyntää 
valtion työpaikkojen työhyvinvoinnin johta-
misessa, löytyy verkosta Valtiokonttori.fi.

AUTTAMISEN 
VAIKUTTAVUUDESTA

Kun työuupumus on jo kehittynyt, yksilötason 
toimenpiteiden lisäksi moniammatillinen yh-
teistyö ja organisaatiotason toimenpiteet saat-
tavat olla tarpeen. 19 tutkimukseen, joista 14 
oli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, 
ja joissa oli mukana 2812 henkilöä, perustu-
van katsauksen mukaan sekä työhön erilaisin 
tukijärjestelyin että henkilöön, kuten työnoh-
jaus, kohdistuvilla interventioilla voidaan tu-
kea työssäjaksamista hoitoalalla, mutta taso-
kas tutkimustieto aiheesta on vielä niukkaa18. 
Interventioiden hyöty oli parhaimmillaan to-
dettavissa kuudesta kuukaudesta kahteen vuo-
teen niiden päättymisestä. Tähän liittyen työ-
yhteisöjen työnohjauksen saamisen kriteerit 
ja käytännön toimintatapamallit on syytä sel-
keyttää. Työnohjauksen tavoitteita ovat mm. 
auttaa ohjattavaa onnistumaan ja jaksamaan 
työssään, auttaa tunnistamaan työhön liittyviä 
kuormittavia tekijöitä ja käsittelemään niitä, 
kehittää ohjattavan kykyä käsitellä ristiriitoja 
ja pulmia sekä taitoa kuunnella toisia ihmistä, 
avata työhön liittyviin asioihin uusia näkökul-
mia ja auttaa sovittamaan toimivalla tavalla 
yhteen oma ammattiosaaminen, työn vaati-
mukset ja käytettävissä oleva aika.

Ratkaisumalleja työuupumukseen on siis ha-
ettava yksilöllisesti. Osalle ihmisistä jo asian 
toteaminen ja pysähtyminen, tarvittaessa ly-
hyt sairausloma uupumuksen ja mahdollisen 
univajeen korjaamiseksi sekä ratkaisuja ha-
keva keskustelu auttaa. Työuupumus ainoana 
diagnoosina sairauslomatodistuksessa ei oi-
keuta palkalliseen sairauslomaan, mikä hoi-
tavan lääkärin tulisi huomioida. Toisten koh-
dalla työn vaativuus tai määrä saattaa vaatia 

työjärjestelyjä. Työnohjauksen osalta jouk-
ko-osastojen työnohjauskoulutusta omaavan 
henkilöstön osaaminen on syytä kartoittaa ja 
muistaa. Joustavat työjärjestelyt tarvittaessa 
auttavat jaksamaan, ja työkyvyn ylläpitämi-
seksi työoloja on tarvittaessa kehitettävä ter-
veyttä edistävään suuntaan.

Puolustusvoimien työterveydenhuollon kes-
keisinä tavoitteina on valtakunnallisen työ-
terveyshuollon ”Työterveys 2015” kehittä-
mislinjojen mukaisilla toimenpiteillä tukea 
henkilöstön kokonaisvaltaista työhyvinvoin-
tia, työssä jaksamista ja jatkamista, sekä edis-
tää työelämän vetovoimaisuutta tasa-arvo-
näkökohdat huomioiden. Työterveyshuollon 
painopistealueisiin kaudella 2009–2013 kuu-
luu henkilöstön työkyvyn suunnitelmallinen 
ylläpitäminen ja edistäminen. 

LOPUKSI:

Esimiestyöllä ja asiallisella tiedonkululla on 
merkittävä rooli hyvän työilmapiirin tukemi-
sessa. 

Sairauslomalta työhön paluuseen kuuluu pe-
rehdytys mm. poissaolon aikana tapahtuneis-
ta muutoksista työjärjestelyissä ja tarvittavat 
lisäkoulutukset. Jos työn kuormittavat tekijät 
on tunnistettu jo sairauslomalle jäädessä, nii-
hin on helpompi puuttua työhön paluun yh-
teydessä. Työuupumuksen läpikäyneellä työ-
yhteisön jäsenellä voi työhön palatessa olla 
sellaisia ajatuksia toimintatapojen kehittämi-
seksi, joiden huomioimisesta koko työyhteisö 
hyötyy. Työntekijän hyvinvointi on yhteinen 
etu, ja mm. työn oikeudenmukainen jakautu-
minen voidaan nähdä työyhteisössä kaikki-
en yhteisenä asiana, jossa esimiehellä on suu-
ri vastuu. Jokaisella työntekijällä on vastuu 
huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnis-
taan, työhyvinvointi mukaan lukien. 

Työuupumisen läpikäyminen lisää itsetunte-
musta, jolloin ongelmatilanteiden ratkaise-
minen voi jatkossa tapahtua aiempaa raken-
tavammin.

Työhön liittyvän stressin hallinnassa tuli-
si huomioida paitsi yksittäisen työntekijän 
stressin hallintakeinot, myös työn johtami-
seen ja työn kehittämiseen liittyvät hallinta-
keinot. Työhön liittyvä stressi heikentää paitsi 
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työntekijän työkykyä myös organisaation toi-
mintakykyä ja turvallisuutta. Työuupumusta 
ei pidä siksi tarkastella ainoastaan yksittäisen 
työntekijän terveydentilana, vaan työntekijän 
uupuminen on usein merkki myös organisaa-
tion terveydentilasta. Siksi työuupumuksen 
ennaltaehkäisy tulee nähdä niin omana kuin 
työpaikan yhteisenäkin vastuuna. Organisaa-
tion suorituskyky syntyy siinä työskentelevi-
en ihmisten suorituskyvystä, eikä hyvää suo-
rituskykyä synny ilman hyvää työkykyä. 
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SOTILASAPTEEKKI JA LÄÄKINTÄVARIKKO
Jarkko Kangasmäki ja Timo Kallio

tämässä laajuudessa. Keskussotilasapteekilla 
oli Viipurissa haara-apteekki, joka itsenäistyi 
vuonna 1928.

Sodan aikana toiminnassa oli kolme sotilas-
apteekkia, Helsingin (Sotilasapteekki 1) ja 
Viipurin (Sotilasapteekki 2) sekä Äänislin-
nassa toiminut Sotilasapteekki 3.

Sotilasapteekki 1 siirrettiin talvisodan jalois-
ta Helsingin ydinkeskustasta, Etelä-Esplana-
dilta, Seinäjoelle. Jatkosodan aikana apteekki 
muutti takaisin Helsinkiin, ensin Lönnrotin-
kadulle ja sitten takaisin Etelä-Esplanadille.

Kolmesta sotilasapteekista Sotilasapteek-
ki 1 jäi toimimaan sodan jälkeen, jolloin se 
nimettiin pelkäksi Sotilasapteekiksi. Tou-
kokuussa 1965 Sotilasapteekki muutti Til-
kanmäelle Keskussotilassairaalan naapuriin, 
missä se toimi itsenäisenä sotilaslaitoksena 
31.12.2005 saakka. Sotilasapteekkiin kuu-
luva, vuonna 1994 toimintansa varsinaisesti 
aloittanut lääkkeiden varatuotantolaitos sijait-
see Keski-Suomessa, Viitasaarella.

1.1.2006 Sotilasapteekki liitettiin Sotilaslää-
ketieteen Keskukseen ja samalla siirryttiin 

So tila sa pteekki
ja

lääkintäva rikko

Sotila sa pteekki
(SAPT)

Lä äkintävar ikko
(LÄÄKV )

Viitasaa ren
Toim intayk sikk ö

La ht i
Toim istose ktor i

Huolto- ja
tietopalv elu

sekt or i

Mate riaalisekt ori Te knine n
se ktor i

Vara storyhmä

Kent tä lääkintä-
ryhm ä

Ap teekki ryhm ä

Varikon to imisto

Järjeste lmä
ryhmä

- 

- 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
LÄÄKINTÄMATERIAALI- 
JA LÄÄKELOGISTIIKAN 
MATERIAALI- JA 
OSAAMISKESKUS

Sotilasapteekki ja lääkintävarikko (SALV) 
toimii puolustusvoimien lääke- ja lääkintä-
materiaalialan osaamiskeskuksena. SALV:n 
toimipaikat sijaitsevat Lahdessa, Ilmajoella ja 
Viitasaarella. Sekä Sotilasapteekilla (SAPT) 
että Lääkintävarikolla (LÄÄKV) on takanaan 
pitkä historia itsenäisinä sotilaslaitoksina en-
nen Sotilaslääketieteen Keskuksen perusta-
mista. 

SOTILASAPTEEKKI (SAPT)

SOTILASAPTEEKIN HISTORIAA

Sotilasapteekin perinteet ulottuvat vuoteen 
1918, jolloin Senaatti antoi Helsingin Jää-
käriprikaatin Saniteettiosastolle apteekkitoi-
mintaoikeuden sotilassairaanhoidon edellyt-

ORGANISAATIOKAAVIO:
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puolustusvoimien lääkehuollon osalta strate-
giseen kumppanuuteen hankkimalla pääosa 
lääkehuoltopalveluista kunnallisilta sairaala-
apteekeilta.

1.1.2008 Sotilasapteekki ja Ilmajoella toimi-
va Lääkintävarikko yhdistettiin hallinnolli-
sesti ja hallintoyksikön nimeksi tuli Sotilas-
apteekki ja lääkintävarikko (SALV).

SOTILASAPTEEKIN 
KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

Sotilasapteekki vastaa puolustusvoimien lää-
kelogistiikan ohjaamisesta ja suunnittelusta 
normaali- ja poikkeusoloissa yhteistyössä so-
tilas- ja siviiliviranomaisten sekä strategisten 
kumppanien, mm. sairaala-apteekkien, lääke-
tukkukaupan ja lääketeollisuuden kanssa.

Lääkehuollon osalta Sotilasapteekki vastaa 
niistä puolustusvoimien tarvitsemista apteek-
kipalveluista, jotka eivät sisälly sairaanhoito-
piirien kanssa solmittuihin kumppanuussopi-
muksiin.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamiseen (YETT) liittyen Sotilasapteek-
ki ylläpitää ja kehittää lääkkeiden, erityisesti 
infuusioliuosten varatuotantovalmiutta yh-
teistyössä mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja 
yliopistojen kanssa. Lisäksi Sotilasapteekki 
osallistuu valtakunnalliseen valmiussuunnit-
teluun ja materiaaliseen varautumiseen erilai-
sia poikkeusoloja varten.

SOTILASAPTEEKIN HENKILöSTö

• 5 siviiliä

Sotilasapteekin organisaatio

• Sotilasapteekki (Lahti, toimistotilat) 

- apteekin johtaja (proviisori, SALV:n  
johtaja)

- 2 proviisoria

• Sotilasapteekin Viitasaaren toimintayksik-
kö (varatuotantolaitos) 

- varastomestari

- asentaja

• Lisäksi apteekkitoimintaan kuuluu Lää-
kintävarikolla, Ilmajoella toimiva farma-
seutti

SOTILASAPTEEKIN 
KESKEISIMMÄT TUOTTEET JA 
PALVELUT

• Lääkkeiden varatuotantovalmiuden yllä-
pito:

- Lääketuotannon kertausharjoitukset

- Yhteistoimintaharjoitukset yliopistojen  
kanssa

• Lääkelogistiset palvelut:

- Erityislääkemateriaalin hankinta, varas-
tointi, pakkaaminen ja toimitus mm. il-
mavoimille

• Puolustusvoimien lääkelogistiikan ja 
kumppanuustoiminnan ohjaus, koulutus ja 
laadunvalvonta:

- Normaali- ja poikkeusolojen lääkelogis-
tiikan suunnitelmien ja ohjeiden tuotta-
minen 

- Varuskuntien terveysasemien lääke-
varastojen ohjauskäynnit yhteistyössä 
kumppanien kanssa

- Kenttälääkintävarusteiden lääkeluetteloi-
den ajan tasalla pitäminen

Sotilasapteekin tabletointikone varatuotantoa 
varten
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LÄÄKINTÄVARIKKO 
(LÄÄKV)

LÄÄKINTÄVARIKON HISTORIAA

Itsenäisen Suomen lääkintävarikkotoimin-
ta käynnistettiin v. 1918 organisoimalla sani-
teettitoiminta. Päävarasto sijaitsi ensin Vaasas-
sa, mutta siirrettiin pian Tampereelle. 1920- ja 
1930-luvuilla toiminnot keskittyivät Helsinkiin, 
jonne perustettiin Saniteettivarikko. Sotien ai-
kana toiminta oli hajautettua, mutta keskitet-
tiin vuonna 1945 Kokkolaan ja siirrettiin sieltä 
vuonna 1949 Ilmajoelle, missä Lääkintävarikko 
on 1.9.1949 alkaen toiminut nykyisissä tilois-
saan puolustusvoimien ainoana lääkintävarik-
kona. Lääkintävarikko toimi itsenäisenä varik-
kona vuoden 2006 loppuun asti, jonka jälkeen 
se on ollut osa Sotilaslääketieteen Keskusta. 

Nykyinen Lääkintävarikon alue rakennettiin 
pääosin 1920-luvulla lähinnä tykistön ampu-
matarvikkeita varastoineen ja huoltaneen va-
rikon käyttöön. Jatkosodassa toiminnassa ol-
lut Lääkintävarikko 5 vaikutti alueella lyhyen 
ajan keväällä 1945. 

LÄÄKINTÄVARIKON 
KESKEISIMMÄT TUOTTEET JA 
TEHTÄVÄT

Lääkintävarikossa tehdään päivittäin työtä 
kenttälääkintähuollossa tarvittavan materiaa-

lisen valmiuden ylläpitämiseksi ja kehittämi-
seksi. Tavoitteena on sotilaiden taistelukes-
tävyyden ylläpito lääkintämateriaalin osalta. 
Se taataan hyvin toimivalla, erityisesti Suo-
men oloihin kehitetyllä kenttälääkintäjärjes-
telmällä.

Lääkintävarikko toteuttaa kaikkien puolustus-
haarojen kenttälääkintämateriaalin materiaa-
lihankinnat sekä huolehtii vastuullaan olevan 
materiaalin teknisen elinjakson hallinnasta. 
Lääkintämateriaalialan järjestelmä- ja kun-
nossapitovastuulla ovat: 

• Kenttälääkintäjärjestelmä m2005 

• Kenttälääkintäjärjestelmä m1980 

• Suojelulääkintämateriaali

• Ympäristönvalvonta-alan materiaali 

• Muu lääkintäalan materiaali

Tekninen vastuu jakautuu niin suorituskyvyn 
rakentamiseen ja ylläpitoon, kuin materiaalin 
kunnossapidon koulutukseen sekä varastoin-
tiin. Lääkinnällisten laitteiden ja koneiden 
huoltotoiminnassa tuetaan kaikkia puolustus-
voimien terveydenhuollon yksikköjä niin ko-
timaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä

LÄÄKINTÄVARIKON 
HENKILöSTö

• 3 opistoupseeria

• 24 siviiliä.

Lääkintävarikon varastoa
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TöISSÄ SOTILAS-
LÄÄKETIETEEN  
KESKUKSESSA

Sotilaslääketieteen Keskuksessa työs-
kentelee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. 
Nyt alkavassa sarjassa tapaamme heistä 
muutamia. Sarjan aloittaa Sotilasapteekin 
proviisori Minna Mannerla.

ten kriisinhallintaoperaatioiden lääkehuollon 
järjestelyiden suunnittelu ja ohjaaminen. Tällä 
hetkellä isona projektina on myös lääkehuol-
tosuunnitelman laatiminen. Suunnitelman tar-
koitus on taata yhtenäinen ja tasalaatuinen käy-
täntö Puolustusvoimien lääkehuollossa.

Vaikka töitä on paljon, Mannerla viihtyy vi-
rassaan.

- Työ on itsenäistä, monipuolista ja haasta-
vaa eikä tunnu miltään osin rutiinilta. Arvos-
tan Puolustusvoimia työnantajana, esimerkik-
si mahdollisuus harrastaa liikuntaa työajalla 
on erinomainen.

Teksti ja kuva: 

Maria Veijalainen

- Olen siitä harvinainen proviisori, etten ole 
ikinä haaveillut omasta apteekista, nauraa 
lähes 10 vuotta Sotilasapteekin palveluksessa 
viihtynyt Minna Mannerla.

- Työni Sotilasapteekissa on ollut urani paras-
ta aikaa, sanoo Minna Mannerla. Hän aloit-
ti työnsä tuotannosta vastaavana proviisorina 
Tilkassa vuonna 2000 ja kertoo työpaikan ol-
leen kuin hänelle räätälöity.

- Sain soveltaa käytäntöön kaikkea oppimaani 
ja aika Tilkassa kului kuin siivillä.

Tilkan lakkauttamisen jälkeen Mannerlan 
proviisorin virka siirtyi Lahteen. Mannerlan 
silloiseen elämäntilanteeseen muutto Lahteen 
sopi, eikä syntyperäinen helsinkiläinen myön-
nä kaipaavansa pääkaupunkiin, vaan arvostaa 
esimerkiksi Lahden liikuntamahdollisuuksia.

Mannerlan työajasta valtaosan vievät ohjaus-
käynnit SOTLK:n terveysasemilla ja rajavar-
tiolaitoksessa. 

- Käynnit ovat luonteeltaan konsultoivia ja 
ne tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirien 
kanssa. 

Myös lääkehuoltoa ohjaavien asiakirjojen yl-
läpito kuuluu Mannerlan tehtäviin. 

- Lisäksi uusimpia tehtäviäni on kansainvälis-

LÄÄKINTÄVARIKON 
ORGANISAATIO

• Varikon johtaja 
• Huolto- ja tietopalvelusektori  

varikon toimisto; 2 toimistosihteeriä 
järjestelmäryhmä; suunnittelija, 2 osaston-
hoitajaa, sairaanhoitaja 

• Materiaalisektori 
 - varastopäällikkö, varastomestari 
 - varastoryhmä; 6 varastonhoitajaa 
 - kenttälääkintäryhmä; 3 varastonhoitajaa, 

3 varastomiestä 

 - apteekkiryhmä; farmaseutti
• Tekninen sektori 
 - korjaamopäällikkö, teknikko, yliasenta-

ja, vanhempi asentaja, asentaja

Kirjoittajat

Jarkko Kangasmäki, proviisori, Sotilasapteekin ja 
lääkintävarikon johtaja

SOTLK, PL 2, 15701 Lahti

Kallio Timo, kapteeniluutnantti, Lääkintävarikon johtaja

Lääkintävarikko, Kestopuuntie 8, 60800 Ilmajoki
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VIRKAAN NIMITETYT

JOHTO

Lääkintäeversti, LT Simo Siitonen Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen johtajaksi 1.5.2010  
alkaen.

ESIKUNTA

Lääkintämajuri Jack Westerberg operatiiviseen 
toimistoon ylilääkärin tehtävään 1.4.2010 al-
kaen.

Kapteeni Jukka-Pekka Saari työsuojelupäälli-
köksi 1.1.2010 alkaen. 

Elina Saaristo palkkasihteeriksi 1.12.2009 al-
kaen. 

Kapteeni Sami Friberg koulutuspäälliköksi 
1.9.2009 alkaen. 

PERUSTERVEYDENHUOLLON 
YKSIKKö

Marjut Hänninen kenttäsairaanhoitajaksi Ka-
jaanin varuskunnan terveysasemalle 1.7.2010 
alkaen.

Simo Korpi sotilaslääkäriksi Utin terveysase-
malle 1.5.2010 alkaen.

Tero Koski sotilaslääkäriksi Turun varuskunnan 
terveysasemalle 1.5.2010 alkaen.

Jari Vierto lääkäriksi Santahaminan terveysase-
malle 1.4.2010 alkaen.

Sari Sormunen kenttäsairaanhoitajaksi Santaha-
minan terveysasemalle 1.4.2010 alkaen.

Tommy Mildh kenttäsairaanhoitajaksi Dragsvi-
kin terveysasemalle 1.3.2010 alkaen.

Jari Autti päällikkölääkäriksi Luonetjärven va-
ruskunnan terveysasemalle 1.2.2010 alkaen.

Anne Jansson-Koskinen hammashoitajaksi Nii-
nisalon varuskunnan terveysasemalle 1.4.2010 
alkaen.

Virpi Vesterinen kenttäsairaanhoitajaksi Sodan-
kylän varuskunnan terveysasemalle 15.3.2010 
alkaen.

Anu Heiskari hammashoitajaksi Rovaniemen va-
ruskunnan terveysasemalle 1.2.2010 alkaen.

Paula Pentti kenttäsairaanhoitajaksi Niinisalon 
varuskunnan terveysasemalle 1.2.2010 alkaen.

Anne-Mari Salakari osastonhoitajaksi Kajaanin 
varuskunnan terveysasemalle 1.2.2010 alkaen.

Pirjo Kettunen sairaala-apulaiseksi Kontiolah-
den varuskunnan terveysasemalle 1.1.2010 al-
kaen.

Lääkintäkapteeni Timo Lahin päällikkölääkä-
riksi Säkylän varuskunnan terveysasemalle 
1.1.2010 alkaen.

Sirkka Lavikkala päällikkölääkäriksi Vekaran-
järven terveysasemalle 1.1.2010 alkaen.

Sari Aikio sairaanhoitajaksi Sodankylän varus-
kunnan terveysasemalle 1.1.2010 alkaen.

Juha Isojärvi kenttäsairaanhoitajaksi Keuruun 
varuskunnan terveysasemalle 1.1.2010 alkaen. 

Tuomo Kyrönlahti päällikkölääkäriksi Keuruun 
varuskunnan terveysasemalle 1.12.2009 alkaen.

Esa Meririnne hallintoylilääkäriksi Peruster-
veydenhuollon yksikköön 1.12.2009 alkaen. 

Karita Räty toimistosihteeriksi Vekaranjärven 
terveysasemalle 19.10.2009 alkaen. 

Sirkka-Liisa Altèn-Koppinen hammaslääkä-
riksi Keuruun varuskunnan terveysasemal-
le 1.12.2009 alkaen.

Riitta Hirvisalo sairaanhoitajaksi Rovaniemen 
varuskunnan terveysasemalle 14.12.2009  
alkaen. 

Lääkintäkomentajakapteeni Pertti Patinen puo-
lustusvoimien ylihammaslääkäriksi 1.10.2009 
alkaen.

Aina Penttilä sairaanhoitajaksi Vekaranjärven 
terveysasemalle 1.9.2009 alkaen.

Sirpa Okka-Halonen työterveyshoitajaksi Veka-
ranjärven terveysasemalle 1.9.2009 alkaen.

Mariella Lindberg lääkäriksi Vekaranjärven ter-
veysasemalle 1.9.2009 alkaen. 

Marjo Tyyskä sairaanhoitajaksi Parolannum-
men terveysasemalle 5.8.2009 alkaen.

Päivi Tanskanen sairaanhoitajaksi Upinniemen 
varuskunnan terveysasemalle 5.10.2009 alkaen. 

Paula Korhonen toimistosihteeriksi Kontiolah-
den varuskunnan terveysasemalle 1.8.2009 al-
kaen.

Seija Matilainen sairaanhoitajaksi Sodankylän 
varuskunnan terveysasemalle 1.7.2009 alkaen.

Antti Pellinen päällikkölääkäriksi Lappeenran-
nan varuskunnan terveysasemalle 1.7.2009 al-
kaen. 

PERSONALIA
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LÄÄKINTÄKOULU

Tommi Heino opetusupseeriksi 1.4.2010 alkaen.

Lauri Malinen ylilääkäriksi 1.9.2009 alkaen.

Sami Rive opetusylihoitajaksi 1.9.2009 alkaen.

Majuri Markku Koski Lääkintäkoulun apulais-
johtajaksi 1.8.2009 alkaen. 

TUTKIMUS- JA 
KEHITTÄMISOSASTO

Marja-Leena Haavisto psykologiksi Tutkimus- 
ja kehittämisosastolle 1.5.2010 alkaen.

Maria Virkki ylilääkäriksi (epidemiologi) CB-
suojelulääketieteen ja ympäristöterveyden kes-
kukseen 1.1.2010 alkaen.

Tomi Wuorimaa Sukelluslääketieteen keskuksen 
johtajaksi 1.1.2010 alkaen. 

Reija Myllylä toimistosihteerin tehtävään Kent-
tälääkinnän keskukseen 1.12.2009 alkaen. 

Tiina Kaarne työterveyshuollon ylilääkärik-
si 1.11.2009 alkaen. 

Krista Oinonen psykologiksi Ilmailulääketie-
teen keskukseen 1.10.2009 alkaen.

Mika Aho eläinlääkäriksi CB-suojelulääke-
tieteen ja ympäristöterveyden keskukseen 
1.10.2009 alkaen.

SOTILASAPTEEKKI JA 
LÄÄKINTÄVARIKKO

Luutnantti Tuomo Tammela sektorijohtajan teh-
tävään Lääkintävarikolle 1.5.2010 alkaen. 

IRTISANOUTUNEET, 
ELÄKKEELLE JA  
RESERVIIN SIIRTYNEET

1.7.2009 sairaanhoitaja Taina Ruohoranta-
Lindsten, Vekaranjärven terveysasema

22.7.2009 sairaanhoitaja Tuija Loukimo, Paro-
lannummen terveysasema

1.8.2009 erikoislääkäri Ali Arsalo, Sodanky-
län varuskunnan terveysasema

7.8.2009 ylilääkäri Martti Siimes, Sukellus-
lääketieteen Keskus (eläkkeelle)

1.9.2009 hammashoitaja Eija Oinas, Rova-
niemen varuskunnan terveysasema

6.9.2009 työterveyshoitaja Merja Mäkinen, 
Säkylän varuskunnan terveysasema

14.9.2009 kenttäsairaanhoitaja Sari Vento, Nii-
nisalon varuskunnan terveysasema

21.9.2009  osastonhoitaja Marianne Koskinen, 
Hallin varuskunnan terveysasema (eläkkeelle)

4.10.2009 lääkäri Markku Liuke, Santahami-
nan terveysasema

5.11.2009 työterveyshoitaja Anu Salo, Riihi-
mäen varuskunnan terveysasema

11.12.2009 hammashoitaja Teija Miettinen, Nii-
nisalon varuskunnan terveysasema

2.1.2010 hammaslääkäri Katri Alaoja, Rova-
niemen varuskunnan terveysasema

16.1.2010 kenttäsairaanhoitaja Tove Sand-
ström-Hörman, Dragsvikin terveysasema

1.2.2010 lääkintäeversti, laatupäällikkö Sep-
po Rehunen, esikunta (reserviin)

1.2.2010 ylilääkäri Heikki Kiukaanniemi, Il-
mailulääketieteen keskus (eläkkeelle)

1.2.2010 sairaanhoitaja Annikki Ylitalo, So-
dankylän varuskunnan terveysasema (eläkkeelle)

1.1.2010 terveysaseman päällikkö Teuvo 
Hankilanoja, Keuruun varuskunnan terveysase-
ma (reserviin)

1.1.2010 opetusupseeri Jouko Luukkanen, 
Lääkintäkoulu (reserviin)

1.2.2010 osastonhoitaja Maija Komulainen, 
Kajaanin varuskunnan terveysasema (eläkkeelle)

1.3.2010 korjaamopäällikkö Mikko Säntti, 
Lääkintävarikko (reserviin)

1.3.2010  sairaanhoitaja Marja-Liisa Peltola, 
Santahaminan terveysasema (eläkkeelle)

1.3.2010 osastonhoitaja Tuija Jokela, Säky-
län varuskunnan terveysasema

1.4.2010 sairaala-apulainen Kirsti Immonen, 
Lahden varuskunnan terveysasema (eläkkeelle)

1.4.2010 osastonhoitaja Inger Boije-Herrala, 
Ilmailulääketieteen keskus (eläkkeelle) 
1.4.2010 työterveyshoitaja Tiina Kataja, 
Lahden varuskunnan terveysasema 
2.4.2010 kenttäsairaanhoitaja Risto Laitinen, 
Keuruun varuskunnan terveysasema 
6.4.2010 hankintasihteeri Aleksi Hakatie, esi-
kunta

1.5.2010  lääkintäeversti, Sotilaslääketieteen 
Keskuksen johtaja Ari Peitso (reserviin)

1.5.2010 sairaala-apulainen Päivi Helenius, 
Vekaranjärven terveysasema
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TYöSUOJELUPÄÄLLIKöN TERVEHDYS

Työsuojeluvaltuutetut 

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutet-
tua on valittava työpaikalle, jossa työskente-
lee vähintään 10 työntekijää. Työsuojeluval-
tuutetut ja varavaltuutetut valitaan vaaleilla. 

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan 
työntekijöitä asioissa, jotka ovat laissa säädet-
ty käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnanta-
jan kanssa (Laki työsuojelun valvonnasta ja 
yhteistoiminnasta työpaikalla 26§). 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-
aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työym-
päristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin, 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen 
vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännök-
siin. 

Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan 
kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huo-
miota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen 
vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännök-
siin. 

Työhyvinvointitoimikunta 

Toimikunta on asetettava työpaikalle, jossa 
on vähintään 20 henkilöä. Toimikunnassa on 
edustettuna työnantaja sekä työpaikan työnte-
kijät. 

Työsuojeluvaltuutetut ovat aina toimikunnan 
jäseniä.

Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on edis-
tää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä työ-
paikalla. Sotilaslääketieteen Keskuksen työ-
hyvinvointitoimikunnan työjärjestys löytyy 

Otin Sotilaslääketieteen Keskuksen työsuo-
jelupäällikön tehtävät vastaan vuoden alus-
ta. Työ on vastannut odotuksia. Paljon on 
ollut opeteltavaa ja selvitettävää.
Peruskoulutuksen olen saanut hankit-
tua ja päässyt tutustumaan jonkin verran 
SOTLK:n laajaan kenttään. Eniten työllis-
tävät työilmapiiri- ja sisäilmaongelmat.
SOTLK tuskin poikkeaa näiden ongelmien 
osalta muista vastaavan kokoisista yrityk-
sistä. Rakennuskanta, joka on ympäri Suo-
mea ja osaksi hyvinkin vanhaa, tuo oman 
poikkeavan erityispiirteensä. 
Työsuojelukenttä on osalle henkilöstöstä 
tuttua. Toisille työsuojelu voi olla hyvinkin 
vieras asia. Tervehdyksen alkuun haluan 
avata työsuojelukentässä toimivien henki-
löiden tehtäviä tukeutuen lakiin työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta. Loppuosassa tervehdystä tuon 
esiin huomioita työsuojelupäällikön näkö-
kulmasta.

TYöSUOJELUKENTTÄ

Työsuojelukentässä toimivat työnantaja, hä-
nen asettamansa työsuojelupäällikkö, työsuo-
jeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työhyvin-
vointitoimikunta. 

Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta säädetään seu-
raavasti:

Työsuojelupäällikkö

Työnantajan on nimettävä edustajansa (työ-
suojelupäällikkö) yhteistoimintaa varten, jos 
hän ei itse hoida tehtävää.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa 
työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liit-
tyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankin-
taan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työ-
suojeluviranomaisten kanssa. 

Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön teh-
tävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteis-
toiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi 
työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan 
yhteistyön järjestämiseksi.
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SOTLK:n R-asemalta: Yhteinen - SOTLK - 
pöytäkirjat - TYSU ja TYHY. Työjärjestyk-
sestä löytyy toimikunnan tehtävät yksityis-
kohtaisesti.

Työhyvinvointitoimikunta tekee toiminnas-
taan kertomuksen menneestä vuodesta ja 
suunnitelman seuraavasta vuodesta. 

AJANKOHTAISA HUOMIOITA 
TYöSUOJELUKENTÄSTÄ

Sotilaslääketieteen Keskuksen Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma 2010 on allekir-
joitettu. Suunnitelmassa on viime vuoden työ-
ilmapiirikyselyn tuloksena nostettu esiin:

- toimipaikkojen sisäinen johtaminen

- kiusaaminen, epäasiallisen kohtelu ja 
seksuaa linen häirintä.

Keskusteluissa on tullut ilmi työpaineet, jot-
ka koskevat koko linjaorganisaatiota. Ter-
veysasemien liittyminen SOTLK:n organi-
saatioon on aiheuttanut lisää hallinnollisia 
tehtäviä. Kaiken muun työn ohella esimiehil-
le kuuluva töiden ohjaaminen ja linjaaminen 
voi jäädä liian vähälle huomiolle. Vähin työn-
johdollinen tehtävä on pitää kiinni viikko- ja 
kuukausipalavereista. Niissä voidaan kuiten-
kin selkeästi linjata ja samalla antaa vastauk-
sia työntekijöitä askarruttaviin kysymyksiin.

Työntekijöiden on muistettava hyvän alaisen 
pelisäännöt. Omat tehtävät hoidetaan omi-
en kykyjen mukaan, työn kehittämistä unoh-
tamatta. Työn kehittämiseen liittyvät ide-
at kannattaa viedä tiedoksi esimiehelle, joka 
tarvittaessa tekee linjaukset. Hänen velvolli-
suutensa on ottaa huomioon työpisteen koko-
naisetu. Esimies joutuu joskus tekemään yk-
silöä koskevia ikäviä päätöksiä, koska asioita 
pitää katsoa kokonaisuutena. 

Mikäli työilmapiiri on heikko ja työmäärä 
suuri, työyhteisö oireilee yleensä pitkillä sai-
raslomilla. Tämä aiheuttaa lisää töitä jäljel-
lä oleville. Tärkeää on, että jokainen tukee 
omalla toiminnallaan myös työkavereiden 
jaksamista. Hoitamalla oman työnsä hyvin, 
ottamatta tarpeettomasti kantaa toisten teke-
misiin, työilmapiirikin pysyy parempana työ-
pisteillä.

Uusien työntekijöiden asiallinen perehdytys 
on tärkeä toimenpide. Perehdytyksen yhtey-
dessä uuteen työntekijään voidaan luoda po-
sitiivinen asenne työpaikkaa kohtaan. Uu-
den työntekijän tuoreita ajatuksia kannattaa 
kuunnella ja tarkastella avoimin mielin. Asi-
oita ”yhdellä ainoalla oikealla” tavalla teke-
mällä mahdollisia kehittämiskohteita ei enää 
huomata. Uusia ajatuksia ei pidä nähdä uhka-
na. Sotilaslääketieteen Keskukselle on tehty 
ohje uuden työntekijän perehdyttämisestä jo-
hon kannattaa tutustua. 

Oman fyysisen kunnon ylläpito iän karttuessa 
on edellytys työssä jaksamiselle. Ylipaino, tu-
pakointi ja kohtuuton alkoholin käyttö yhdes-
sä, mutta myös erikseen, ovat työkykyä alen-
tavia tekijöitä. 

SOTILASLÄÄKETIETEEN 
KESKUKSEN 
TYöSUOJELUALUEET JA 
TULEVAT VAALIT

Uudet viiden Aluehallintoviraston työsuoje-
lun vastuualueet (entiset työsuojelupiirit) ei-
vät sovi täysin yhteen nykyisten kahdeksaan 
jaetun SOTLK:n työsuojelualueen kanssa. 
Esim. SOTLK:n Itäinen alue kuuluu Aluehal-
lintoviraston työsuojelun vastuualueen ete-
läiseen alueeseen. Parhaillaan on suunnittelu 
käynnissä siitä, kuinka SOTLK:n työsuojelu-
alueet saadaan vastaamaan paremmin Alue-
hallintoviraston vastuualuejakoa. Samalla 
työsuojeluvaltuutettujen vastuualueisiin tulisi 
tarvittavat muutokset. Ensimmäiset luonnok-
set on tehty. Kuitenkin mahdollinen uusi jako 
on tehtävä ennen seuraavia työsuojeluvaaleja, 
jotka ovat ensi vuonna. Työsuojeluvaltuute-
tut edustavat työntekijöitä, joten sopivien eh-
dokkaiden etsiminen työyhteisössä kannattaa 
aloittaa hyvissä ajoin. 

Tavoite työsuojelussa on ennakoiva toimin-
ta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongel-
maan päästään puuttumaan, sitä suuremmal-
la todennäköisyydellä asia saadaan korjattua. 
Tämä vaatii jokaiselta rohkeutta nostaa on-
gelma ”pöydälle” heti sen ilmaantuessa.

Teksti: työsuojelupäällikkö Jukka-Pekka Saari
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IN MEMORIAM  
PROFESSORI TUOMAS 

PELTONEN

perustettu sydäntutkimusasema oli Peltoselle 
sydämen asia. Peltonen perehtyi myös vasta-
syntyneisiin, veritauteihin ja ilmailulääketie-
teeseen. Hän oli merkittävä vaikuttaja, kun 
TYKS:ssä käynnistettiin veren kantasolusiir-
rot. 

Reserviupseerikurssin Peltonen suoritti Jat-
kosodan aikana. Sodassa hän palveli taiste-
lulähettinä, pommialiupseerina ja joukkueen-
johtajana. Hän toimi Turussa Sotilassairaala 
2:ssa 10 vuotta, joista viimeiset vuodet pääl-
likkölääkärinä. Hänet ylennettiin lääkintä-
everstiksi vuonna 1977. Ansioistaan hänel-
le myönnettiin useita kunniamerkkejä, muun 
muassa Suomen Leijonan komentajamerkki. 

Peltonen toimi lukuisissa järjestöissä, sääti-
öissä ja myös kansainvälisissä luottamusteh-
tävissä.

Vielä eläkkeelle jäätyään hän toimi vuosia 
aktiivisesti Maanpuolustuksen Tieteellises-
sä Neuvottelukunnassa. Hän oli Suomen Lää-
kintäupseeriliiton ja Ilmailulääkäriyhdistyk-
sen kunniajäsen.

Peltosen harrastuksiin kuuluivat musiikki, 
seurakunnan luottamustehtävät, Lappi, met-
sästys ja ritarikuntatoiminta. 

Lastentautiopin professori, lääkintäeversti 
Tuomas Peltonen kuoli 13. joulukuuta 2009 
Turussa. Hän oli 85-vuotias, syntynyt 3. tou-
kokuuta 1924 Virroilla.

Tuomas Peltonen, ystävien kesken Tomi, kir-
joitti ylioppilaaksi 1943. Lastentautien eri-
koislääkäri hänestä tuli 1955 ja dosentti 1957. 
Hän väitteli ja suoritti epidemiologian eri-
koispätevyyden 1956. Kliinisen fysiologian 
dosentti hänestä tuli 1971. 

Hänet nimitettiin Turun lastenklinikan apu-
laisylilääkäriksi 1955 ja apulaisprofessoriksi 
1962. Lastentautiopin professori ja lastenkli-
nikan ylilääkäri hänestä tuli 1966. Turun yli-
opistollisen keskussairaalan johtajaylilääkäri 
Peltonen oli 1968–69. Peltonen siirtyi eläk-
keelle 1985.

Tavoitteellisuus leimasi hänen työtapaansa ja 
vapaa-aikaansa. Uuden lastenklinikan suun-
nittelu ja rakennusvaihe osui hänen profes-
suurinsa alkuun. Siitä tuli hänen johtajuutensa 
taidonnäytteitä. Hän toimi myös ylioppilas-
kyläsäätiön valtuuston ja hallituksen puheen-
johtajana kylää rakennettaessa. 

Peltosen tieteellinen tuotanto käsittää useita 
satoja alkuperäisjulkaisuja. Keskeinen tutki-
musalue on lasten kliininen fysiologia. Väi-
töskirjassaan Peltonen tutki lasten hermosto-
peräistä verenkierron häiriötä, jossa hän oli 
alansa pioneereja. Tärkeimpiä yhteistyötaho-
ja olivat Tukholman Karoliininen Instituutti 
ja Turun yliopiston fysiologian laitos, jonne 
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