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JOHTAMISEN NÄKÖKULMIA – 
LÄÄKINTÄHUOLLON  
KÄYTÄNNÖN PAINOPISTE- 
ALUEET TULEvAISUUDESSA

uuden ns. neljännen polven kenttälääkintä-
järjestelmän (Sotilaslääketieteen Aikakaus-
lehti 1/2010) kalustohankinnat operatiivisil-
le joukoille sekä huoltorykmenteille saadaan 
vietyä suunniteltuun vaiheeseen vuoden 2011 
aikana. Järjestelmän keskeisenä vahvuutena 
on kaikille puolustushaaroille yhtenäinen mo-
dulaarinen kenttälääkintäjärjestelmä, jonka 
uskon antavan joustavuutta ja suorituskykyjä 
myös tulevaisuuden kehittyviä puolustusvoi-
mia varten. Kalustojen elinkaarien hallintaan 
ja niiden käyttökoulutuksien tuotteistamiseen 
liittyy merkittäviä lähiajan koulutustavoit-
teita niin henkilöstölle, varusmiehille, reser-
viläisille kuin kumppaneille. Tietoa ja hyvää 
kokemusta on olemassa ja sitä on erityisesti 
SOTLK:n johtamistoimin jalostettava kentän 
käyttöön.

Strategisten kumppaneidemme (sairaanhoi-
topiirit) poikkeusolojen koulutus ja yhteis-
toiminnan suunnittelu edellyttää nykyisessä 
vahvasti yhteiskuntaan integroituvassa toi-
mintamallissamme aikaisemmasta poikkea-
vaa aktiivista yhteistoimintaotetta. Valmis-
telutyötä on parin viime vuoden kuluessa 
tehty läheisessä yhteistyössä pääesikunnan, 
maavoimien esikunnan, materiaalilaitoksen 
esikunnan, huoltorykmenttien sekä kumppa-
neidemme sairaanhoitopiirien kanssa. yhte-
näisen suunnittelun mahdollistavat sopimus-
mallit ja niihin liittyvät liiteasiakirjapohjat 
ovat juuri lähteneet lausuntokierrokselle PV:n 
sisällä. Tarkastelun jälkeen ne lähtevät sairaan-
hoitopiirien käsittelyyn. Sairaanhoitopiirien 
kanssa on neuvoteltu ja suunniteltu yhdessä 
– niillä perusteilla on tarkentumassa ns. stra-
teginen kumppanuusasiakirja lääkintähuollon 
järjestelyistä. Kysymys on kumppanuusohjel-
masta, johon sisältyvät jo pidempään hyvin 
toimineet normaaliolojen palvelusopimukset 
sekä kehitettävät valmius- ja varautumissuun-
nitelmat. Viimeksi mainituissa kuvataan use-
an vuoden tavoiteohjelmat, joiden avulla PV 
ja sairaanhoitopiirit laativat valmiussuunni-
telmat poikkeusolojen yhteistoiminnasta sekä 
suuronnettomuuksien ja onnettomuuksien 
edellyttämästä yhteistoiminnasta. Lisäksi ku-

PÄÄKIRJOITUS

Kirjoitin Sotilaslääketieteen Aikakauslehden  
numerossa 2/2010 (internet-versio) yleisiä 
näkemyksiäni lääkintähuollon johtamisesta. 
Keskityn tässä erityisesti eräisiin keskeisiin 
kehittämiskohteisiin johtamisen näkökulmas-
ta.

Olemme tehneet merkittäviä muutoksia lää-
kintähuoltojärjestelmässämme kyetäksemme 
tukemaan puolustusvoimien (PV) hyvin tun-
nettuja päätehtäviä. Lääkintähuollon johtami-
nen ja toiminta on keskitetty hallinnollisesti 
putkeen, jonka toimivuus on kaiken aikaa pa-
rantumassa  – monin osin tavoitteet ovat täyt-
tyneet ja oikealla polulla ollaan.
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vataan varautuminen, jolla suunnitellaan, ra-
kennetaan ja pidetään yllä tavoitteena olevia 
suorituskykyjä. Tavoitteena on näiden perus-
asiakirjojen allekirjoittaminen kuluvan vuo-
den loppuun mennessä. Painotettakoon, että 
puhumme tässä yhteydessä kokonaan uuden-
laisesta kansallisesta suunnittelu-, koulutus- 
ja henkilöstövarausmallista. Kumppanuusoh-
jelmassa toteutuu luonnollisella tavalla myös 
puolustusvoimien toisen tärkeän tehtävän eli 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamisen edellyttämä yhteistyö. Puolustus-
voimien lääkintähuollolla on luonnollinen 
valmistelu- ja koordinaatiovastuu – asiako-
konaisuus on myös johtamisen näkökulmas-
ta uusi ja mielenkiintoinen. Sairaanhoitopiirit 
ovat tulleet erittäin aktiivisesti yhteistyöhön. 
Johtamisen näkökulmasta myös SOTLK:n si-
säisin järjestelyin kehittyvä operatiivinen toi-
miala antaa uusia ja vahvoja mahdollisuuksia 
yhteistyölle.

Kriisinhallintatehtävien tukemisessa korostuu 
lääkintähuollon vastuu riittävästä joukkojen 
lääkintähuollon tukemisesta – niin tehtäviin 
valmistauduttaessa, niiden aikana kuin tehtä-
vistä palattaessa. Ajanmukainen henkilökoh-
tainen ensiapuvälineistö (mm. kiristyssiteen 
käyttö, uudet verenvuotoa hillitsevät siteet), 
niiden käytön harjoittelu, toiminta vaativis-
sa olosuhteissa sekä kansainvälisten hyvien 

käytäntöjen seuraaminen ovat keskeisiä lää-
kintähuollon vastuualueita. Kehittyvä ja Af-
ganistanissakin kokeiltu simulaattoriavustei-
nen lääkintävälineistö antaa myös missioihin 
konkreettisia avausmahdollisuuksia paitsi 
oman toiminnan trimmaamiseen niin myös 
kansainvälisten toimijoiden suuntaan. Jouk-
kojen henkisen tuen alueella on astuttu eteen-
päin monin tavoin niin henkilöstöhallinnon 
kuin lääkintähuollon toimin. Vastikään on 
avattu yhteistyökanavat tärkeän strategisen 
kumppanimme Helsingin yliopistollisen sai-
raalan kanssa. SOTLK on voinut kohdentaa 
yhä enemmän voimavaroja tähän vaativaan 
alueeseen. Asioihin sisältyy kosolti uudenlai-
sia johtamishaasteita.

Valmiusasiat ovat lääkintähuollon keskeisiä 
kehittämisalueita kaikkien PV:n tehtävien 
tukemiseksi. Lähiajan painopiste on sairaan-
hoitopiirien valmiusyhteistyön sekä kenttä-
lääkinnän koulutusjärjestelmän kehittämises-
sä. Lääkintähuollon keskitetty toimintamalli 
– jossa niin PV:n sisäinen, kansallinen kuin 
kansainvälinenkin verkostoituminen ovat 
suotuisasti kehittymässä – tarjoaa hyvät mah-
dollisuudet innovatiiviselle johtamiselle.

Pentti Kuronen

Lääkintäkenraalimajuri

Sotilasterveydenhuollon dosentti
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PUOLUSTUSvOIMIEN YLILÄÄKÄRIT -SARJA 

Eino Suolahti

EINO SUOLAHTI

Väinö Lindenin jouduttua jättämään puolustus-
voimien ylilääkärin virkansa marsalkka Manner-
heim nimitti hänen seuraajakseen 22.12.1939 lu-
kien vanhan ystävänsä, lääkintäeverstiluutnantti 
Eino Suolahden, joka oli juuri täyttänyt 60 vuot-
ta ja saanut professorin arvonimen.

Eino Emil Waldemar Suolahti syntyi Hämeenlin-
nassa 7.11.1879 tunnettuun hämäläiseen kulttuu-
ri- ja pappissukuun. Hänen isänsä oli Hämeen-
linnan lyseon saksan ja venäjän kielen lehtori 
Edvard Wilhelm Palander ja äitinsä Ottilia Auro-
ra Kockström. Suvussa oli pappeja monessa su-
kupolvessa. Kaksi esi-isää, isä ja poika, toimivat 
1600-luvulla Keuruun kirkkoherroina. Keuruun 
Suolahden kylän mukaan sukunimeksi otettiin 
Palander. Eino Suolahden isoisä, Hattulassa syn-
tynyt Carl Edvard Palander teki elämäntyönsä 
Inkerinmaalla, viimeksi Valkeakirkon kirkko-
herrana. Eino Suolahden setä, Emil Woldemar 
Palander, kohosi Venäjän armeijassa kenraali-
majuriksi.

Eino Suolahti oli 6-lapsisen perheen toiseksi 
nuorin. Hänen vanhemmista veljistään, Hugo 
ja Gunnar Suolahdesta, tuli Helsingin yliopis-
ton professoreita. Hugo Suolahti oli germaani-
sen filologian professori ja myöhemmin myös 
yliopiston rehtori ja kansleri (1926–44). Gunnar 
Suolahti oli Suomen ja Skandinavian historian 
professori. Molemmat toimivat mm. Hämäläis-
Osakunnan inspehtoreina.  

Eino Suolahti pääsi ylioppilaaksi Hämeenlin-
nan klassillisesta lyseosta v. 1898. Hän valmistui 
ensin ajan tavan mukaan filosofian kandidaatik-
si v. 1902, jonka jälkeen hän aloitti lääketieteen 
opinnot ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 
v. 1909. Heti valmistuttuaan hän lähti erikois-
tumaan korva-, nenä- ja kurkkutauteihin ja tuli 
alan erikoislääkäriksi v. 1910. Hän toimi kor-
valääkärinä Helsingin yleisen sairaalan korva-, 
nenä- ja kurkkutautien osastolla v. 1912–14, 
jonka jälkeen hän siirtyi vapaaksi ammatinhar-
joittajaksi Helsingissä. Vastaanottoa hän piti ko-
tona ja olikin suosittu yksityislääkäri lähes kol-
men vuosikymmenen ajan. yksityisvastaanoton 
hän lopetti v. 1939. Hän väitteli lääketieteen ja 

kirurgian tohtoriksi v. 1926 ihmisen kurkunpään 
kehitystä koskevalla tutkimuksellaan. Muuten 
hän ei antautunut tutkimustyöhön, johon hänel-
lä ei liene ollut aikaakaan. Hän toimi kuitenkin 
alansa pohjoismaisen ammattilehden Acta Oto-
Laryngologican aputoimittajana vuodesta 1918 
vuoteen 1949 asti. Samoin hän toimi pari vuo-
sikymmentä Nordisk Medicinsk Tidskriftin apu-
toimittajana.  Vuoden 1914 jälkeen Suolahti ei 
hoitanut varsinaisia kliinisiä lääkärin virkoja, 
mutta toimi vuosina 1929–45 Henkivakuutusyh-
tiö Kalevan lääkärinä ja sen jälkeen kuolemaan-
sa saakka Kalevan ylilääkärinä.

Eino Suolahti oli ylioppilasajoistaan lähtien mo-
nipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja useilla 
elämänaloilla. Voimakas isänmaallisuus ja suo-
malaisuus olivat tunnusomaisia hänen kaikelle 
toiminnalleen. Hän suoritti vapaaehtoisena ase-
palveluksen v. 1899–1900 ja kotiutui aliupsee-
rina.  Suomalaisuuteen liittyi sukunimen vaih-
tuminen Suolahdeksi v. 1906, minkä asian hän 
toteutti yhdessä veljiensä kanssa. Opiskeluaiko-
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jen aktiivisuus huipentui toimimiseen Hämäläis-
Osakunnan kuraattorina v.1908–09.

Eino Suolahti oli syksyllä 1914 syntynen aktivis-
tiliikkeen ja sitä seuranneen jääkäriliikkeen vahva 
kannattaja. Hän oli perustetun Aktiivisen Komi-
tean (AK) johtohahmoja vuosina 1915–17, kuten 
AK:n perustajiin kuulunut, vuonna 1918 sotavä-
en ylilääkärinä toiminut Valter Osvald Sivenkin. 
Suolahti ajoi Vanhasuomalaisessa puolueessa 
Suomen täydellistä itsenäistymistä. Kun puolue 
oli asiassa epäröivä, Suolahti perusti toukokuussa 
1917 samanmielisten ystäviensä kanssa asiaa aja-
maan uuden sanomalehden nimeltä uusi Päivä, 
jonka levikki nousi huomattavan suureksi. Vuon-
na 1919 uusi Päivä yhdistyi uuden Suomettaren 
kanssa, ja syntyi sanomalehti uusi Suomi.  Lo-
kakuussa 1917 Suolahti lähetettiin itsenäisyysasi-
oissa Tukholmaan, jossa hän kävi yhdessä muiden 
AK:n johtomiesten kanssa neuvotteluja Saksan 
hallituksen edustajien kanssa Suomen avustami-
sesta. Suomeen hän palasi vasta joulukuussa 1917 
Suomen itsenäisyysjulistuksen jälkeen. 

Eino Suolahti oli keskeisesti, mutta usein hieman 
taustalla pysyen, mukana itsenäisyytemme alku-
ajan monissa ratkaisuissa, vaikkei hänellä ollut 
selvää asian edellyttämää virallista asemaa. Hän 
oli kuitenkin pitkään ollut aktivistien johtomie-
hiä ja hänet tunnettiin laajasti. Suolahti kirjoitti 
tammikuun alussa AK:n nimissä aktivistien edus-
tajille Tukholmaan pyytäen toimimaan niin, että 
Jääkäripataljoona kotiutettaisiin viipymättä, sil-
lä punaisten vallankaappaus olisi odotettavissa. 
Suolahden yhteydet moniin senaattoreihin olivat 
hyvät. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että hallituk-
sen pitäisi siirtyä Vaasaan toiminnan varmista-
miseksi. Osa hallitusta lähtikin, mutta mm. pää-
ministeri P.E. Svinhufvud kieltäytyi lähtemästä. 
Suolahti johti eräiden muiden lääkärien avustuk-
sella Helsinkiin jääneiden senaattorien piilottelu-
operaatiota ja maaliskuussa jäänmurtaja Tarmol-
la tapahtunutta Svinhufvudin pakoa Tallinnaan ja 
sieltä edelleen Berliinin kautta Vaasaan.

”Eino Suolahti oli ilmeisesti keväällä 1918 vai-
kutusvaltansa huipulla” kirjoittaa Juhani Leikola 
Eino Suolahden elämäkerrassa. Häntä kaavail-
tiin jopa senaattoriksi, mutta ajatus ei toteutunut, 
kuten ei myöskään Valter Sivenin nimittäminen 
sotaministeriksi. Sivenistä tuli armeijan ylilää-
käri ja Suolahdesta yleisesikunnan poliittisen 
osaston päällikkö. Reservin everstiluutnantiksi 
ylennetty Eino Suolahti nimitettiin toukokuun 

lopussa 1918 Helsingin käskynhaltijan esikun-
taan ’erinäisiin tehtäviin’ ja esikunnan lakkautta-
misen jälkeen yleisesikuntaan osastopäälliköksi. 
Poliittisen osaston tehtäviin kuuluivat tiedustelu, 
vastavakoilu, suunnitelmat liikekannallepanon 
varalta, rajakontrolli, ulkomaalaisten valvon-
ta, tiedotus jne. Osasto oli myöhemmän Pää-
esikunnan tiedusteluosaston edeltäjä. Suolahti 
oli samalla asiallisesti ottaen myös valtiollisen 
poliisin päällikkö. Tehtäviin kuuluivat mm. va-
koojien ja tuholaisten kiinni ottaminen ja puna-
kaartin johtomiesten pidättäminen. Hän saikin 
tästä liikanimen ’Eino Verinen’, joka nimi säilyi 
hänellä 1950-luvulle asti, vaikkei sen alkuperää 
tunnettukaan. Suolahden määräyksestä pidätet-
tiin myös sosiaalidemokraattisen puolueen pu-
heenjohtaja Väinö Tanner, joka oli antanut suo-
situskirjeen valkoisten vankilasta karanneelle 
puoluetoverille. Pidätys rikkoi Tannerin ja Suo-
lahden aiemmin hyvät välit kokonaan.

Suolahti oli paitsi hyvin saksalaismyönteinen 
myös kuningasmielinen. Hän oli ehdottomas-
ti sillä kannalla, että Suomesta oli tehtävä mo-
narkia ja kuninkaaksi olisi saatava saksalainen 
prinssi. Valtionhoitaja Svinhufvudin ja J.K. Paa-
sikiven senaatin toimeksiannosta hänet lähetet-
tiin heinäkuussa 1918 – yleisesikunnan osas-
topäällikkönä ollessaan – Saksaan puhumaan 
sotilasjohdon kanssa monarkian ja prinssi Oska-
rin ehdokkuuden puolesta. Saksan hallitus lähet-
tikin monarkiaa kannattavan ilmoituksen Suo-
meen. Ehtona oli kuitenkin se, että kuninkaaksi 
tulisi joku muu kuin keisari Wilhelm II:n poi-
ka Oskar. Lopulta päädyttiin keisarin lankoon, 
Hessenin maakreiviin, prinssi Friedrich Karliin, 
jonka eduskunta valitsikin Suomen kuninkaak-
si 9.10.1918. Saksan sotaonni oli kuitenkin jo 
kääntynyt. Saksa taipui aselepoon marraskuus-
sa 1918, ja valittu kuningas kieltäytyi kruunusta, 
mikä oli Suolahdelle suuri pettymys. Kun lisäksi 
Suolahden esitykset osastonsa uudelleen järjes-
telyistä eivät johtaneet tulokseen, hän anoi eroa 
virastaan, joka hänelle myönnettiin tammikuussa 
1919, ja Suolahti siirtyi takaisin siviiliin.

Tämän jälkeen Suolahti paneutui suurella tar-
molla järjestötoimintaan ja oli vahvasti mukana 
myös valtakunnan politiikassa ja kunnallispo-
litiikassa. Hän oli ollut Aikakauskirja Duode-
cimin toimitussihteeri v. 1909–11, mutta sen 
jälkeen muut intressit veivät hänen mielenkiin-
tonsa. Vuonna 1920 hänet valittiin Duodecim-
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seuran puheenjohtajaksi vuoden 1921 alusta 
lukien. Vuonna 1921 hänet valittiin myös Suo-
men Lääkäriliiton varapuheenjohtajaksi. Hän 
oli siis 41-vuotiaana kahden merkittävän lääkä-
rijärjestön johdossa. Tämä kuvastaa hänen kan-
natustaan ja vaikutusvaltaansa lääkärikunnan 
keskuudessa. Kun hänet valittiin vuonna 1927 
Lääkäriliiton puheenjohtajaksi, hän katsoi, et-
tei voi olla samanaikaisesti myös toisen lääkä-
rijärjestön johdossa ja luopui Duodecim-seuran 
puheenjohtajuudesta. Hän oli v. 1927 ehdolla 
myös lääkintöhallituksen pääjohtajaksi, mutta 
valituksi tuli sosiaalidemokraatti Hannes Ryö-
mä.  Suolahti toimi Lääkäriliiton puheenjohtaja-
na vuoteen 1933 asti ja oli sen jälkeen vielä lii-
ton luottamusneuvoston puheenjohtaja vuoteen 
1947 asti. Vuonna 1937 Suolahti valittiin Oy 
Instrumentariumin toimitusjohtajaksi. yhtiö oli 
perustettu v. 1900 tarkoituksena tuoda maahan 
kirurgisia instrumentteja ja myydä silmälaseja. 
Se oli täysin ”duodecimilainen” yritys. Toimi-
tusjohtaja oli perinteisesti hoitanut tehtävää osa-
aikaisesti ja siksi Suolahtikin kykeni tehtävän 
hoitamaan monien kiireittensä ohella.

Vuonna 1922 Suolahti tuli valituksi myös Suo-
men Punaisen Ristin keskushallitukseen, jonka 
puheenjohtajana oli kenraali Mannerheim. Mie-
het tulivat hyvin toimeen keskenään huolimatta 
siitä, että Suolahti oli voimakas suomen kielen 
puolustaja. Tästä alkoi Mannerheimin ja Suolah-
den ystävyys, joka jatkui heidän kuolemaansa 
saakka. Molemmat toimivat SPR:n keskushalli-
tuksessa 1940-luvun lopulle saakka. Suuri saa-
vutus tänä aikana oli SPR:n sairaalan rakenta-
minen Helsingin Töölöön.  Sairaala vihittiin v. 
1932 ja Suolahdesta tuli sen johtokunnan vara-
puheenjohtaja. Sodan jälkeen hän oli vielä 1948 
perustamassa SPR:n Veripalvelua ja oli sen joh-
tokunnan puheenjohtaja.

Suolahti oli ollut Helsingin kaupunginvaltuus-
ton jäsen jo vuosina 1916–20 vanhasuomalaisen 
puolueen edustajana. Myöhemmin hän oli kau-
punginvaltuuston jäsen kokoomuksen edustajana 
v. 1925–28 ja v. 1931–35. Kaupunginhallituksen 
jäsen hän oli v. 1932–45. Hänen asiantuntemus-
taan ja kykyjään käytettiin erityisesti sairaalahal-
linnossa yli kahden vuosikymmenen ajan. Hän 
oli sekä Marian sairaalan että Nikkilän mielisai-
raalan hallituksen jäsen ja Helsingin kaupungin 
sairaaloiden ylihallituksen jäsen ja varapuheen-
johtaja v. 1919–25 ja tämän jälkeen perustetun 

sairaalahallituksen jäsen v.  1925–28 ja varapu-
heenjohtaja v. 1931–40. Helsinkiin suunnitellun 
keskussairaalan suunnittelukomitean puheenjoh-
taja hän oli v. 1929–33.

Valtakunnanpolitiikassa Eino Suolahti oli mer-
kittävä taustavaikuttaja. Hänen veljensä Hugo 
Suolahti toimi aluksi Kansallisen Kokoomuksen 
puheenjohtajana, Eino Suolahti vaikutti puolu-
eessa taustalla. Hän oli ylipäänsä monissa asi-
oissa vahva oikeistolainen vaikuttaja. Kun sa-
nomalehti uuden Suomen suuntaan haluttiin 
vaikuttaa, Eino Suolahti valittiin uuden Suo-
men johtokunnan puheenjohtajaksi, jossa teh-
tävässä hän oli v. 1929–38. Hän oli myös Ko-
koomuspuolueen puoluevaltuuskunnan jäsen v. 
1932–35, mutta kansanedustajaehdokkaaksi hän 
ei koskaan asettunut.   

Kun syksyllä 1939 toteutettiin yH eli ylimääräi-
set harjoitukset, myös Eino Suolahti kutsuttiin 
palvelukseen ja hänet määrättiin sotasairaaloi-
den tarkastajaksi. Talvisodan alettua hänet mää-
rättiin lisäksi puolustusministeriön sairaalatoi-
miston päälliköksi. Marsalkka Mannerheim oli 
tyytymätön puolustusvoimien ylilääkärin Väinö 
Lindenin toimintaan, ja siksi tämä vapautettiin 
22.12.1939 Päämajan lääkintäpäällikön tehtävis-
tä ”omasta pyynnöstä terveydellisten syiden ta-
kia”, ja hänen tilalleen määrättiin määrätietoinen 
Eino Suolahti, joka välittömästi siirtyi Pääma-
jaan Mikkeliin. Hänet ylennettiin lääkintäevers-
tiksi 27.12.1939. Mannerheim luotti varauksetta 
Suolahteen SPR:n keskushallituksesta saamansa 
tuntemuksen perusteella. Suolahti onnistui tehtä-
vässään hyvin. Hän sai kiitosta sekä sodan joh-
don että kollegojen taholta. Hänet ylennettiin 
lääkintäkenraalimajuriksi 25.5.1940 ja päivä-
käskyssään lokakuussa 1940 Mannerheim kiitti 
erityisesti Suolahtea ”hänen taitavasta ja uupu-
mattomasta työstään puolustusvoimain hyväksi” 
sekä myös kaikkia muita lääkintähuollon toteut-
tamiseen osallistuneita. Suolahdella myönnettiin 
lisäksi 1.luokan Vapaudenristi miekkojen kera.

Talvisodan jälkeen Suolahti toimi myös sotain-
validien huollon johtajana. Hän vaikutti merkit-
tävästi lääkintähuollolle välttämättömien instru-
menttien ja sairaanhoitovälineiden hankintaan ja 
tuotantoon. Tähän hänellä olivat hyvät edellytyk-
set, sillä olihan hän Instrumentariumin toimitus-
johtaja ja sekä Lääkintäsähkö Oy:n että Merivaa-
ra Oy:n johtokunnan jäsen. Kun suhteet Saksaan 
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lähentyivät, Suomi sai kutsun lääkärivaltuuskun-
nan vierailulle Saksaan. Vanhana Saksan ystävänä 
Suolahti toteutti vierailun mielellään mukanaan 
10 sotilaslääkäriä. Vierailu sai myös huomatta-
vaa julkisuutta, mm. valtakunnanpäällikkö Alfred 
Rosenberg järjesti vieraille vastaanoton.

Suolahti jatkoi puolustusvoimain ylilääkärinä 
koko jatkosodan ajan joulukuuhun 1944 asti. Hän 
oli tiukka johtaja, esittelyt tapahtuivat sotilaalli-
sessa järjestyksessä. Päämajassa Suolahti kuu-
lui Mannerheimin lähipiiriin, mm. usein marsal-
kan lounas- ja päivällisseurueeseen. Halutessaan 
saada keskustelukumppanin vielä päivällisen 
jälkeen, marsalkka pyysi usein Suolahden ilta-
grogille.  Kun SS-valtakunnanjohtaja Heinrich 
Himmler vieraili Suomessa kesällä 1942 ja halu-
si siinä yhteydessä viettää kolmen päivän loman, 
päädyttiin ratkaisuun, että ko. päivät Himmler 
vietti Suolahtien kesähuvilalla Tyrvännön Petä-
yksessä, ja Eino Suolahden poika Eino E. Suolah-
ti toimi yhteysupseerina. Vierailusta seurasi suo-
malaisten ja saksalaisten lääkärien yhteydenpitoa 
ja sopimus, jonka perusteella monet suomalaiset 
sotainvalidit saivat hoitoa Saksassa. 

Eino Suolahden energisyyttä ja vaikutusvaltaa 
kuvaa hyvin se monipuolinen yhteiskunnallinen 
toiminta, missä hän oli mukana. Monessa tapa-
uksessa hän oli johtotehtävissä, mutta silloin-
kin, kun hän ei ollut puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja, hän vaikutti keskeisesti tehtyihin 
ratkaisuihin ja päätöksiin. Esimerkkinä hänen 
monipuolisesta ja laaja-alaisesta toiminnastaan 
voidaan mainita, että koko sen ajan, kun hän oli 
puolustusvoimien ylilääkäri v. 1939–44, hän oli 
myös Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen jäsen, Helsingin musiikkilauta-
kunnan puheenjohtaja, Helsingin Raitiotie- ja 
Omnibus Oy:n (myöhempi Helsingin kaupungin 
liikennelaitos) johtokunnan jäsen, Suomen Pu-
naisen Ristin keskushallituksen jäsen ja SPR:n 
sairaalan (myöhempi Töölön sairaala) johtokun-
nan jäsen, Oy Instrumentariumin toimitusjohtaja 
ja Henkivakuutusyhtiö Kalevan lääkäri. Lisäksi 
hän oli Tasavallan presidentin valitsijamies sekä 
vuoden 1940 että vuoden 1943 presidentinvaa-
lissa, sillä poikkeusolojen takia vuoden 1937 va-
litsijamiehet toimittivat ko. vaalit.

Eino Suolahti sai elämänsä aikana monia kunni-
anosoituksia. V. 1945 hänelle myönnettiin Suo-
men Leijonan ritarikunnan suurristi miekoin. 
Hän oli mm. Duodecim-seuran kunniapuheen-

johtaja, Jääkäriliiton, Suomen Lääkintäupseeri-
liiton ja Hammaslääkäriseuran kunniajäsen. Hän 
ehti osallistua vielä marsalkka Mannerheimin 
hautajaisiin, mutta sai pian sen jälkeen halvauk-
sen ja kuoli Keskussotilassairaala 1:ssä eli Til-
kassa 71-vuotiaana 16.4.1951. 

Eino Suolahti oli naimisissa viulutaiteilija Anna 
Forssellin kanssa. Vanhin lapsista, tytär Elli, oli 
naimisissa professori Erkki Leikolan kanssa, 
joka oli mm. Lääketehdas Orionin toimitusjohta-
ja. Heidän poikansa Juhani Leikola toimi SPR:n 
Veripalvelun johtajana ja oli myös Orionin hal-
lituksen puheenjohtaja. Hänen kirjoittamansa 
erinomainen Eino Suolahden elämäkerta ilmes-
tyi v. 2009.  Eino Suolahden poika, professori 
Eino E. Suolahti oli mm. Akateemisen Kirjakau-
pan johtaja.

JOHANNES HEINONEN

Johannes Heinonen

Eino Suolahden jälkeen puolustusvoimien yli-
lääkäriksi nimitettiin Päämajan sotainvalidien 
huollon tarkastajana toiminut lääkintäeversti 
Isak Johannes Heinonen, jolla oli jo pitkä soti-
laslääkärin ura takanaan.
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Johannes Heinonen syntyi Turussa 24.6.1892. 
Hänen isänsä oli liikkeenomistaja Isak Heinonen 
ja äitinsä Elin Augusta Eriksson. Hän pääsi yli-
oppilaaksi Porin klassillisesta lyseosta v. 1911. 
Hän valmistui ensin hammaslääketieteen kandi-
daatiksi helmikuussa 1915 ja saman vuoden jou-
lukuussa lääketieteen kandidaatiksi. Lääketieteen 
lisensiaatiksi hän valmistui Helsingin yliopis-
tosta v. 1920. Jo lääketieteen kandidaattina hän 
toimi apulaislääkärinä Helsingin kaupungin kor-
va-. nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla vuoden 
1917 alusta vapaussodan alkuun asti 1918. Va-
paussodassa hän oli ensin Pohjois-Hämeen Ryk-
mentin II pataljoonan lääkärinä 5.2. – 12.4.1918, 
jonka jälkeen hänet määrättiin Porin Rykmenttiin 
pataljoonanlääkäriksi 8.8.1918 asti ja sen jälkeen 
vielä Kaartin Jääkäripataljoonan lääkäriksi. Lo-
kakuun alussa 1918 hän palasi jatkamaan opin-
tojaan. Vuosina 1919–20 hän jatkoi aiemmassa 
virassaan Helsingin kaupungin korva-, nenä- ja 
kurkkutautien poliklinikan apulaislääkärinä.

Kokemuksistaan rintamalääkärinä Heinonen kir-
joitti havainnollisesti kirjassa Lääkärien muis-
telmia Vapaussodasta. Pataljoonan lääkäriksi 
hän joutui osittain sattumalta ollessaan tammi-
kuun lopulla 1918 metsästysmatkalla Padas-
joella. Isänmaan ystäviä kehotettiin liittymään 
suojeluskuntaan ja kokoontumaan Jyväskylään, 
jonne Heinonenkin lähti. Siellä suojeluskunnan 
saniteettitoiminnan johto määräsi hänet Jämsään 
siirtyvän joukon lääkäriksi. Varustukseksi hän 
sai kaksi vanerilaatikkoa, joissa oli pieni mää-
rä ensiaputarvikkeita. Näitä hän myöhemmin 
onnistuneesti täydensi Jämsässä ja muuallakin 
matkan varrella. Hän johti ilman mitään aiem-
paa kokemusta pataljoonan ambulanssia, jossa 
hänen apunaan oli mm. sairaanhoitajattaria. Hän 
osallistui taisteluihin mm. Kuhmoisissa ja Län-
kipohjassa, jossa lapualaisten päällikkö Matti 
Laurila kaatui, sekä Tampereen valtaukseen huh-
tikuussa. Siellä hänen ambulanssinsa viimeinen 
sidontapaikka oli Hospiz Emmauksessa aivan 
kaupungin sydämessä. Ehkä sodan kokemukset 
saivat hänet myöhemmin jatkamaan sotaväen 
palveluksessa.   

Heti lääkäriksi valmistuttuaan Johannes Heino-
nen suuntautui kirurgiaan. Toukokuusta 1920 
helmikuuhun 1925 asti hän oli eri viroissa Hel-
singin yleisen sairaalan kirurgisella osastolla: 
vapaaehtoisena ja vakinaisena apulaislääkärinä, 
alilääkärinä ja vt. apulaisopettajana. Tänäkin ai-

kana hän oli ajoittain myös sotaväen vakansseil-
la, osittain samanaikaisesti em. siviilivirkojen 
kanssa, osittain päätoimisesti. Kesä-syyskuussa 
1921 hän toimi Petsamon rajankäyntiretkikun-
nan lääkärinä, vuosina 1922–24 vt. pataljoonan-
lääkärinä Suomen Valkoisen Kaartin Vöyrin pa-
taljoonassa ja kesällä 1923 vt. osastonlääkärinä 
Helsingin sotilassairaalan kirurgisella osastolla. 
Vuonna 1924 hän toimi 3 kk:n ajan sotaväen yli-
lääkärin apulaisena. Kirurgian erikoislääkärin 
oikeudet hän sai v. 1923. Vuonna 1924 hänet 
ylennettiin lääkintäkapteeniksi.

Syksystä 1924 lähtien Heinonen siirtyi päätoimi-
sesti puolustusvoimien palvelukseen, kun hänet 
nimitettiin Suomen Valkoisen Kaartin Vöyrin 
pataljoonan lääkäriksi. Hän toimi lyhyen aikaa 
myös sotaväen ylilääkärin apulaisena ja vuosina 
1926–1927 osastonlääkärinä Helsingin sotilas-
sairaalan kirurgian osastolla. Tämän jälkeen hä-
net nimitettiin Viipurin sotilassairaalan kirurgian 
ylilääkäriksi, jossa virassa hän toimi marras-
kuusta 1927 lähes talvisodan alkuun 1939 asti. 
Samalla hän toimi koko sairaalan johtajalääkäri-
nä. Hänen aikanaan ja paljolti hänen ansiostaan 
alettiin suunnitella uutta sairaalarakennusta ja 
saatiinkin rahat sen rakentamiseen. uusi, moder-
ni rakennus valmistui Viipurin Neitsytniemeen. 
Rakennus käsitti 183 sairaansijaa, ja se vihittiin 
juhlallisin menoin v. 1932. Vihkiminen oli val-
takunnallisesti merkittävä tapaus. Tilaisuuteen 
osallistuivat mm. Tasavallan presidentti Pehr 
Evind Svinhufvud, eduskunnan puhemies, so-
taväen päällikkö ja useita ministereitä. Viipurin 
sotilassairaala oli maamme suurin sotilassairaa-
la, v. 1938 se käsitti yhteensä 544 sairaansijaa. 
Päärakennus on edelleen paikallaan ja toimii so-
tilassairaalana.

Talvisodan uhatessa Viipurin sotilassairaala siir-
rettiin lokakuun lopulla 1939 Joutsenoon, Rau-
han mielisairaalaan 43. Sotasairaalan osaksi, ja 
v. 1937 lääkintäeverstiksi ylennetty Heinonen 
toimi ko. sotasairaalan päällikkölääkärinä. Talvi-
sodan päätyttyä Viipurin sotilassairaalan toimin-
ta jatkui Lahden Kansanopistolla ja Vierumäen 
urheiluopistolla, ja sairaalan nimi muuttui Kes-
kussotilassairaala 2:ksi. Heinonen toimi edelleen 
sairaalan ylilääkärinä kesäkuun alkuun 1941. 
Jatkosodassa hän toimi ensin sotasairaaloiden 
tarkastajana Päämajassa ja 8. Sotasairaalan pääl-
likkölääkärinä v. 1942. Vuoden 1942 lopulla hä-
net määrättiin Päämajaan sotainvalidihuollon 
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tarkastajaksi, jossa tehtävässä hän oli sodan lop-
puun asti. 

Eino Suolahden saatua eron puolustusvoimien 
ylilääkärin virasta Johannes Heinonen nimitet-
tiin puolustusvoimain ylilääkäriksi 10.12.1944 
lukien. Puolustusvoimat siirtyi samaan aikaan 
rauhan ajan kokoonpanoon. ylilääkäri oli suo-
raan puolustusvoimain komentajan alainen lää-
kintähuollon tarkastaja ja johtaja. Apunaan hä-
nellä oli Pääesikunnan lääkintäosasto, joka 
jakaantui lääkintätoimistoon ja lääkintätarvike-
toimistoon. ylilääkärin suorassa johdossa olivat 
Keskussotilassairaala 1 ja 2, Sotilasparantola Ta-
kaharjulla, Sotilasapteekki 1 ja 2 sekä Keskusva-
rikko 8:n lääkintävarikko-osasto Kokkolassa ja 
Lääkintäkoulu Lahdessa. Sotilasapteekki 2 lak-
kautettiin v. 1948 ja em. lääkintävarikko-osasto 
siirrettiin Ilmajoelle, johon perustettiin v. 1949 
Lääkintävarikko. Johannes Heinosen vaikeaksi 
tehtäväksi tuli saattaa puolustusvoimien lääkin-
tähuolto rauhan ajan kannalle tilanteessa, jossa 
rahaa oli vähän käytettävissä ja suhtautumien 
puolustusvoimiin osittain kriittinen. Tässä tehtä-
vässä hänen voidaan katsoa onnistuneen olosuh-
teet huomioon ottaen hyvin. Mihinkään varsinai-
siin uudistuksiin ei ko. aikana kuitenkaan ollut 
mahdollisuuksia. Johannes Heinonen ylennettiin 
lääkintäkenraalimajuriksi v. 1946. Eron puolus-
tuslaitoksen ylilääkärin virasta hän sai 61-vuoti-
aana 30.9.1953.

Johannes Heinonen oli myös yhteiskunnallises-
ti aktiivinen, kuten kaikki hänen edeltäjänsäkin. 
Viipurissa ollessaan hän oli mm. Etelä-Karjalan 
lääkäriseuran varapuheenjohtaja ja puheenjoh-
taja v. 1930–33 ja Viipurin Sotilaslääketieteelli-
sen yhdistyksen puheenjohtaja v. 1930–32. Mo-
net hänen myöhemmistä luottamustehtävistään 
liittyivät hänen virkaansa. Hän oli mm. Sotain-
validien työhuoltoneuvoston lääkärijäsen ja pu-
heenjohtaja v. 1942–48, Suomen Huollon kes-
kushallituksen ja johtokunnan jäsen v. 1944–52, 
sotilas- ja sotatapaturmalakien kodifioimiskomi-
tean jäsen v. 1944–45 ja sotilasvammalain tarkis-
tamistoimikunnan jäsen v. 1951–52, Vakuutusoi-
keuden ylimääräinen lääkärijäsen v. 1946–47, 
SPR:n neuvoston jäsen v. 1950–53 sekä edeltä-
jänsä, Eino Suolahden jälkeen, SPR:n keskushal-
lituksen jäsen v. 1951–61 ja SPR:n Veripalvelun 
johtokunnan puheenjohtaja. Luottamustehtävi-
en monipuolisuutta osoittaa, että hän oli lisäk-

si mm. Arpajaistoimikunnan jäsen v.  1944–59, 
Kauniaisten kauppalanvaltuuston jäsen ja vara-
puheenjohtaja v. 1946–50, Espoon seurakuntien 
kirkkovaltuuston jäsen v. 1948–52 , Jääkäriliiton 
kannatusyhdistyksen puheenjohtaja v.  1948–55, 
upseeriliiton hallituksen jäsen v. 1949–53 ja Va-
kuutusyhtiö Patrian hallintoneuvoston jäsen v. 
1950–52.  yrittäjien vakuutusyhtiön ylilääkäri 
hän oli v. 1952–71, siis varsin iäkkääksi asti.

Johannes Heinonen oli naimisissa vuodesta 1938 
lähtien Gunvor Vaenerbergin kanssa ja heille 
syntyi kolme lasta. Heinosen erityisharrastuksia 
olivat metsästys ja kalastus. Johannes Heinonen 
kuoli 89-vuotiaana 27.1.1982.
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LÄÄKINNÄLLISEN PELASTUSTOIMEN  
JOHTAMINEN SUURISSA SOTAHARJOITUKSISSA

Lääkinnällinen pelastustoiminta ja sen johtaminen on historialtaan melko nuorta Suomes-
sa. Koulutus on tasoltaan vaihtelevaa ja osaaminen johtamisen osalta osittain testaamaton-
ta. Ensihoitokulttuuri on vielä osittain kehittymätöntä ja ensihoidon tunnustaminen osaksi 
terveydenhuollon toimintaa vaihtelee. Ensimmäiset ensihoidon johtamiseen ja hallintoon 
suuntautuvat jatkokoulutukset, muutaman ammattikorkeakoulun järjestäminä, alkoivat vas-
ta pari vuotta sitten.

Pelastustoimintaa ohjaa Pelastustoimilaki. 
Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman 
toimialan viranomaisia, vastaa yleisjohtajana 
toimiva pelastustoimilain 46 §:ssä tarkoitettu 
pelastustoiminnan johtaja tilannekuvan yllä-
pitämisestä sekä tehtävien antamisesta eri toi-
mialoille ja toiminnan yhteensovittamisesta. 
yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa 
siten, että niiden suorittamat toimenpiteet ko-
konaisuutena edistävät onnettomuuden seu-
rausten tehokasta torjuntaa.

Lääkinnällisen pelastustoiminnan johtamis-
ta ei vielä tällä hetkellä ohjaa yksiselitteises-
ti mikään laki tai asetus. Toiminta on muo-
toutunut osaksi pelastustoiminnan johtamista 
ja pelastustoiminnan johtaja delegoi yleisek-
si muodostuneen toimintatavan mukaisesti 

lääkinnällisen pelastustoiminnan johtamisen 
asian perehtyneen ensihoitajan tehtäväksi, 
joka toimii lääkintäjohtajana (L4) tilannepai-
kalla.

vALMISTAUTUMINEN 
HARJOITUKSEEN

Lääkinnällisen pelastustoiminnan johta-
ja vastaa lääkinnällisen toiminnan operatii-
visesta kokonaisjohtamisesta harjoituksen 
aikana yhteistyössä harjoituksen pelastus-
toiminnan johtajan kanssa. Em. pelastustoi-
minnan johtajat koordinoivat harjoituksen ai-
kana pelastus- ja lääkintäyksiköiden käyttöä 
eri onnettomuus tai lääkintätilanteissa, mää-
rittävät riskien perusteella tilanteissa käytet-
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tävät puolustusvoimien yksiköt sekä toimivat 
yhteyshenkilöinä tilannepaikalle saapuville 
pelastuslaitoksen yksiköille. Viestiliikentees-
sä käytetään valtakunnallista hälytyskoodis-
toa. Tehtävän onnistunut suoritus edellyttää 
aktiivisuutta jo harjoituksen suunnitteluvai-
heessa.

Harjoituksen riskianalyysi tehdään yhdessä 
pelastusupseerin kanssa. Edeltä käsin on syy-
tä selvittää kaikki harjoitukseen tulevat lää-
kintäyksiköt. Hyödyllistä on selvittää myös 
harjoitukseen osallistuvien henkilöiden ko-
kemus ensihoitotilanteista.

Pelastustoimen johtajan kanssa laaditaan har-
joitusalueelle pelastuspisteluettelo, ellei alu-
eella sellaista jo ole. Pelastuspisteistön on 
oltava koordinaatteina sidottuna selkeisiin 
maastokohtiin.

Lääkinnällisen pelastustoimen johtaja laa-
tii sairaankuljetusyksiköille kutsutunnukset 
ja määrää käytettävät VIRVE:n puheryhmät. 
Olisi suotavaa, että lääkinnällä on käytössä 
operatiivisen toiminnan lisäksi kansio, jota 
muut eivät pääse kuuntelemaan. Tämä mah-
dollistaa potilastietojen keskinäisen vaihta-
misen. Suunnittelussa on huomioitava myös 
sairastuvien evakuointipaikat ja näiden poti-
lasvirtojen evakuoinnit kotivaruskuntiin mui-
den huoltoajojen yhteydessä.

Tiedot lähetetään harjoitukseen tulevalle lää-
kintähenkilöstölle jo edeltä käsin ja samalla 
sovitaan alueelle tullessa ilmoittautuminen 
lääkinnällisen pelastustoimen johtajalle.

Suuret harjoitukset edellyttävät yhteydenot-
toa myös paikalliseen pelastustoiminnan or-
ganisaatioon, unohtamatta yksityisiä palve-
luntarjoajia (sairaankuljetusyritykset).

yhteisessä tilaisuudessa esitellään toiminta-
alue, riskianalyysi, harjoitukseen osallistu-
van henkilöstön kokonaisvahvuus, käytettävä 
kalusto ja pelastusorganisaation resurssit. Li-
säksi sovitaan yhteydenpidosta mahdollisten 
hälytystehtävien osalta. Pelastuspisteluettelo 
toimitetaan myös paikallisen pelastusorgani-
saation käyttöön.

JOHTAMINEN HARJOITUKSEN 
AIKANA

Lääkinnällisen pelastustoiminnan johta-
ja arvioi harjoituksen aikana onnettomuus-
tilanteissa ja sairaskohtauksissa tarvittavan 
lääkinnällisen avun tarpeellisuuden ensihoi-
tojärjestelmässä käytettävän riskiluokituksen 
perusteella sekä hälyttää toiminnassa tarvit-
tavat yksiköt tilannepaikalle. Riskiarviossa 
ja yksiköiden hälyttämisessä sekä tilanteiden 
aikaisessa viestiliikenteessä käytetään ensi-
hoitojärjestelmän normaalia valtakunnallista 
riskiarviota ja hälytyskoodistoa. Tehtävät ar-
vioidaan lääketieteellisen riskin ja toiminnas-
sa tarvittavien resurssien perusteella luokkiin 
A – D.

Monipotilastilanteissa lääkinnällisen pelas-
tustoiminnan johtajan tehtävänä on keskit-
tyä kokonaisuuden johtamiseen, osaltaan tri-
agen tekemiseen ja kuljettavien yksiköiden 
määräämiseen ja porrastamiseen onnetto-
muuspaikalle. Lääkinnällisen pelastustoimen 
johtaja ei osallistu varsinaisiin hoitotoimen-
piteisiin, mutta hänellä on oltava lääketieteel-
linen valmius ohjata tarvittaessa alaisiaan yk-
siköitä myös hoidon toteuttamisessa.

Tilannepaikalle pyritään aina hälyttämään 
ensihoidon kannalta tarkoituksenmukaisin 
yksikkö, joka ei välttämättä ole asianomai-
seen harjoitusjoukkoon kuuluva Jos tapahtu-
mapaikan välittömässä läheisyydessä ei ole 
harjoitusjoukkoihin kuuluvaa sairaankulje-
tusyksikköä ja tilanne on vähänkin epäselvä, 
on syytä määrätä tehtävälle kaksi lähintä yk-
sikköä, joista ensiksi kohteen tavoittanut an-
taa tilanneraportin.

Johtamisessa voidaan käyttää apuna teknisiä 
sovelluksia, joista VIKE paikantamisjärjes-
telmä reaaliaikaisine ajoneuvojen sijaintei-
neen on osoittautunut oivaksi apuvälineeksi. 
On kuitenkin huomioitava, ettei mikään tek-
ninen laite ole haavoittumaton. Johtamisen 
apuvälineen, edes lyhytaikainen, toiminta-
häiriö ei saa kaataa koko järjestelmän toimin-
tavalmiutta.

Ellei VIKE järjestelmää ole, sijaintiedot il-
moitetaan yksiköistä esim. tekstiviestillä 
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koordinaatteina aina joukon uudelle alueelle 
siirtymisen jälkeen.

Näinkin lääkinnällisen pelastustoiminnan 
johtajalla on tieto yksiköiden sijainnista.

YHTEENvETO

PEOPOS Puolustusvoimien suojelu- ja pe-
lastustoiminnan yleisohjeessa on tarkkaan 
määritelty pelastushenkilöstön koulutus-, pä-
tevyys-, kunto- ja terveysvaatimukset. Lää-
kinnälliseltä pelastustoimelta vastaavat mää-
ritelmät puuttuvat. Käytännössä tehtävään 
voidaan asettaa kuka hyvänsä henkilö, joka 
uskoo siitä selviytyvänsä.

Fyysisten, henkisten ja johtamisominaisuuk-
sien lisäksi lääkinnällisen pelastustoimen 
johtajalta tulee edellyttää hyvää perehtynei-

Päänäyttö kiinteässä johtamispisteessä Rovajärvellä. Kuva: Jari-Pekka Saari.

Lisäksi yksiköt ilmoittavat viestivälineel-
lä kaikista potilassiirroista hoitopaikkoihin 
riskiluokituksella A–D. Tämä mahdollistaa 
yksikön käytettävyyden korkeariskisempään 
tehtävään myös siirron aikana.

syyttä harjoitusjoukkojen- ja siviilipuolen 
pelastusorganisaation toimintatapaan. Sen 
lisäksi, että hänen tulee olla terveydenhuol-
lon ammattihenkilö, hänen on myös omatta-
va vankka kokemus sairaalan ulkopuolisten 
potilaiden hoitamisesta (hätätilapotilaan hoi-
don ohjaus) ja tilannejohtamisesta. Viestivä-
lineiden käytön on oltava hallinnassa. Hänen 
täytyy tuntea ainakin pääpiirteittäin harjoi-
tusjoukkojen toimintatavat ja harjoituksen 
päivittäinen eteneminen.

Simulaattorissa on mahdollista harjoituttaa 
yksittäisen hätätilapotilaan hoitoa ja henki-



13

löstön yhteistoimintaa. Samalla voidaan har-
joitella tilannejohtamista yksittäisen potilaan 
ensihoidon toteuttamisessa. Tämä ei kuiten-
kaan anna valmiuksia usean yksikön ja tapah-
tumapaikan kokonaisuuksien hallintaan.

On tarpeen kehittää lääkinnällisen pelastus-
toimen johtamisen moduuli. Koulutuksen 
sisällön ei tule olla niinkään suoriutumista 
yksittäisistä toimenpiteistä, vaan toimintaa 
osana pelastusorganisaatiota. Harjoituksen 
lääkinnällisen pelastustoiminnan osion suun-
nittelu, VIRVE:n käyttö ja usean yksikön joh-
taminen erilaisin case-harjoituksin on oikea 
tie onnistuneelle johtamiselle, mihin mikään 
ammatillinen tutkinto ilman käytännön suo-
ritteita ei anna riittäviä valmiuksia.

Toimintaa voi kehittää jopa päivittäistoimin-
nassa varuskunnassa. yhteistyössä pelas-
tusupseerin ja sotilaspoliisin kanssa aloitim-
me Vekaranjärvellä pelastus- ja suojelualan 
yhteistoimintaharjoitukset vuonna 2009. 
Vuosittain on neljä harjoitusta, joista kaksi on 
perusopetusta ja kaksi case-harjoitusta.  Näis-
sä harjoituksissa käytettävien yksiköiden lu-
kumäärä ei ole suuriin sotaharjoituksiin rin-
nastettavissa, mutta pääpaino harjoittelulla 
on useamman organisaation yhteistoiminnas-
sa onnettomuuspaikalla.

Teksti: Hallintojohtaja Jari Hänninen, 
Sotilaslääketieteen Keskus / Vekaranjärven 
terveysasema

Lait ja muut normit, puoLus-
tusvoimien määräykset ja  
ohjeet

ohjeen antamisen perusteet:
•	 Laki	puolustusvoimista	551/2007
•	 Pelastuslaki	468/2003
•	 Työturvallisuuslaki	738/2002
•	 Valtioneuvoston	 asetus	 pelastustoimesta	

787/2003
•	 Puolustusministeriö	räjähdepäätös	(PRP)
•	 SM:n	asetus	687/2007	ja	muutos	58/2008
•	 PLM:n	asetus	363/2008
•	 Yleinen	palvelusohjesääntö	(YlPalvO)	1.7.2009
•	 Pääesikunnan	työjärjestys
•	 Puolustusvoimien	 turvallisuusstrategia,	 PE-

TURVOS	PAK	01:02
•	 Puolustusvoimien	 tuki	 muille	 viranomaisille,	

käsky	AF3138	11.2.2009
•	 Suojelupuolustuksen	 tavoitetila	 2012,	

29.6.2005,	R4046/12.6/D/II
•	 Riskienhallinta	puolustusvoimissa,	PETURVOS	

PAK	01:03
•	 PE:n	 päällikön	 päätös	 suojelu-	 ja	 pelastustoi-

minnan	kehittämiseksi	15.7.2003,	683/11.1/D/I	
(LUOTT).

•	 SFS	5900	-standardi,	 ”Tulityöt	 tilapäisellä	 tuli-
työpaikalla”
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Ilmailulääketieteen keskus tarjoaa keskitetysti ilmailulääketieteellisiä asiantuntijapalve-
luja lentävän henkilöstön tarkastustoimintaan, ilmailulääketieteellisten ongelmatapausten 
ratkaisemiseen sekä lento- ja palvelusturvallisuutta edistävään koulutus-, kehittämis- ja 
tutkimustoimintaan. Lisäksi Ilmailulääketieteen keskus antaa kaikkien puolustushaarojen 
sotilaille (kantahenkilökunta ja varusmiehet) palveluskelpoisuusarviointiin liittyviä eri-
koislääkärikonsultaatioita silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä kliinisen fysio-
logian (sydän- ja keuhkotutkimukset) aloilla. 

ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUS ESITTÄYTYY

Ilmailulääketieteen keskuksen historia juon-
tuu itsenäisyytemme alkuvuosiin. 1920-luvun 
alussa ilmavoimat oli havainnut tarvitsevan-
sa ilmailulääketieteellistä asiantuntemusta. 
Joukko suomalaisia asiantuntijoita lähetettiin 
hakemaan ilmailulääketieteellistä tietotaitoa 
Saksan ilmavoimien Psychotechnisches Insti-
tut -laitoksesta. Ryhmän palattua kotimaahan 
perustettiin vuonna 1924 Helsingin yliopiston 
yhteyteen Psykoteknillinen laitos, joka aloit-
ti ilmailulääketieteelliset tarkastukset lentä-
välle henkilöstölle. 1920-luvun lopulla lai-
tos siirtyi puolustusvoimien organisaatioon 
ja sen nimeksi muutettiin Psykofysiologian 
laitos. Tästä nimestä juontuu edelleenkin len-
täjien käyttämä kutsumanimi ”Psyko”. Til-
kan sairaalan valmistuttua toiminta siirtyi 
sinne vuonna 1936. Sotilaslääketieteenlaitos 
(SotLL) perustettiin vuonna 1984 ja Psykofy-

siologian laitoksesta tuli sen Ilmavoimaosasto. 
Keskussotilassairaalan lakkauttamisen jälkeen 
toiminta siirtyi Meilahden sairaala-alueelle 
Biomedicum-tutkimuskeskukseen ja yksikös-
tä tuli SOTLK:n Valintakeskus. Organisaatio-
muutoksesta vuonna 2009 alkaen yksikkö on 
ollut SOTLK:n tutkimus- ja kehittämisosaston 
(TKOS) Ilmailulääketieteen keskus (AMC). 
Lyhenne AMC on peräisin eurooppalaisessa 
siviili-ilmailumääräyksessä käytetystä nimes-
tä ”Aeromedical Centre”, jolla tarkoitetaan 
vaativimpia siviili-ilmailun lääketieteellisiä 
tarkastuksia tekevää yksikköä.

HENKILÖSTÖ JA 
PALvELUTUOTANTO

Ilmailulääketieteen keskuksen henkilöstön 
muodostavat neljä lääkäriä (kaksi ilmailu-
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lääkäriä, silmälääkäri ja korvalääkäri) osas-
tonhoitaja, viisi sairaanhoitajaa, laboratorio-
hoitaja, fysioterapeutti ja liikuntafysiologi, 
yhteensä 13 henkeä.

Psykoteknillisen laitoksen ajoista lähtien yk-
sikkömme on palvellut sekä sotilas- että si-
viili-ilmailua. Pienessä maassa tämä on ollut 
järkevää resurssien keskittämistä ja käyttöä. 
Ilmailulääketieteen keskuksen päätuote on 
lentoturvallisuuden ja palvelusturvallisuu-
den edistäminen ilmailulääketieteen keinoin. 
Ilmailulääketieteellinen toiminta painottuu 
neljään alueeseen: 1. valintatarkastukset, 2. 
määräaikaistarkastukset, 3. vaativien ongel-
matapausten erikoislääkäritasoinen selvittely 
ja 4. ilmailulääketieteellinen tutkimus- ja ke-
hittämistoiminta sekä koulutus.

Ilmailulääketieteen keskus suorittaa lääketie-
teelliset valintatarkastukset seuraaville ryh-
mille: lento-RuK:uun hakijat (yhteistyössä 
ilmavoimia palvelevien terveysasemien kans-
sa), tähystäjät, lentomekaanikot ja -operaat-
torit, tiedustelulennokkien lennättäjäupseerit, 
palkattuun henkilöstöön kuuluvat laskuvarjo-
hyppääjät, pintapelastajat ja merikadetit sekä 
siviili-ilmailun alueella ammattilentäjät ja 
lennonjohtajat.

Määräaikaistarkastuksissa sotilaslentäjät ja 
tähystäjät käyvät vuosittain Ilmailulääketie-
teen keskuksessa ja muut puolustusvoimien 
palkattuun henkilöstöön kuuluvat ryhmät har-
vemmin erikseen määrätyn jaksotuksen mu-
kaisesti. Siviililentäjien ja lennonjohtajien 
määräaikaistarkastuksia suorittavat AMC:n 
lisäksi siviili-ilmailuviranomaisen nimeämät 
tarkastavat lääkärit. AMC:n fysioterapeut-
ti keskittyy ennaltaehkäisevään työterveys-
huoltoon pyrkien minimoimaan sotilaslentäji-
en tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ennen 
kuin ne rajoittavat työkykyä.

Ilmailulääketieteen keskus antaa myös eri-
koislääkärikonsultaatioita kaikkien puolus-
tushaarojen sotilaiden palveluskelpoisuus-
arvioinneissa silmätautien, korva-, nenä- ja 
kurkkutautien sekä kliinisen fysiologian aloil-
la. Lisäksi SOTLK:n neurologin ja psykiatrin 
konsultaatiovastaanotot tapahtuvat AMC:n ti-
loissa. Kliinisen fysiologian alalla AMC:ssa 
tehdään sydän- ja verenkiertoelimistön ja 
keuhkojen tutkimuksia (kliininen rasituskoe, 

24 tunnin EKG:n rekisteröinti, 24 tunnin ve-
renpaineen rekisteröinti, sydämen ultraääni-
tutkimus, spirometria, bronkodilaatiokoe ja 
histamiinialtistus). Esimerkiksi polkupyörä-
ergometrilla tehdyssä kuntotestissä havaittu-
jen epäselvien EKG-löydösten jatkoselvittely 
voidaan tehdä kliinisen rasituskokeen avulla 
AMC:ssa. Puhelinkonsultaatioissa AMC:n 
silmälääkäri palvelee numerossa 0299 580 
343, korvalääkäri numerossa 0299 580 341, 
kliinisen fysiologian erikoislääkäri numeros-
sa 0299 580 342 ja ajanvarausasioissa toimis-
to numerossa 0299 580 355.

Ilmailulääketieteen keskuksen tärkeitä yh-
teistyötahoja ovat Ilmavoimien esikunta, Il-
mavoimia palvelevat terveysasemat ja utin 
Jääkärirykmenttiä palveleva terveysasema. 
Lento-RuK:n valintaprosessissa tehdään 
kiinteää yhteistyötä Lentosotakoulun valinta-
organisaation ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
käyttäytymistieteiden laitoksen valintapsyko-
logien sekä lento-RuK:n opettajien kanssa. 
Siviili-ilmailun tarkastuksissa läheistä yhteis-
työtä tehdään Liikenteen turvallisuusviraston 
(TraFi) Ilmailulääketieteen yksikön kanssa.

PAINEKAMMIOTOIMINTA

Ilmailulääketieteen keskukseen kuuluu myös 
painekammioyksikkö, joka siirrettiin moder-
nisoituna Tilkasta. yksikköön kuuluu neljä-
paikkainen alipainekammio, jolla päästään yli 
30 km:n korkeutta vastaavaan alipaineeseen 
(noin sadasosa maanpinnan ilmanpaineesta), 
sekä yhdistetty yli- ja alipainekammio, jolla 
päästään 35 metrin vedensyvyyttä vastaavaan 
ylipaineeseen. Painekammiota käytetään soti-
laslentäjien valintatesteissä, määräaikaistar-
kastuksissa ja koulutuksessa.

Nopea paineentasaus kehon kaasutäytteisis-
sä onteloissa on tärkeää sotilaslentäjille, jotta 
nopeissa korkeudenmuutoksissa ei tulisi hi-
taasta paineentasauksesta johtuvia kipuja on-
telon sisältämän kaasun laajentuessa tai puris-
tuessa kasaan. Paineentasauskykyä testataan 
alipainekammiossa viemällä lentäjät noin 
minuutissa 5 km:n korkeutta vastaavaan ali-
paineeseen (puolet maanpinnalla vallitsevas-
ta ilmanpaineesta) ja tuomalla heidät takaisin 
yhden ilmakehän paineeseen noin minuutissa.
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Ohjaamon kuomun hajoamisen aiheuttama 
äkillinen ohjaamon paineen lasku demonstroi-
daan sotilaslentäjille viemällä heidät alipaine-
kammiossa normaaliin ohjaamopaineeseen, 
joka vastaa noin 2300 metrin korkeudessa 
vallitsevaa ilmanpainetta. yhdistettyyn yli- 
ja alipainekammioon, joka on tilavuudeltaan 
monta kertaa alipainekammiota suurempi, 
otetaan 10 000 metrin korkeutta vastaava ali-
paine. Kammioiden välinen yhdysputki ava-
taan nopeasti, jolloin kammioiden paineet 
tasoittuvat noin 6500 metrin korkeutta vas-
taavaan alipaineeseen. Alipainekammiossa 
istuvat lentäjät kokevat paineen muutoksen 
samanlaisena kuin jos ohjaamon kuomu olisi 
hajonnut 6500 metrin korkeudessa.

Hapenpuute on ilmailuun liittyvä vaarateki-
jä, joka herkästi alentaa psyykkistä suoritus-
kykyä. Hapenpuutteen oireet vaihtelevat ja 

yksilölliset erot ovat suuret. Hapenpuutteen 
oireiden tunnistamista voidaan tehokkaasti 
kouluttaa vain aiheuttamalla koulutettavalle 
hapenpuute. Ilmailulääketieteen keskus antaa 
hapenpuutekoulutusta sekä alipainekammi-
ossa että normaalissa paineessa happiköyhää 
hengityskaasua käyttäen. Jälkimmäistä kou-
lutusmuotoa käytetään osana lentosimulaat-
toreissa annettavaa sotilaslentäjien koulutus-
ta. Tätä varten Ilmailulääketieteen keskus on 
toteuttanut siirrettävän laitteiston, jolla hap-
piköyhää hengityskaasua voidaan ohjata si-
mulaattorissa koulutettavan lentäjän kypärän 
maskiin.

Teksti: Ilmailulääketieteen keskuksen johtaja, ylilääkäri 
Matti Mäntysaari

Kuvat: Kari Kelho
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Sotilaslääketieteen Keskuksessa työsken-
telee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. Täs-
sä sarjassa tapaamme heistä muutamia. 
Tällä kertaa tutustumme Ilmailulääke-
tieteen Keskuksessa työskentelevään sai-
raanhoitaja Kaarina Manniseen.

Kaarina Manninen on viihtynyt vaihtele-
vassa työssään. Vuonna 1984 Tilkan sisä-
tautiosastolle töihin tullut sairaanhoitaja 
siirtyi 1990-luvun lopussa Sotilaslääketie-
teen laitoksen Ilmavoimaosastolle ja siitä 
edelleen Sotilaslääketieteen Keskuksen pe-
rustamisen myötä Ilmailulääketieteen Kes-
kukseen.

– Jokaisessa työssähän on hyvät ja huonot 
puolensa. Tässä työssä hyviä puolia on huo-
noja enemmän, siksi Puolustusvoimien pal-
veluksessa on tullut viihdyttyä näin pitkään, 
kertoo Manninen.

Työnsä parhaana puolena Manninen pitää 
monipuolisuutta.

– Sairaanhoitajalle tämä on ihana työpaik-
ka. Vaikka tekemämme tutkimukset ovatkin 
pääosin samoja, asiakas on kuitenkin aina 
eri yksilö ja yksilönä hänet on myös koh-
dattava. Erilaiset asiakasryhmät tuovat työ-
hön vaihtelua.

Työnsä haasteellisimpina puolina Manni-
nen pitää ruuhkahuippujen hallitsemista. 
Lento-RuK:n valintojen parissa tehdään 
työtä lähes koko alkuvuosi ja tämä on kii-
reistä aikaa.

– Pääosa asiakkaistamme on tosin valmii-
ta lentäjiä, jotka käyvät vuositarkastuksissa. 
Hoitajana teen heille esim. näkö- ja kuulo-
tutkimuksia.

– Toivon, että me Sotilaslääketieteen 
Keskuksen työntekijät oppisimme parem-
min tuntemaan toisiamme ja eri yksiköissä 
tehtävää työtä sekä sitä kautta arvostamaan 
toisiamme entistä enemmän, sanoo Kaarina 
Manninen.

Teksti: Maria Veijalainen
Kuva: Kari Kelho

TÖISSÄ SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Puolustusvoimat työnantajana saa Manni-
selta kiitosta.

– Arvostan säännöllistä työaikaa sekä työ-
vuosien mittaan kertynyttä pitkää loma-
oikeutta. Viikkoliikuntamahdollisuus on 
hieno, sitä olen käyttänyt ja ilokseni huo-
mannut tuloksiakin.
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN  
PUOLUSTUSvOIMISSA

– ESIMERKKEJÄ ERIKOISUPSEERIEN JA  
KORKEAKOULUTETTUJEN SIvIILIEN  

KOULUTUSTARJONNASTA

Palkatun henkilöstön osaamisen kehittämisen tarkoituksena on kehittää henkilöstön tehtä-
vän mukaista osaamista eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Osaamisen kehittämisel-
lä ymmärretään organisaation ja sen henkilöstön kykyjen ja valmiuksien suunnitelmallista 
tuottamista.

tehtävätasokohtaiseen, toimialakohtaiseen ja 
puolustushaarakohtaiseen täydennyskoulu-
tukseen.

Tehtävätasokohtaisen koulutuksen päämäärä-
nä on varmistaa, että henkilöllä on pohjakou-
lutuksen lisäksi omalla tehtävätasollaan so-
dan ja rauhan aikana tarvittavat tiedot ja 
taidot. Tavoitteena on myös luoda valmiuk-
sia laajemmalle tehtäväalalle ja vaativampiin 
tehtä viin. Osaamisen kehittämisen perusaja-
tuksena on puolustusvoimien osaamistarpei-
den ja yksilön oppimistarpeiden yhdistämi-
nen.

Toimialakohtaisen koulutuksen päämääränä 
on varmistaa, että henkilöllä on pohjakoulu-
tuksen lisäksi omalla toimialallaan sodan 
ja rauhan aikana tarvittavat tiedot ja taidot. 
Toi mialakohtaisen täydennyskoulutuksen ta-
voitteena on kehittää ja ylläpitää ammatti-
taitoa sekä luoda valmiuksia uusien työtehtä-
vien, -menetelmien ja -välineiden hallintaan. 
Toimialat jakautuvat operatiiviseen, logis-
tiikka-, johtamisjärjestelmä- ja henkilöstö-
alaan.

Puolustushaarakohtaisen täydennyskoulu-
tuksen tavoitteena on erityisesti henkilöstön 
sodan ajan osaamisen kehittäminen. Täyden-
nyskoulutukseen katsotaan kuuluvaksi myös 
puolustusvoimien ulkopuolella hankittu ei-
tutkintoon johtava koulutus.

Puolustusvoimissa täydennyskoulutuksen 
toteuttamisesta vastaavat puolustushaara- ja 
aselaji- ja toimialakoulut sekä Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Täydennyskoulutusosasto.

Osaamista kehitetään organisaatio- ja yksilö-
tasolla tehtävien osaamiskartoitusten perus-
teella. yksilöiden osaamisen kehittäminen 
perustuu todettuun osaamisvajeeseen ja se 
konkretisoituu henkilökohtaisten osaamisen 
kehittämisen suunnitelmien avulla. Organi-
saation ja yksilön osaamistarpeiden yhdistä-
minen tapahtuu kehityskeskusteluissa, joissa 
esimies sitoutuu alaisen osaamisen kehittä-
misen suunnitelmaan.

Osaamisen kehittämiseen kuuluvat kou-
lutuksen lisäksi itseopiskelu, työnohjaus, 
työnkierto ja harjaantuminen. Muita keinoja 
ovat valmennus, joka voi olla mentorointia, 
oman osaamisen kehittämistä kokeneen asi-
antuntijan ohjauksessa tai tutorointia, oman 
osaamisen kehittämistä vertaisohjauksessa. 
Keinovalikoimaan kuuluvat lisäksi parhais-
ta käytännöistä oppiminen (benchmarking) 
sekä puolustusvoimien ulkopuolisen koulu-
tustarjonnan hyödyntäminen.

Palkatun henkilöstön osaamisen kehittämi-
nen koostuu perus-, jatko- ja täydennyskou-
lutuksesta, perehtymisestä ja perehdyttämi-
sestä, työssä oppimisesta, kielikoulutuksesta, 
ulkomailla tapahtuvasta koulutuksesta sekä 
muusta puolustusvoimien ulkopuolisesta 
koulutuksesta. Osaaminen varmistetaan luo-
malla edellytyksiä osaamisen kehittämiselle, 
ura- ja henkilösuunnittelulle sekä toimivalle 
tehtäväkierrolle.

TÄYDENNYSKOULUTUS

Puolustusvoimien koulutustarjonta jakautuu 
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ESIMERKKEJÄ TÄYDENNYS-
KOULUTUSTARJONNASTA

Seuraavassa kokonaisuudessa on esitetty esi-
merkkejä erikoisupseereille ja korkeakoulu-
tetuille siviileille tarkoitetusta koulutustar-
jonnasta. Tässä esitetty koulutustarjonta on 
pääsääntöisesti Täydennyskoulutusosaston 
(MPKK) järjestämää. Täydennyskoulutuska-
lenteri löytyy kokonaisuudessaan Tornipor-
taalista ja Koulutusportaalista. Koulutukseen 
hakeutuminen tapahtuu kaksi kertaa vuodes-
sa.

Maanpuolustuksen opintokokonaisuudet 1 ja 
2 sekä puolustushaarakokonaisuudet 1 ja 2 
kuuluvat erikoisupseerien ja korkeakoulutet-
tujen siviilien osaamisen kehittämisen (kou-
lutusjärjestelmään) kokonaisuuteen.

Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1

Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 1 
(MPOK 1) on tarkoitettu ensisijaisesti noin 
1–3 vuotta puolustushallinnossa työskennel-

leille. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 5 
opintopistettä (op). Opetus jakaantuu lähi- ja 
etäopiskelujaksoihin. Opintoihin sisältyy 12 
lähipäivää. Opintokokonaisuuteen sisältyy 
puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutus-
valmennuksen koulutusohjelma.

Opintokokonaisuuden aikana opiskelijat 
hankkivat kokonaisnäkemyksen puolustus-
voimien rauhan ajan organisaatiosta, toi-
minnasta ja toimintaympäristöstä. Opin-
tokokonaisuuden aikana perehdytään mm. 
sotahistoriaan, strategiseen suunnitteluun, 
turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon, so-
tilaalliseen maanpuolustukseen sekä lainsää-
däntöön.

Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 2

Maanpuolustuksen opintokokonaisuus 2 
(MPOK 2) on tarkoitettu 5–8 vuotta puo-
lustushallinnossa työskennelleille. Kurssin 
vaatimuksena on MPOK 1:n suorittaminen. 
Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 8 op. 
Opetus jakaantuu lähi- ja etäopiskelujaksoi-
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hin. Opintoihin sisältyy 15 lähipäivää.

Opintokokonaisuuden aikana perehdytään 
sodan ajan yhtymän toimintaan siten, että 
opiskelijat saavat valmiudet työskennellä yh-
tymän tasoisessa esikunnassa toimistoupsee-
ritason tehtävässä. Käsiteltäviä aiheita ovat 
mm. nykyaikainen sodankäynti, vastustajan 
organisaatio ja käyttöperiaatteet, valmius-
lainsäädäntö, esikuntatyöskentely ja työjär-
jestys, operatiivinen suunnittelu. Opintoihin 
sisältyy soveltava esikuntaharjoitus sekä hen-
kilökohtainen kehittämisprojekti.

Puolustushaaraopintokokonaisuus 1 ja 2

Puolustushaaraopintokokonaisuuksilla 
(PHOK) kursseilla syvennetään sodan ajan 
tehtävissä vaadittavaa ymmärrystä puolus-
tushaaran toimintaympäristössä. Opintoko-
konaisuudet järjestävät puolustushaarakou-
lut.

Toimialapäällikkökurssi

Toimialapäällikkökurssin (TAPK) kohde-
ryhmänä ovat ensisijaisesti esiupseerikurssin 
suorittaneet upseerit. Kurssille voivat osal-
listua myös toimialapäällikkötasoisissa teh-
tävissä toimivat erikoisupseerit ja korkea-
koulutetut siviilit. Edeltävänä koulutuksena 
vaaditaan MPOK 1 ja 2.

Kurssi koostuu yhteisistä (4 op) ja toimiala-
kohtaisista opinnoista (8 op). Kurssiin kuu-
luu esimies- ja vuorovaikutusvalmennusoh-
jelma. Toimialakohtaiset opinnot toteutetaan 
operatiivisella, henkilöstö-, logistiikka-, joh-
tamisjärjestelmä- ja turvallisuuslinjalla.

Toimialapäällikkökurssin päämääränä on, 
että opiskelijat voidaan sijoittaa toimialaltaan 
hankitun osaamisen perusteella rauhan ja so-
dan ajan vaativiin esimies- ja johtotehtäviin.  
Kurssin yhteisten opintojen tavoitteena on:

• ymmärtää sisäiseen turvallisuuteen sekä 
Suomen turvallisuus ja puolustuspoliittisen 
toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä

• ymmärtää osaamisen kehittämisen ja johta-
misen perusteet

• tuntea puolustusvoimien kehittämistavoit-
teet

• kehittää itseään esimies- ja vuorovaikutus-
taidollisesti

• kehittää toimialaansa ennakoimalla puo-
lustusvoimien tulevat tarpeet muun yhteis-
kunnan kehittymisen mukaisesti

Maanpuolustuksen PD-opinnot

Maanpuolustuksen PD-opinnot (MPPD) on 
tarkoitettu MPOK 1 ja 2 tai toimialapäällik-
kökurssin suorittaneille henkilöille. Opinto-
jen laajuus on 60–90 op. Opintojen tavoit-
teena on, että opiskelijat osaavat opintojen 
jälkeen analysoida ja kehittää työtään, työ-
yhteisöään ja ammattialaansa. Koulutuksen 
antamien valmiuksien kautta henkilöt voivat 
hakeutua puolustusvoimien ylimpiin johto-, 
suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisten opiske-
lusuunnitelman mukaisista opinnoista, jotka 
valitaan lähinnä puolustusvoimien koulutus-
tarjonnasta. Opintoihin kuuluu myös opiske-
lijan erikoisalaan liittyviä syventäviä opinto-
ja sekä kehittymisraportteja ja opinnäytetyö.

Ylemmän päällystön kurssi

Kurssi on tarkoitettu lähinnä upseereille, 
mutta sinne voivat hakeutua rajoitetusti myös 
erikoisupseerit ja siviilit 15–25 vuoden pal-
veluksen jälkeen, jos he ovat suorittaneet 
MPOK 1:n ja 2:n sekä toimialapäällikkökurs-
sin (TAPK).

Kurssin aikana syvennetään tietoja yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen turvaa-
misesta ja viranomaisyhteistyöstä, puolus-
tusvoimien strategisesta ja operatiivisesta 
suunnittelusta. Kurssilla annetaan ajankoh-
taista tietoa yhteiskuntamme kehitykseen 
vaikuttavista tekijöistä sekä Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta.

Puolustusvoimien esimies- ja vuorovaiku-
tusvalmennus

Valmennus on tarkoitettu kaikille puolustus-
voimien esimiestehtävissä toimiville. Val-
mennukseen voivat osallistua myös henkilöt, 
jotka eivät ole esimiestehtävissä. Valmennus 
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sisältää neljä lähipäivää, jotka ajoittuvat noin 
vuoden aikajaksolle. Valmennuksen aikana 
kerätään kaksi johtaja- tai vuorovaikutusp-
rofiilia. Valmennus toteutetaan tulosyksikkö-
kohtaisesti koulutettujen valmentajien joh-
dolla.

Valmennus rakentuu syväjohtamisen oppi-
misohjelman pohjalle. Syväjohtaminen luo 
edellytykset johtajana kasvamiselle ja johta-
miskäyttäytymisen kehittymiselle sekä avoi-
men palautekulttuurin ja työyhteisön toimin-
nan kehittymiselle. Valmennuksen aikana 

kannustetaan oman vuorovaikutuskäyttäyty-
misen kriittiseen arviointiin ja oman käyttäy-
tymisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. 
Kokonaisuuteen liittyy läheisesti muutosjoh-
tamisen ja pedagogisen johtajuuden asetta-
mat vaatimukset.

Teksti: Everstiluutnantti, KT Pekka Halonen, 
Täydennyskoulutusosasto, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kuva: Puolustusvoimien kuvakeskus
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TYÖTERvEYSHUOLTO JA ESIMIEHET  
TYÖKYvYN TUKENA

ABSTRACT

Supervisor and occupational health have common goal, toward which they work side by side, 
and if needed together. Management and supervisors are responsible for shearing jobs and 
duties equally. One can manage ability to work by searching certain impulses and numbers 
and then quickly react to them. Organization should put certain warning levels to the days of 
absence, when supervisor should to react at last. To manage the ability to work supervisors and 
occupational health should have active teamwork. Usually health problems are severe, when 
they can be noticed on workers ability to work. Supervisor can’t react too early. The supervisor 
can’t always get the clue by discussing with his worker. In these cases it should be wise to ask 
for help from occupational health to get to know one’s ability to manage one’s duties.

Esimies määrittelee työn tavoitteet ja jakaa työt työntekijöilleen tehtävänkuvan ja kunkin 
kapasiteetin rajoissa. Hän seuraa työssä selviytymistä ja reagoi häiriöihin välittömästi. 
Työterveyshuolto seuraa ja tukee työntekijöiden työkykyä koko työuran ajan. Työterveys-
huollolla on kuntoutukseen ohjaamisvelvoite kuntoutustarpeen havaitessaan.

Esimies ja työterveyshuolto toimivat yhtei-
sen päämäärän eteen useimmiten rinnakkain, 
mutta tarvittaessa yhdessä ja yhteisen pöy-
dän ääressä. Työterveyshuollolla on salas-
sapitovelvollisuus terveystietojen suhteen, 
mutta esimiehellä on oikeus tietää työkyvys-
tä.

TYÖKYKYÄ vOI JA TULEE 
JOHTAA

Sotilaslääketieteen Keskuksen vuoden 2010 
teemana on johtaminen ja sen kehittäminen. 
Onkin perusteltua katsahtaa, miten johto sekä 
esimiehet voivat omalla toiminnallaan tukea 
henkilöstön työkykyä ja näin auttaa myös 
työterveyshuoltoa pääsemään tavoitteisiin-
sa. Hyvä johtaminen ja esimiestoiminta si-
sältävät työkyvyn hallintamenetelmiä, joil-
la voidaan tukea työntekijöiden työkykyä. 
Työkyvynhallintamenetelmiä, joita jokaisen 
esimiehen tulisi toiminnassaan hyödyntää 
ja huomioida, ovat muun muassa työkuor-
mituksen hallinta, töiden organisointi, hen-
kilöstön motivointi, työympäristön kehittä-
minen, henkilöstön osaamisen kehittäminen 
sekä aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon 
kanssa.

Johto ja esimiehet ovat vastuussa töiden ja 
tehtävien tasapuolisesta ja resurssit huomi-
oivasta jakaantumisesta. Töiden jakaminen 
lähtee tulevan vuoden toimintasuunnitelmas-
ta ja siinä organisaatiolle asetetuista tavoit-
teista. Johdolla on tärkeä rooli tuoda esiin 
toiminnalle mm. taloudellisten ja henkilös-
töresurssien asettamat realiteetit. Tässä vai-
heessa asioita täytyy usein priorisoida ja jopa 
karsia. Toisaalta myös resursseja voidaan 
kohdentaa uudelleen. Mitä paremmin ollaan 
selvillä yksittäisten työpisteiden resursseista, 
sitä onnistuneemmin tavoitteet voidaan aset-
taa.

Vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Kun 
kääritään hihat ja ryhdytään toimimaan ase-
tettujen tavoitteiden eteen, korostuu jokaisen 
lähiesimiehen rooli. Esimies vastaa pitkälle 
siitä, kuinka tehtävät työt jakaantuvat yksi-
lötasolla. Tämä tehtävä on haastava ja vaa-
tii jatkuvaa tietoa työpisteen tilasta. Myös 
motivoinnin suuri merkitys on muistettava. 
Itse kukin meistä jaksaa enemmän, kun on 
motivoitunut. Esimiesten tulee huomioida, 
että valmiiksi motivoituneille henkilöille ei 
tule kuitenkaan sysätä kaikkia tehtäviä, vaan 
hyvä esimies pyrkii motivoimaan myös pas-
siivisemmat työntekijät.
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TYÖKYvYN HALLINNAN 
MENETELMÄT 
-vARHAINEN PUUTTUMINEN

Työkyvyn hallinnanmenetelmiä ovat tietty-
jen impulssien ja tunnuslukujen seuranta ja 
nopea reagoiminen niihin. Tämän kaltaisia 
impulsseja ovat muun muassa työilmapiiri-
kyselyn kautta saatava tieto ja esimerkiksi 
sairauspoissaolojen reaaliaikainen seuranta. 
Sairauspoissaolojen määrien tai sairauspäi-
vien käyttö työkykymittarina on haasteel-
lista ja niitä tulee tarkastella monipuolisesti, 
jotta niistä saatu tieto on relevanttia. Ak-
tiivinen esimies tarkkailee kuitenkin työ-
yksikkönsä tilaa ja reagoi heti, mikäli sai-
rauspoissaolot kasvavat nopeasti tai niitä 
kertyy samoille työntekijöille. Organisaatio 
voi määritellä tietyt kynnystasot sairaspois-
saolopäiville, joiden perusteella esimiehen 
tulee viimeistään reagoida poissaoloihin. 
Joskus puuttuminen voi olla perusteltua hy-
vinkin aikaisessa vaiheessa. Sotilaslääketie-
teen Keskuksessa ohjeelliset puuttumisrajat 

ovat 20 sairauspäivää puolessa vuodessa tai 
yli viisi lyhyttä (1–3 päivää) sairauspoissa-
oloa puolessa vuodessa. Puuttuminen tar-
koittaa käytännössä esimiehen ja alaisen vä-
listä luottamuksellista keskustelua, jonka 
pohjalta tehdään johtopäätökset ja sovitaan 
jatkotoimenpiteistä. Joskus jatkona on tavan-
omainen seuranta, joskus tarvitaan työjärjes-
telyjä. Aiheelliseksi voi tulla myös kutsua 
koolle kolmikantaneuvottelu, missä mukana 
ovat työntekijä, työterveyshuolto ja esimies. 
Kolmikantaneuvottelussa työterveyshuolto 
tuo esiin mahdolliset terveydelliset rajoitteet 
työtehtävien suhteen ja auttaa löytämään ter-
veydelle sopivan ratkaisun.

Työkyvyn hallintaan liittyen tulee esimiesten 
ja työterveyshuollon yhteistyön olla aktiivis-
ta. Työterveyshuolto määrittelee henkilön ter-
veydellisen sopivuuden työtehtävään työhön-
tulotarkastuksessa ja arvioi työkykyä kaikissa 
vastaanottotilanteissa. Voidakseen toteuttaa 
nämä perustehtävänsä työterveyshuolto tu-
tustuu säännöllisin väliajoin työyhteisöjen 
toimintaympäristöön ja työtehtävien luon-
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teeseen. Toimintaympäristön kuvaamisessa 
on esimiehillä merkittävä rooli. Esimiesten 
tulee rohkeasti kuvata työterveyshuollolle 
mahdollisia muutoksia toimintaympäristössä 
ja yhteyttä voikin ottaa myös esimies jo en-
nen kuin varsinaisia oireita työyhteisössä on 
näkyvillä. Tällöin päästään kohti ennakoivaa 
työkyvyn tukemista ja työterveyshuoltoa yh-
teistyössä esimiesten ja työterveyshenkilös-
tön kanssa.

PUUTTUMINEN -HUOMAAMINEN 
JA vÄLITTÄMINEN

yleensä terveysongelmat ovat jo pitkällä, 
kun ne näkyvät työkyvyssä. Kun esimies ha-
vaitsee työtehon laskun, aikaansaannoksien 
vähäisyyden, ehkä työkäytöksen muutoksia, 
on ongelma, mikä se sitten onkaan, jo pitkäl-
lä. Esimiehen tulisi heti ongelman havaittu-
aan keskustella huolestaan työntekijän kans-
sa. yksi epäröintiä aiheuttava turha pelko on 
pelko omasta tai toisen ylireagoimisesta. Esi-
mies ei koskaan voi reagoida liian varhain, 
yleensä puuttuminen tapahtuu ongelmaan 
nähden myöhään. Ja esimies, joka pelkää 
alaisen suuttumusta, on väärässä tehtävässä. 
Esimiehen on voitava tuoda ikäviäkin asioita 
esiin. Hyvä esimies varaa keskustelulle riit-
tävästi aikaa ja on tilanteessa vahvasti tuke-
na, kun korjaavia toimenpiteitä haetaan.

Aina esimies ei voi päästä selvyyteen on-
gelman luonteesta keskustelemalla työnteki-
jänsä kanssa. Mikäli sairautta ei voida pois-
sulkea työkyvyn laskun taustalla, esimiehen 
tulee pyytää työterveyshuollosta työkyvyn-
arvio. Työkyvynarviota varten esimiehen tu-
lee kirjata ylös työtehtävän kuvauksen lisäk-
si kaikki ne havainnot, joita hän on tehnyt ja 
joista hän on huolissaan. Työkyvynarviosta 
saadaan paras hyöty, kun mahdollisten ter-
veydellisten rajoitteiden merkityksestä neu-
votellaan verkostopalaverissa, jossa yhdessä 
haetaan parasta realistista työjärjestelyä ja 
sovitaan seurannasta.

Työkäytöksen muutos:

– myöhästelyt 

– lomapäivien pyytäminen samalle päivälle

– eristäytyminen

– piittaamattomuus ulkonäöstä

– rahan lainaaminen työkavereilta

– poissaolojen lisääntyminen

SAIRAUSPOISSAOLOJEN 
PITKITTYMINEN

Pitkien sairauspoissaolojen suhteen on so-
vittava, kuka pitää yhteyttä sairauspoissa-
olijaan. Sairauspoissaolijahan on sairauden 
vuoksi irrotettu työtehtävistään, mutta hän 
on työsuhteessa ja hänen velvollisuutensa on 
edistää toipumistaan ja työhön paluuta. Kiin-
teä yhteys esimieheen sairausloman aikana 
jämäköittää työhön paluun tavoitetta. yhdes-
sä myös haetaan oikeaa työhön paluun ajan-
kohtaa ja tapaa.

Mikäli sairausloma on kestänyt yli puoli 
vuotta, niin vallitsevan vakuutuslääketieteel-
lisen käytännön mukaan tämä on peruste työ-
kyvyn menetyksen uhalle ja oikeus ammatil-
lisen kuntoutukseen työkokeilun muodossa 
syntyy. Työkokeiluun voi toki olla oikeus il-
man sairauslomaakin, mikäli työkyvyn me-
netys uhkaa vajaakuntoista työntekijää.

Esimerkkinä varastotyöntekijä Taisto, 52 v.

Taistolla oli ollut jo vuosia vaikeuksia se-
län kanssa ja tähän liittyen toistuvia pois-
saoloja. Sitten Taiston kävelymatka lyheni 
muutamaan sataan metriin ja hänellä todet-
tiin selkäydinkanavanahtaus, joka leikattiin. 
Toipuminen oli hidasta, täysin kivuttomaksi 
Taisto ei tullut, mutta pystyi liikkumaan lä-
hes normaalisti. Vuoden kuluttua leikkauk-
sesta todettiin, että työhön paluu voisi olla 
ajankohtainen. Verkostopalaverissa olivat 
Taiston lisäksi esimies ja työterveyslääkä-
ri. Esimies totesi, että Taiston työtehtäviä on 
jo kevennetty ennen sairauslomaa ja muut 
kuormittuvat liikaa, jos Taistolta on kaik-
ki nostot kielletty. Taisto totesi haluavan-
sa palata työhön ja ainakin kokeilla työnte-
koa. Työterveyslääkäri ehdotti, että haetaan 
työkokeilua, jossa Taisto voi ensin osapäi-
väisesti rauhassa kokeilla erilaisia tehtäviä. 
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Verkostopalaverissa pöytäkirjattiin suunni-
telma, jossa esimies vastaa työjärjestelyistä 
ja seuraa työssä selviytymistä ja työterveys-
lääkäri seuraa työkykyä ja kuntoutuja Taisto 
noudattaa kuntoutussuunnitelmaa. Esimies 
informoi työyhteisöä siitä, että Taisto on työ-
kokeilussa ja siis kuntoutuja. Työterveyslää-
käri kirjoitti B-lausunnon ja Taisto laittoi sen 
hakemuksensa liitteeksi Valtiokonttoriin ver-
kostopalaverin pöytäkirjan lisäksi.

Taiston työkokeilu eteni hyvin, mutta työ-
aikaa ei pystytty nostamaan yli neljän tun-
nin selän kuormituskestävyyden heikkouden 
vuoksi. Taistolle myönnettiin osatyökyvyt-
tömyyseläke. Hän oli tyytyväinen päästyään 
palaamaan työhön. Myös työyhteisö oli tyy-
tyväinen, kun Taiston työpanos vastasi hänen 
työssäoloaan.

LOPUKSI

Hyvä esimies ei ole se, joka saa aina tahton-
sa läpi, vaan se, joka auttaa myös terveys-
rajoitteista työntekijää käyttämään kaikkia 
voimavarojaan ja nauttimaan työstään. Hyvä 
lääkäri ei piiloudu salassapitovelvollisuuden 
taakse vaan toimii esimiehen tukena työnte-
kijän hyväksi.

Teksti: LL Tiina Kaarne, työterveyshuollon ylilääkäri, 
SOTLK

KM Teemu Hassinen, henkilöstöjohtaja, SOTLK

LL Kari Jaakkola, lääkintäkapteeni, SOTLK

Kuva: Maria Veijalainen
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– Ihmisen luonnetta ei voi muuttaa, mutta toimintatapoja voi. Valmennus auttoi ymmärtä-
mään oman käyttäytymiseni taustoja ja motiiveja. Samalla pääsin eroon liiasta itsekriitti-
syydestä, tiivistää Lääkintäkoulun kenttäsairaanhoitaja Leena Kumpula esimies- ja vuoro-
vaikutusvalmennuksen annin.

”TURHA ITSEKRITIIKKI KARISI”

Leena Kumpula opastaa lääkintämieskurssilaista nestehoidon aloittamisessa.

Kumpula sai valmennuksen päätökseen viime 
syksynä.

– Suoraan sanoen suhtauduin aluksi aika nui-
vasti ajatukseen valmennuksesta. Tuntui li-
säksi oudolta olla samassa valmennusryhmäs-
sä omien esimiesten kanssa.

Kun valmennus pääsi vauhtiin, se osoittautui 
Kumpulan mielestä antoisaksi ja nyt hän on 
valmis suosittelemaan valmennusta muille-
kin.

Valmennukseen kuuluu ns. johtajaprofiilin 
laatiminen. Siinä valmennettavan mahdol-
liset alaiset, ”vertaiset” eli samantyyppisis-
sä tai samoissa työtehtävissä toimivat ja esi-

miehet antavat palautetta valmennettavan 
toimintatavoista. Profiili laaditaan sekä val-
mennuksen alussa että lopussa ja näin on mah-
dollisuus seurata valmennettavan kehitystä. 
Kumpula kertoo, etteivät profiilin tulokset 
juurikaan yllättäneet häntä. Jonkin verran 
Kumpulan käsitys omasta itsestään kuitenkin 
poikkesi työtovereiden käsityksestä.

– Olin valmennuksen alkaessa työskennellyt 
Sotilaslääketieteen Keskuksessa vasta vähän 
aikaa, enkä oikein luottanut osaamiseeni, kos-
ka kaikki oli uutta. Omat arvioni ammattitai-
dostani olivatkin selvästi huonommat kuin 
muiden, jotka arvostivat myös siviilipuolen 
kokemusta. 
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Oman johtajaprofiilin esittely muille valmen-
nettaville oli Kumpulalle kova paikka.

– Tunsin itseni henkiseksi itsensäpaljastajak-
si. Omien heikkouksien ja vahvuuksien esit-
teleminen muille valmennettaville jännitti to-
della paljon.

Valmennus koostui lähipäivästä ja etätehtä-
vistä. Työaikaakin olisi valmennustehtävi-
en tekoon voinut käyttää, mutta käytännössä 
ajan irrottaminen tehtäviin oli vaikeaa.

– Tein vapaa-aikanani paljon valmennukseen 
liittyviä juttuja. Mieheni oli sattumoisin sa-
maan aikaan vastaavantyyppisessä koulutuk-
sessa, joten kotona keskusteltiin paljon näistä 
asioista.

Leena Kumpula kertoo valmennuksen vaikut-
taneen hänen tapaansa työskennellä. Itsekriit-
tisyys on nyt paremmin hallinnassa ja tämä 
näkyy rennompana asenteena muita kohtaan.

– Ns. kontrolloiva johtaminen on vähenty-
nyt eli enää en kyttää jokaisen pikku asian 
sujumista. Samaan suuntaan on tietysti vai-
kuttanut myös työkokemuksen karttumi-
nen. Nykyisin varusmiehiltä saamani palaute 
on positiivisempaa kuin kolme vuotta sitten 
aloittaessani työt täällä, iloitsee Kumpula.

Teksti ja kuva: Maria Veijalainen

vALMENNUKSELLA PAREMMAKSI POMOKSI

– Esimies- ja vuorovaikutusvalmennuk-
sen tarkoitus on auttaa valmennettavaa 
kehittymään johtajana ja ihmisenä, tiivis-
tää valmentajana toimiva Katri Mässeli-
Cederlöf.

SOTLK:ssa esimies- ja vuorovaikutusval-
mennusta on järjestetty vuodesta 2007 asti. 
Noin puoli vuotta kestävän valmennuksen 
on tähän mennessä suorittanut nelisenkym-
mentä työntekijää.

Mässeli-Cederlöfin mukaan on toivottavaa, 
että kaikki esimiehet osallistuisivat valmen-
nukseen. Esimiehenä toimiminen ei kuiten-
kaan ole edellytys osallistumiselle, sillä val-
mennus hyödyttää myös asiantuntijoina ja 
kouluttajina työskenteleviä. Painopiste on-
kin yhä enemmän vuorovaikutustaidoissa.

– SOTLK:ssa on tällä hetkellä vain kolme 
valmentajaa, joten meillä ei ole resursseja 
järjestää valmennusta koko henkilökunnal-

le. Toivomme, että terveysasemien henki-
löstö osallistuisi paikallisten varuskuntien 
järjestämään valmennukseen, kertoo Mäs-
seli-Cederlöf.

Tällä hetkellä valmennukseen pääsee mu-
kaan vain käskettynä, mutta Mässeli-Ce-
derlöfin mukaan osallistumisen tulisi aina 
perustua työntekijän omaan halukkuuteen. 
Näin valmennettava itse olisi mahdollisim-
man motivoitunut ja hyötyisi valmennuk-
sesta eniten.

– Valmennuksessa luotava, muilta saatuun 
palautteeseen perustuva, johtajaprofiili ja 
sen perusteella tehtävä kehittymissuunni-
telma antaa osallistujalle loistavan työka-
lun oman toiminnan ja vuorovaikutuksen 
kehittämiseen. Kaikkiaan palautetta pyy-
detään ja annetaan työyhteisöissä aivan lii-
an vähän. Jokainen haluaa tietää, meneekö 
työssään oikeaan suuntaan vai ei, painottaa 
Mässeli-Cederlöf.
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ARI ANTTILALLE  
KEHITTÄMISTEKOPALKINTO 

Varastonhoitaja Ari Anttila on valittu Sotilaslääketieteen Keskuksen vuoden 2009 toimin-
nan kehittäjäksi. Ensimmäistä kertaa luovutetun palkinnon saajan valitsi henkilöstön teke-
mien ehdotuksien joukosta työhyvinvointitoimikunta.

Vuosittain myönnettävä palkinto annetaan 
joko työntekijälle tai työyksikölle, joka on 
kehittänyt työhön liittyviä toimintatapoja tai 
olosuhteita. Kriteerinä on, että parannus on 
tuottanut tuloksen ja toimintatapa on voitu ot-
taa pysyvään käyttöön.

Työhyvinvointitoimikunta toteaa perusteluis-
saan, että Ari Anttila on vetänyt Lääkintäva-
rikon henkilöstölle vapaa-ajallaan kuntopii-
riä jo usean vuoden ajan ja siten panostanut 
esimerkillisesti työyhteisönsä hyvinvointiin. 
Tavoitteena on ollut henkilöstön lihaskunnon 
ja ketteryyden parantaminen. Hyvän fyysisen 

kunnon ansiosta ihminen voi paremmin, pois-
saolot vähenevät, työssä jaksaminen paranee 
ja alttius työtapaturmille vähenee. Toimin-
tatapaa voidaan suositella hyödynnettäväksi 
työaikana muidenkin yksiköiden viikkolii-
kunnassa, katsoo työhyvinvointitoimikunta.

SOTLK:n vuosipäivän juhlassa luovutetun 
kiertopalkinnon lisäksi Anttila sai henkilö-
kohtaisen pienoispokaalin ja kunniakirjan.

Teksti ja kuva: Maria Veijalainen

Ari Anttila lupaa kuntopiiritoiminnan jatkuvan Lääkintävarikolla. – Tällainen huomionosoitus 
antaa potkua. Palkinto lämmittää myös ryhmässä olleiden mieltä, sanoo Anttila.
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SOTILASTARKKAILIJANA LÄHI-IDÄSSÄ

Tehtävä täällä Golanilla on valvoa ja tark-
kailla vuonna 1974 Israelin ja Syyrian välillä 
sovitun rauhansopimuksen toteutumista. So-
tilastarkkailijat partioivat, tarkastavat, tark-
kailevat ja raportoivat mahdollisista rikko-
muksista uNTSO:n esikuntaan Jerusalemissa 
ja sitä kautta aina yK:n päämajaan saakka.

JERUSALEM

Komennus alkoi 13.3.2010 Jerusalemis-
sa uNTSO:n päämajassa pidettävällä viikon 
mittaisella perehdytyskoulutuksella. Asiaa 
koulutuksessa tuli hirvittävät määrät ja muu-
tamat testitkin sen aikana suoritettiin, lähinnä 
englannin kielen osaamista mittaavia testejä. 
Työkielenähän operaatiossa on englanti.

Jerusalem on näkemisen arvoinen paikka ja 

Olen yliluutnantti Reijo Mäkinen ja toimin tällä hetkellä YK:n sotilastarkkailijana Israelin 
ja Syyrian välisellä ylänköalueella UNTSO:n (United Nations Truce Supervision Organi-
zation) palveluksessa. UNTSO on ollut alueella jo vuodesta 1948 alkaen ja on YK:n van-
hin rauhanturvaoperaatio. Lämpötila täällä Golanilla on hieman yli +30 kello 21.00 kun 
kirjoitan tätä juttua. Hyppääminen SOTLK:n henkilöstöalan toimialapäällikön tehtävästä 
sotilastarkkailijaksi tänne Golanin kukkuloille on ollut melkoinen, muutenkin kuin vain il-
maston suhteen.

kaupunki suorastaan huokuu historiaa. Mark-
kinavoimat ovat toki melko vahvasti edustet-
tuna esimerkiksi Via Dolorosalla, joten välillä 
pitää pinnistellä kuullakseen historian siipien 
havinan.

DAMASCUS

Perehdytyksen jälkeen matka jatkui rajan yli 
Syyriaan, jossa on tämänhetkinen palvelus-
paikkani. Asetuin asumaan Damascukseen, 
Syyrian pääkaupunkiin.

Kaupungissa on eri lähteiden mukaan 5 mil-
joonaa asukasta ja paikan päällä sen kyl-
lä uskoo. Erityisesti Damascuksen vanhasta 
kaupungista löytyy helpostikin tuhannen ja 
yhden yön eksotiikkaa, onhan kaupunki ollut 
jo asuttu n. 10 000 vuotta.
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Muuten Damascus on melko moderni länsi-
mainen kaupunki, josta löytyy ihan kaikki sa-
mat palvelut ja ostosparatiisit kuin mistä ta-
hansa Euroopan suurkaupungista. Hintataso 
vain on huomattavasti halvempi.

Sotilastarkkailijat asuvat omissa, itse vuok-
raamissaan asunnoissa. Oma asuntoni löytyi 
helposti, se on vanha suomalaisten tarkkaili-
joiden käyttämä asunto. Naapurissa tosin si-
jaitsee yksi kaupungin sadoista moskeijoista, 
mutta rukoukseen soittoon tottuu ”melko” no-
peasti.

Sotilastarkkailijoita Damascuksessa on 35, 
joista tällä hetkellä suomalaisia on kolme. 
Tarkkailijat on jaettu kolmeen ”tiimiin”, jois-
sa kussakin on noin kymmenen tarkkailijaa. 
Itse kuulun tällä hetkellä Team Sultaniin.

OP-ELÄMÄÄ

OP (Observation post), eli tarkkailuasema, on 
työpiste Golanin kukkuloilla, jossa vietetään 
noin puolet palvelusajasta.

Elämää tarkkailuasemalla voisi kuvata sa-
mankaltaiseksi kuin oleskelu kesämökillä. 
Tarkkailuasemalla ollaan aina viikko kerral-
laan OP-kaverin kanssa kahdestaan. Päivit-
täin suoritetaan erilaisia tarkastuksia sekä 
partiointitehtäviä Golanin kukkuloilla, jotka 
ovat Syyrian ja Israelin armeijoiden tiheästi 
miehittämiä.

OP:lla tarkkailijat valmistavat itse ruoan ja 
hoitavat muutkin taloudenpitoon kuuluvat 
tehtävät. Kokin taidot siis kehittyvät täällä 
entisestään.

Operatiivisesti katsottuna tilanne tällä raja-
seudulla on hyvin rauhallinen. Tapahtumat 
rajoittuvat lähinnä lammaspaimenien rajany-
litysrikkomuksiin.

OP:lla elämä sujuu jouhevasti eri työtehtävis-
sä ja aikaa löytyy myös liikuntaan, elokuvien 
katseluun sekä kaikkien niiden kirjojen luke-
miseen, jotka ovat aina jääneet kirjahyllyyn.
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KOTIASIAT

Pitkällä komennuksella koti-ikävä yllättää 
aina aika-ajoin, joten kotiin on päästävä viet-
tämään aikaa perheen kanssa. Loma-asiat 
täällä on hoidettu melko hyvin ja matkusta-
minen Damascuksesta Suomeen sujuu yllät-
tävän nopeasti, nopeimmillaan matka kestää 
seitsemän tuntia.

Hyvänä apuna koti-ikävän lievittämisessä on 
myös Skype, jonka välityksellä on hyvä aut-
taa esim. lapsia läksyjen teossa taikka katsella 
kotona tapahtuvan wc-remontin edistymistä.

Perhekin on tulossa lomailemaan tänne Da-
mascukseen, muulloin tuskin tulisi lähdettyä 
shoppailemaan Syyriaan.

MISSION TAvOITTEET

Mitä tältä matkalta toivoisin jäävän muistok-
si?

Jo nyt tiedän, että uusia ystäviä eri puolilta 
maailmaa on tullut hurjasti. Kaukaisimmat 
tulevat Australiasta ja uudesta-Seelannista ja 
lisäksi lähes kaikista Euroopan maista.

Kielitaito karttuu melkoisesti sekä yhteistyö-
taidot kehittyvät erilaisista kulttuureista tule-
vien ihmisten kanssa asioidessa.

Vuoden mittainen rauhanturvaoperaatio on 
kuin välivuosi tai vuorotteluvapaa normaa-
lista työelämästä. Tunnen välillä itseni etu-
oikeutetuksi kun minulla on mahdollisuus 
tällaiseen välivuoteen ja uuden oppimiseen. 

Tällainen mahdollisuus tulisi suoda mahdol-
lisimman monelle halukkaalle.

Suuri kiitos tästä mahdollisuudesta toki kuu-
luu perheelle ja myös työnantajalle.

RAUHANTURvATEHTÄvÄT

Kaikille Sotilaslääketieteen Keskuksessa pal-
veleville suosittelen lämpimästi harkitsemaan 
kyseisen kaltaista, työnantajan tarjoamaa 
mahdollisuutta osallistua rauhanturvatehtä-
viin.

Tehtäviä löytyy lähes joka tasolta, upseereille, 
opistoupseereille sekä siviiliviranhaltijoille.

Hakeutumisessa auttaa Maavoimien esikunta 
sekä Porin Prikaatin kriisinhallinta-ala.

KOTIINPALUU

Kotiinpaluuseen on vielä tätä kirjoitettaessa 
noin kahdeksan kuukautta, joten sitä ei vielä 
tarvitse murehtia. Tällä hetkellä ”normaaliin” 
työelämään palaaminen tuntuu erittäin mu-
kavalta, ei siksi etteivätkö työtehtävät täällä 
olisi motivoivia, mutta tuntuu, että täältä voi 
ammentaa uudenlaista energiaa SOTLK:n 
henkilöstöhallinnon haasteisiin.

Odotan innolla paluuta takaisiin riviin ja suo-
men ”harmaaseen”. Jaksamista kaikille lop-
puvuodeksi.

Teksti: Reijo Mäkinen



32

vUOSIPÄIvÄÄ JUHLITTIIN TURUSSA

Sotilaslääketieteen Keskuksen vuosipäivää 
juhlittiin tänä vuonna Turussa. Turun va-
ruskunnan muonituskeskuksessa Pansiossa 
järjestettyyn juhlaan osallistui noin 60 hen-
gen joukko kutsuvieraita ja Sotilaslääketie-
teen Keskuksen työntekijöitä. 
Vuosipäivän vieton ajankohta pohjautuu 
Lääkintäaliupseerikoulun perustamiseen 
Viipuriin 19.6.1923. Koska 19.6. oli tänä 
vuonna lauantai, vietettiin juhlaa jo edel-
lisenä päivänä. 

Teksti ja kuvat: Maria Veijalainen

Vuosipäivän juhlavieraat kuljetettiin Pansioon 
miinalaiva Hämeenmaalla. Turun keskustan 
Forum Marinumista alkaneen merimatkan ai-
kana vieraille esiteltiin miinalaivan toimintaa.

Luutnantti Hanna Aaltola Lääkintäkoululta kuului 18.6. Tilkan Ristin saaneiden joukkoon.
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN  
YLENNYKSET 4.6.2010

PALKATTU HENKILÖSTÖ 
(ALIUPSEERIT JA MIEHISTÖ)

Vääpeliksi: ylikersantti Ari Veijo Juha Antila 
(Sotilasapteekki ja lääkintävarikko)

ylikersantiksi: Kersantti Dennis Vilhelm 
Olander (Dragsvikin terveysasema), Kersant-
ti Kim Ossian Soukka (Sotilasapteekki ja lää-
kintävarikko)

Kersantiksi: Alikersantti Jouni Mikael Muho-
nen (Sotilasapteekki ja lääkintävarikko), Ali-
kersantti Hannu Juhani Oksanen (Kauhavan 
varuskunnan terveysasema), Alikersantti Tar-
ja Annikki Pohjolainen (Säkylän varuskunnan 
terveysasema), Alikersantti Antti Ville Tissari 
(Lääkintäkoulu), Alikersantti Vesa Tapio Va-
ris (Vekaranjärven terveysasema), Alikersant-
ti Mark Matti Erik  Wallis  (Vekaranjärven 
terveysasema)

Alikersantiksi: Korpraali Pasi Juhani Park-
kinen (Kontiolahden varuskunnan terveys-
asema), Korpraali Martti Juhani Romppanen 
(Kajaanin varuskunnan terveysasema), Korp-
raali Pia Kristiina Valkeasuo (Kajaanin varus-
kunnan terveysasema)

Korpraaliksi: Lentosotamies Matti Pertti Har-
ju (Sodankylän varuskunnan terveysasema), 
Matruusi Asko Juhani Salo (Sotilasapteekki 
ja lääkintävarikko), Jääkäri Jarno Timo Tan-
hua (Sodankylän varuskunnan terveysasema)

OPISTOUPSEERIT

Kapteeniluutnantiksi: yliluutnantti Leo Elo 
(upinniemen terveysasema)

yliluutnantiksi: Luutnantti Sakari Varjakoski 
(esikunta), Luutnantti Tuomo Tammela (Lää-
kintävarikko) 

ERIKOISUPSEERIT

Lääkintäkapteeniksi: Vilkman Kai (Lahden 
varuskunnan terveysasema)

PALKATTU HENKILÖSTÖ 
(RESERvIN UPSEERIT)

Kapteeniksi: Saari Jari-Pekka (Vekaranjärven 
terveysasema)

Lääkintäkapteeniksi: Nikkari Simo (Tutki-
mus- ja kehittämisosasto)

yliluutnantiksi: Heikkilä Petteri (Santahami-
nan terveysasema), Liisanantti Mari (Turun 
varuskunnan terveysasema)

Lääkintäyliluutnantiksi: Mattinen Mika (Ve-
karanjärven terveysasema)

Lääkintäluutnantiksi: Anttalainen Timo (Ka-
jaanin varuskunnan terveysasema)

Vänrikiksi: Ahonen Pertti (Luonetjärven va-
ruskunnan terveysasema), Meronen Heikki 
(esikunta)

Aliluutnantiksi: Kanerva Kari (upinniemen 
terveysasema), Mäkitalo Harri (Tutkimus- ja 
kehittämisosasto, Sukelluslääketieteen kes-
kus)

Sakari Varjakoskesta tuli yliluutnantti 
4.6.2010.
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PALKITUT

SOTILASLÄÄKETIETEEN 
KESKUKSEN vUOSIPÄIvÄNÄ 
18.6.2010 MYÖNNETYT SOTLK:N 
STANDAARIT:

Nro Arvo ja nimi
69. sairaanhoitaja Anita Ström-Sosoi
70. sairaanhoitaja Sinikka Leppänen
71. LKT Martti Siimes
72. erikoistutkija Pirjo Matero
73. lääketieteen tohtori Ari Arsalo
74. hammashoitaja Eija Oinas
75.  osastonhoitaja Marianne Koskinen
76. kenttäsairaanhoitaja Sari Vento
77. lääkintäeverstiluutnantti Heikki  

Kiukaanniemi
78. osastonhoitaja Maija Komulainen
79. luutnantti Teuvo Hankilanoja
80. sairaala-apulainen Leila Valkeapää
81. lääkintäeversti Ari Peitso
82. kapteeniluutnantti Mikko Säntti
83. sairaala-apulainen Kirsti Immonen
84. kenttäsairaanhoitaja Tove Sandström-

Hörman
85. kapteeni Jouko Luukkanen
86. hammaslääkäri Katri Alaoja
87. sairaanhoitaja Marja-Liisa Peltola
88.  sairaanhoitaja Annikki ylitalo
89. osastonhoitaja Inger Boije-Herrala
90. osastonhoitaja Tuija Jokela
91. kenttäsairaanhoitaja Risto Laitinen
92. toimistosihteeri Sanna Hyvärinen
93. toimistosihteeri Tuisku Joutsenvuo
94. sairaanhoitaja Aila Seppäläinen

TILKAN RISTI:

Myönnetty 30.4.2010:

55. lääkintäeversti Simo Siitonen

Myönnetty 4.6.2010:

56. upseerikokelas Juho Santeri Paltta, 
Lääkintäkoulu

57. alikersantti Matias Aleksi Lanu, Lää-
kintäkoulu

Myönnetty 18.6.2010:

58. majuri Aarne Veijalainen, esikunta
59. koulutussuunnittelija Grista  

Rouhiainen, esikunta
60. sairaanhoitaja Harri Mäkitalo,  

Tutkimus- ja kehittämisosasto
61. toimistosihteeri Eva Nevalainen,  

Tutkimus- ja kehittämisosasto
62. varastonhoitaja Jouko Vuorela,  

Lääkintävarikko
63. kapteeni Juha Korte, Lääkintävarikko
64.  varastonhoitaja Eila Kivioja,  

Lääkintävarikko
65. sairaanhoitaja Iiri Aalto,  

Lääkintäkoulu
66. yliluutnantti Mikko Terä, Lääkintä-

koulu
67.  sairaanhoitaja Anna-Maija Tuohimaa, 

Lääkintäkoulu
68.  luutnantti Ari Korjala, Lääkintäkoulu
69. lääkintämajuri Kari Kesseli,  

Perusterveydenhuollon yksikkö
70. sairaanhoitaja Anna-Maija Rintanen, 

Kauhavan varuskunnan terveysasema
71. kenttäsairaanhoitaja Seppo Paavola, 

Tampereen varuskunnan terveysasema
72. lääkintäkomentajakapteeni Juha-Petri 

Ruohola, Turun varuskunnan  
terveysasema

73. lääkintäkomentaja Erik Gråhn,  
Turun varuskunnan terveysasema

74. kapteeni Juha Jakobsson, Parolan-
nummen terveysasema

75. sairaala-apulainen Leila Valkeapää, 
Dragsvikin terveysasema

76. lääkintäeverstiluutnantti  
Esa Anttonen, Kajaanin varuskunnan 
terveysasema

77. kenttäsairaanhoitaja Marco-Juhan 
Kainulainen, Kontiolahden  
varuskunnan terveysasema

78. toimistosihteeri Tiina Hietavalkama-
Mikkonen, Lahden varuskunnan  
terveysasema

79. osastonhoitaja Maarit Mäkelä,  
Riihimäen varuskunnan terveysasema
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80. hammashoitaja Airi Elomaa,  
Parolannummen terveysasema

81. sairaanhoitaja Sirpa Asikainen,  
utin terveysasema

82.  hallintoylilääkäri Esa Ahonen,  
Kainuun Maakunta

83. osastonhoitaja Inger Björklöf,  
Dragsvikin terveysasema

84. luutnantti Hanna Aaltola,  
Lääkintäkoulu

PARAS KEHITTÄMISTEKO 
-PALKINNON SAAJA 2010:

varastonhoitaja Ari Anttila, Lääkintävarikko

4.6.2010 KUNNIAMERKIN JA  
SOTILASANSIOMITALIN SAANEET  

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

SUOMEN LEIJONAN ANSIORISTI:

Sairaanhoitaja Maria Theresa Gröndahl
Laboratoriohoitaja Lea Annikki Grönlund
Sairaanhoitaja Sari Sinikka Savvaki

SUOMEN vALKOISEN RUUSUN I 
LUOKAN MITALI KULTARISTEIN:

Varastonhoitaja Jouko Aatos Vuorela

Osastonhoitaja Maija Liisa Siira sai 4.6.2010 Sotilasansiomitalin. Kuva: Maria Veijalainen

SUOMEN vALKOISEN RUUSUN  
I LUOKAN MITALI:

Varastonhoitaja Eila Anna Marjatta Kivioja
Sairaala-apulainen Leila Kyllikki Valkeapää

SOTILASANSIOMITALI:

Kapteeni Jari Petri Hänninen
Kapteeni Hannu Tapio Jylhä
Osastonhoitaja Maija Liisa Siira
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HENKILÖSTÖMUUTOKSIA

vIRKAAN NIMITETYT

Esikunta

24.5.2010 Tiina Auvikainen hankintasihtee-
riksi huoltotoimistoon

1.7.2010 Leena Malkavaara hankkijaksi huol-
totoimistoon

1.8.2010 komentajakapteeni Jari Pullinen 
huoltopäälliköksi huoltotoimistoon

Perusterveydenhuollon yksikkö

1.5.2010 Sari Nurmi sairaala-apulaiseksi 
Lahden varuskunnan terveysasemalle

17.5.2010 Sanna-Kaisa Koponen työterveys-
hoitajaksi Lahden varuskunnan terveysase-
malle

1.6.2010 Marjo Latva toimistosihteeriksi Pa-
rolannummen terveysasemalle 

1.6.2010 Panu Peitsaro päällikkölääkäriksi 
Lahden varuskunnan terveysasemalle

1.6.2010 Aki Tuomanen hammaslääkäriksi 
Rovaniemen varuskunnan terveysasemalle

1.6.2010 Susanne Lahtinen sairaala-apulai-
seksi Dragsvikin terveysasemalle

1.6.2010 Minna Elo sairaala-apulaiseksi Ve-
karanjärven terveysasemalle

1.7.2010 Niklas Pohto kenttäsairaanhoitajaksi 
Lahden varuskunnan terveysasemalle

1.7.2010 Soile Romakkaniemi kenttäsairaan-
hoitajaksi upinniemen varuskunnan terveys-
asemalle

1.7.2010 Antti Henttonen sotilaslääkäriksi 
Parolannummen terveysasemalle

5.7.2010 Jaana Paakkonen työterveyshoita-
jaksi Riihimäen varuskunnan terveysasemalle

1.8.2010 Matti ylönen päällikkölääkäriksi 
Keuruun varuskunnan terveysasemalle

1.8.2010 Petteri Liehu kenttäsairaanhoitajak-
si Keuruun varuskunnan terveysasemalle

1.8.2010 Tuula Karkulahti kenttäsairaanhoi-
tajaksi Niinisalon varuskunnan terveysase-
malle

9.8.2010 Petri Karjalainen kenttäsairaanhoi-
tajaksi Parolannummen terveysasemalle

Huoltotoimiston uusia kasvoja, vas. hankintasihteeri Tiina Auvikainen, huoltopäällikkö Jari 
Pullinen ja hankkija Leena Malkavaara.
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1.9.2010 Reijo Ojanen osastoupseeriksi Keu-
ruun varuskunnan terveysasemalle

1.9.2010 Roope Sovelius päällikkölääkäriksi 
Tampereen varuskunnan terveysasemalle

Tutkimus- ja kehittämisosasto

1.5.2010 Eeva-Maija Jokinen osastonhoita-
jaksi Ilmailulääketieteen keskukseen

1.8.2010 Heidi Hemmilä laboratoriohoitajak-
si CB-suojelulääketieteen ja ympäristötervey-
den keskukseen

Lääkintäkoulu

1.8.2010 Tero Veijonen kouluttaja-aliupsee-
riksi

1.9.2010 Pekka Mononen ylilääkäriksi (ensi-
hoito)

SIIRROT PUOLUSTUSvOIMIEN 
SISÄLLÄ

1.5.2010 lääkintäkapteeniluutnantti Petri 
Kangaspunta Pääesikunnan logistiikkaosas-
tolle

1.6.2010 päällikkölääkäri, lääketieteen lisen-
siaatti Kai Vilkman sotilaslääkäriksi upinnie-
men varuskunnan terveysasemalle

14.6.2010 ylilääkäri Maria Holsen Sotilas-
lääketieteen Keskuksen esikunnan operatiivi-
seen toimistoon

14.6.2010 sairaanhoitaja Anna-Maija Tuohi-
maa Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunnan 
operatiiviseen toimistoon

14.6.2010 sairaanhoitaja Pirkko Roponen So-
tilaslääketieteen Keskuksen esikunnan opera-
tiiviseen toimistoon 

1.7.2010 koulutuspäällikkö, kapteeni Timo 
Gröhn Hämeen Rykmenttiin

1.7.2010 lääkintäeverstiluutnantti Hannu 
Lehtola päällikkölääkäriksi Riihimäen varus-
kunnan terveysasemalle

1.8.2010 huoltopäällikkö, majuri Aarne Veija-
lainen osastoesiupseeriksi logistiikkaosaston 
huoltovarmuussektorille Pääesikuntaan

1.8.2010 kenttäsairaanhoitaja Johanna Törmä 
opetusylihoitajaksi Lääkintäkouluun 

1.9.2010 lääkintäkomentajakapteeni, ham-
maslääketieteen tohtori Pertti Patinen Sotilas-
lääketieteen Keskuksen esikunnan operatiivi-
seen toimistoon

IRTISANOUTUNEET, 
ELÄKKEELLE JA RESERvIIN 
SIIRTYNEET

1.10.2009 toimistosihteeri Tuisku Joutsen-
vuo, upinniemen terveysasema

14.5.2010 kenttäsairaanhoitaja Asko Penttilä, 
Parolannummen terveysasema

17.5.2010 lääkäri Katri Mäenpää, Kajaanin 
varuskunnan terveysasema

27.5.2010 sairaanhoitaja Kaisa Kuparinen, 
Riihimäen varuskunnan terveysasema

1.6.2010 sairaala-apulainen Leila Valkeapää, 
Dragsvikin terveysasema

1.6.2010 sairaanhoitaja Aila Seppäläinen, 
Niinisalon varuskunnan terveysasema

28.6.2010 kenttäsairaanhoitaja Elina Pohto, 
Niinisalon varuskunnan terveysasema

1.7.2010 hammaslääkäri Jyrki Vuosio, So-
dankylän varuskunnan terveysasema

1.7.2010 sairaanhoitaja Saini Koskelainen, 
Lahden varuskunnan terveysasema

1.7.2010 opetusylihoitaja Sami Rive, Lääkin-
täkoulu

1.7.2010 hankkija Jaana Paakki, esikunta

1.8.2010 sairaala-apulainen Tuula Saarijoki, 
Niinisalon varuskunnan terveysasema

1.9.2010 hammashoitaja Taru Meriläinen, 
Keuruun varuskunnan terveysasema

1.9.2010 sairaala-apulainen Berit Melander, 
Santahaminan terveysasema

28.9.2010 sairaala-apulainen Teija Rämä, Ve-
karanjärven terveysasema

1.10.2010 osastonhoitaja Pirkko Hokkanen, 
Lahden varuskunnan terveysasema

1.10.2010 sairaanhoitaja Sirpa Asikainen, 
utin terveysasema

1.1.2011 taloussuunnittelija Kirsti Erme, esi-
kunta
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN JOHTAJAN 
vAIHTOTILAISUUS 30.4.2010

Katselmus Lahden varuskunnan lippukentällä. Vas. esikuntapäällikkö Esa-Jussi Nuutila, 
SOTLK:n johtajan tehtävistä reserviin siirtynyt lääkintäeversti Ari Peitso ja SOTLK:n johtaja 
1.5.2010 alkaen, lääkintäeversti Simo Siitonen.

Ari Peitso luovuttaa lipun Simo Siitoselle. Vas. SOTLK:n materiaalipäällikkö Hannu Jylhä.

Kuvaaja: Maria Veijalainen
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Paraatijoukot!

Keskeisenä tavoitteena puolustusvoimien lääkin-
tähuollon viime vuosien uudistamisessa on ollut 
muodostaa lääkintähuollosta toiminnallinen ja tu-
losvastuullinen kokonaisuus, joka keskittyy ydin-
tehtäviinsä. Tämän päämäärän toteuttamiseksi 
perustettiin runsaat neljä vuotta sitten Sotilaslääke-
tieteen Keskus, joka toimii nyt puolustusvoimissa 
lääkintähuollon asiantuntija-, koulutus-, tutkimus-, 
materiaali- ja palvelukeskuksena. Sotilaslääketie-
teen Keskuksen ydintehtävä on kenttälääkintä.

Kenttälääkinnästä tulee yleensä ensimmäisenä mie-
leen haavoittuneen sotilaan ensihoito ja evakuointi 
taistelukentällä, mutta kenttälääkintää on myös so-
tilaan terveyden ja toimintakyvyn varmistaminen ja 
palveluskelpoisuuden arviointi. Sotilaan toiminta-
kyvyn turvaamisen osa-alueita ovat fyysisen kuor-
mituksen oikea mitoitus, riittävän energian saanti, 
neste- ja lämpötasapainon ylläpito, lämpösairauksi-
en ehkäisy, toiminta kylmissä oloissa, taistelustres-
sin hallinta, riittävästä levosta ja unesta huolehtimi-
nen, kenttähygienia ja muu tartuntatautien torjunta.

Sotilaslääketieteen Keskuksen henkilöstö toteuttaa 
ydintehtäväämme tuottamalla terveyden- ja sairaan-
hoitopalveluja niin varuskunnissa kuin maastos-
sa sotaharjoituksissa ja ampumaleireillä, koulutta-
malla jokaiselle varusmiehelle hengen pelastavat 
ensiaputaidot sekä terveyden ja toimintakyvyn yl-
läpitämisen, kouluttamalla ja harjoittelemalla kent-
tälääkinnän hoitopaikkojen toimintaa ja potilaseva-
kuointeja sekä valvomalla joukkojen terveydentilaa 
ja kenttähygieniaa. Palkatun lääkintähenkilöstön 
apuna näissä tehtävissä toimivat lääkintäalan va-
rusmiehet eli lääkintämiehet, lääkintäaliupseerit ja 
upseerikokelaat osana heidän sotilaskoulutustaan ja 
harjaantumista tehtäväänsä.

Sotilaslääketieteen Keskuksen terveysasemat toi-
mivat osana varuskuntia, lähellä asiakkaitamme eli 
varusmiehiä kouluttavia joukko-osastoja ja itse va-
rusmiehiä ja palkattua henkilökuntaa. Haluamme, 
että Sotilaslääketieteen Keskus on paitsi korkea-
tasoinen terveydenhuoltolaitos myös sotilaslaitos. 
Olemmekin valinneet Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen arvoiksi ja toiminnan periaatteiksi yhdistelmän 
terveydenhuollon eettisistä arvoista ja maanpuolus-
tuksen arvoista.

Nämä toimintamme tukipilarit ovat:

• Maanpuolustustahto: Tämä on toimintamme läh-
tökohta.

• Ihmisarvon ja jokaisen arvomaailman kunnioitta-

minen sekä oikeudenmukaisuus: Nämä todentu-
vat potilassuhteissa ja henkilöiden välisessä vuo-
rovaikutuksessa. Työyhteisössämme näkyy joka 
tasolla toisen työn arvostaminen.

• Rehellisyys, palvelualttius, luotettavuus, jousta-
vuus, määrätietoisuus, täsmällisyys ja ystäväl-
lisyys: Nämä korostuvat potilaan hoitamisessa, 
toiminnassa asiakkaiden ja yhteistyökumppanei-
den kanssa sekä esimies-alais-suhteissa.

• Toiminnan jatkuva kehittäminen: Kehittämisel-
lä taataan korkea ammatillinen taso. Jokaisel-
la tulee olla kriittinen, arvioiva ja kehittävä ote 
työhönsä. Tämä edellyttää rohkeutta tarttua epä-
kohtiin sekä uusien toimintamallien kehittämistä 
moniammatillisina ryhminä.

• Tuloksellinen toiminta: Tuloksellisuus edellyttää 
kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä kes-
kittymistä ydinasioihin.

Oma osuuteni Sotilaslääketieteen Keskuksen ra-
kentamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa päät-
tyy tänään siirtyessäni reserviin. Palvelukseni puo-
lustusvoimissa alkoi kolmekymmentäkolme vuotta 
sitten, ensin varusmiehenä ja varusmieslääkärinä, 
sen jälkeen kantahenkilökuntaan kuuluvana soti-
laslääkärinä, jolloin uusia, haasteellisia tehtäviä 
on säännöllisin väliajoin tarjoutunut hoidettaviksi 
useissa joukko-osastoissa ja esikunnissa eri puolilla 
maata. urani huipentui nykyiseen, lääkintähuollon 
oman joukko-osaston komentajan tehtävään. Soti-
laslääkärin tehtävät ovat olleet monipuolisia ja an-
toisia, ei ainoastaan lääkärin, terveyden edistäjän ja 
tutkijan roolissa vaan myös sotilaskouluttajana ja 
sotilasjohtajana.
Puolustusvoimat haluaa omalta osaltaan edistää ja 
ylläpitää sekä asevelvollisten että henkilökuntansa 
terveyttä ja toimintakykyä opastamalla ja kannus-
tamalla säännölliseen liikuntaan ja muiden terveel-
listen elintapojen noudattamiseen. Sotilaslääkärinä 
olen pyrkinyt omalta osaltani toimimaan hyvänä 
esimerkkinä. Nyt voinkin siirtyä reserviin tervee-
nä ja hyväkuntoisena ja kiitollisena siitä, etten ole 
palvelusurani aikana joutunut olemaan päivääkään 
sairauslomalla!
Haluan lämpimästi kiittää Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen henkilökuntaa ja varusmiehiä sekä yhteis-
työkumppaneitamme lääkintähuollon menestyksel-
lisestä toteuttamisesta. Toivotan kaikille innostusta 
ja voimia toimintamme ja yhteistyön kehittämisek-
si. Erityisesti haluan toivottaa onnea ja menestystä 
seuraajalleni uudessa, haasteellisessa tehtävässään!

ARI PEITSON PARAATIPUHE 30.4.2010
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IN MEMORIAM MARJA-LEENA MÄKELÄ

Marja-Leena ”Marleena” Mäkelä, o.s. Petä-
joki, syntyi Loimaan kauppalassa 26.7.1946. 
Hän menehtyi vakavaan sairauteen Helsingissä 
27.12.2009.

Keskussotilassairaalan (Tilkan) viimeinen aneste-
siologian osastonlääkäri Marja-Leena Mäkelä kuoli 
63-vuotiaana oltuaan pitkäaikaisin naiserikoislää-
käri puolustusvoimien palveluksessa.

Opinnoista voidaan mainita ylioppilaaksitulo ke-
väällä 1966 Elisenvaaran yhteiskoulusta ja valmis-
tuminen lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1973 
Turun yliopistosta.

Lääkärin uran alussa Marleena syvensi medisiinis-
tä perustietouttaan v. 1972–75 Turun yliopiston Fy-
siologian laitoksella ja Sydänasemalla sekä Turun 
yliopistollisessa keskussairaalassa. Tämän alueen 
jatko-opintoja seurasi muun muassa Ruotsissa ja 
Etelä-Afrikassa. Saavutettuaan hyvän tietomäärän 
ihmisen fysiologiasta Marja-Leena kiinnostui poti-
lasläheisemmästä alasta eli anestesiologiasta. Hyö-
dyntäen jo hankkimaansa perustietämystä ja työ-
kokemusta hän valmistui nopeasti anestesiologian 
erikoislääkäriksi v. 1979 Turun yliopistosta. Erikois-
lääkäritutkinnon jälkeen Marja-Leena muutti Helsin-
kiin ja työskenteli vuosina 1979–85 anestesialääkäri-
nä HyKS:in ja Helsingin kaupungin eri sairaaloissa.

Marja-Leena voitti Tilkan anestesiaosastonlääkärin 
virkavaalin. Hän otti viran vastaan miehisessä työ-
ympäristössä 1.6.1985 ja hoiti sitä aina Tilkan lopet-
tamiseen saakka 31.12.2005. Tämän jälkeen orga-
nisaatiouudistuksen mukana Marja-Leena siirrettiin 

kirjoituspöytätehtäviin Sotilaslääketieteen Keskuk-
sessa. Tehtävän virkapaikan siirtyessä Hennalaan 
hän hakeutui mieltymyksensä mukaisesti takaisin 
anestesiologian tehtäviin Helsingin ja uudenmaan 
sairaanhoitopiirissä. Hän työskenteli viimeksi Hert-
toniemen sairaalassa aina vuoden 2007 alkuun, jol-
loin jäi sairautensa takia pitkälle sairaslomalle.

Alaisena, työtoverina ja hoitavana lääkärinä Marja-
Leenalla oli paljon ihailtavia ja luottamusta herättä-
viä ominaisuuksia. Alaisena hän oli helppo. Sairaa-
lan ja potilaiden etu ohitti lähes aina hänen oman 
etunsa. Lukemattomia olivat ne ylityötunnit, joita 
teki uhrautuvasti potilaiden hoidon toteutuksessa. 
Anestesiologina hän oli taitava, kärsivällinen ja 
empaattinen. Vaikeatkin tilanteet hoituivat rauhalli-
sen eleettömästi, Miesten lähtiessä kenttälääkinnän 
tehtäviin sairaalan ulkopuolelle, hän hoiti ”kotilie-
den” vastuuntuntoisesti. Maanpuolustustahto oli 
kuitenkin hänellä voimakas aatteena ja ohjenuora-
na. Ansioistaan hän sai v. 1993 Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarimerkin. Alueellisen maanpuolustus-
kurssin hän suoritti v. 2004.

Työtoverina hän auttoi, neuvoi ja palveli kolle-
goitaan auliisti. Monet olivat ne neuvot ja konsul-
taatiot, joita hän antoi omalla kokemustaustallaan 
muillekin erikoisaloille. Varusmiesten etu ja hyvin-
vointi olivat hänen erityisen huolenpitonsa kohde. 
”Tulevista maanpuolustajista täytyy pitää erityisen 
hyvää huolta”. Tieteellinen tutkimustyö kiinnosti 
myös Marleenaa. Omia julkaisuja hänellä oli soti-
laslääketieteestä ja kliinisestä fysiologiasta. Moni-
naisempia olivat ne tutkimukset, joita hän merkittä-
västi avusti pyyteettömällä tyylillään.

Työyhteisössä Marja-Leena toimi epävirallisena 
henkisenä luottohenkilönä. Hoitohenkilökunta ja 
muutkin saivat empatiaa ja luottamuksellisia neu-
voja vain ongelmistaan vihjaistessaan. usein Mar-
leena aavisti vaikeudet ja auttoi pulassa olevaa hie-
novaraisella tyylillään. Varsinkin Tilkan alasajon 
yhteydessä avun saajia oli lukemattomia.

Pian kunnalliseen virkaan siirtymisen jälkeen vaka-
van sairauden oireet ilmenivät, mutta ne eivät vielä 
lannistaneet Marleenaa, vaan hän teki kliinistä työ-
tä antaumuksella, kunnes oli pakko lopettaa. Har-
voille hän tunnusti vakavan sairautensa.

Koko Tilkan henkilökunta suree kanssamme erit-
täin pidetyn ja arvostetun työtoverin menetystä

Muidenkin surevien puolesta entiset esimiehet 
Jaakko Levänen ja Pekka Honkavaara

Kuva: Pekka Honkavaara
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SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITON  
TOIMINTAKERTOMUS 2009

Suomen Lääkintäupseeriliitto jatkoi 89. toi-
mintavuotenaan toimintaansa sääntöjensä ja 
arvojensa mukaisesti sotilasterveydenhuol-
lon edistämiseksi sekä maanpuolustushengen 
ylläpitämiseksi jäsenistön sekä viiteryhmien 
keskuudessa.

LIITON KOKOUKSET JA 
EKSKURSIOT

Liiton vuosikokous järjestettiin 31.3. Helsin-
gissä, Katajanokan Kasinolla. Kokousesitel-
män ”Maallikkodefibrillaatio sydänpysäh-
dyspotilaan hoitoketjussa Suomessa” piti LT 
Heini Harve-Rytsälä.

Talouskokous järjestettiin 25.11. Itä-Suomen 
Sotilaslääketieteellisen yhdistyksen vieraana 
Kotkassa, jossa ennen kokousta tutustuttiin 
Merikeskus Vellamossa Suomen Merimuse-
oon.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden 2009 
aikana.

KURSSI LÄÄKÄRIPÄIvILLÄ

Liitto järjesti yhteistyössä Sotilaslääketie-
teen Keskuksen kanssa Lääkäripäivät 2009:n 
kurssiohjelmassa 8.1. sotilaslääketieteellisen, 
puolen päivän koulutuksen ”Sotilaslääketie-
dettä jokalääkärille”. Osallistujia kurssilla oli 
noin 50.

SOTILASLÄÄKETIETEEN 
AIKAKAUSLEHTI

yhteistyö Sotilaslääketieteen Keskuksen 
kanssa Sotilaslääketieteen Aikakauslehden 

toimittamisessa jatkui. Lehdestä julkaistiin 
vuoden aikana kaksi numeroa, vuosikerta oli 
84. Lääkintäupseeriliiton nimeämänä päätoi-
mittajana toimi Pertti Patinen sekä Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen nimeämänä päätoimitta-
jana Pekka Honkavaara.

TALOUS

Liiton talous pysyi hyvin tasapainossa, toi-
mintamenot katettiin jäsenmaksuilla, jotka 
olivat varsinaisilta jäseniltä 30 euroa ja eläke-
läisjäseniltä 15 euroa.

MATKA-AvUSTUKSET

Matka-avustuksia ei haettu liitolta vuonna 
2009.

LIITON LAUTANEN

Liiton lautanen luovutettiin Lääkintäkoulun 
reserviupseerikurssin opettajakunnan valit-
semana upseerikokelas Matti Hakkaraiselle 
kurssin 235 päätöstilaisuudessa 23.12. Lah-
den upseerikerholla.

JÄSENISTÖ

Vuoden lopussa liiton jäsenmäärä oli 273. 
Vuoden aikana kuoli neljä liiton jäsentä, hei-
dän joukossaan liiton kunniajäsen Tuomas 
Peltonen sekä puolustusvoimien entinen yli-
lääkäri Martti J. Karvonen.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus

Finlands Sanitetsofficersförbund rf:s sty-
relse
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ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄKETIETEELLISEN  
YHDISTYKSEN vUOSIKERTOMUS 2009

Toimintavuosi oli yhdistyksen historiassa kol-
maskymmeneskahdeksas. Ohjelmassa läpivie-
tiin kolme sääntömääräistä kokousta. Vuoden lo-
pun jäsenmäärä yhdistyksessä oli 170. Suomen 
Lääkintäupseeriliiton hallinnossa edustivat yh-
distystä lääkintäeversti Ari Peitso ja lääkintäma-
juri Kari Venho.

HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajana toimi lääkintä-
eversti Heikki Laapio, varapuheenjohtajana 
proviisori Erik Ongelin, rahastonhoitajana lää-
kintäeverstiluutnantti Matti Turunen, sekä jäse-
ninä lääkintäeversti Ilkka Mäkitie, lääkintäluut-
nantti yrjö Merikoski, lääkintäkapteeni Heikki 
Ilanmaa ja lääkintämajuri yrjö Qvarnberg. Sih-
teerinä toimi lääkintäeverstiluutnantti Jaakko 
Permi.

KOKOUKSET JA RETKEILYT

Sotilaslääketieteellinen luentoilta 25.2.09 käyn-
nisti toimintavuoden. Julkisuudessa velloi kes-
kustelu varusmiespalveluksen keskeyttäneiden 
suurehkoista prosentuaalisista määristä. Lääkin-
täeversti Matti Lehesjoki toi luennoitsijana so-
pivaa faktatietoa asiasta, koska hän oli editoinut 
ja varustanut erinomaisella johdanto-osalla juuri 
ilmestyneen Lääkärintarkastusohjeen uusimman 
painoksen. yhteisesti todettiin, että jälleen ker-
ran ei-asiantuntijoiden ja varsinaisten lääketie-
teen asiantuntijoiden näkemykset asiasta eroavat 
melkoisesti, kuten aina ennenkin. Lääkärintar-
kastusohje todettiin kuitenkin edelleen parhaak-
si käytettävissä olevista työkaluista yritettäessä 
esitarkastuksessa ja kutsuntatarkastuksessa arvi-
oida tulevan varusmiehen selviytymistä palve-
luskuukausistaan.

Vuosipäivän vietto 27.5.09 alkoi utissa tutustu-
misella Maavoimien uuteen NH90-helikopteriin. 
Helikopteripataljoonan parhaat asiantuntijat se-
lostivat antaumuksella koneen ominaisuuksia 
ja miksi ja missä se on erinomainen, paljastaen 
samalla kuitenkin ne alueet, jotka vaativat vie-
lä huomattavaakin kehittämistä. Koneen parhaat 
ominaisuudet oli sen toiminnassa huomioitavas-

ta monimuotoisuudesta huolimatta ilmaistavis-
sa yhdellä ainoalla sanalla: integrointi. Hiilikui-
turunko, kaikkien järjestelmien keskittäminen 
koneen ohjaajalle, sekä sähköohjausjärjestelmä 
tuntuivat aluksi kalseilta termeiltä mutta muut-
tuivat äkkiä tehokkaiksi mielikuviksi kuunteli-
joiden aivoissa asiantuntevan esittelyn edetessä. 
Maallikkoa hämmästytti huolto- ja lentotuntien 
yllättävä suhdeluku 1 tunti lentoa vastaan 30 tun-
tia huoltoa.

Itse vuosikokous pidettiin Kouvolan upseeri-
kerholla. Rutiiniasioiden ratkettua keskusteltiin 
pitkään ja antoisasti nuortuvan jäsenkunnan toi-
veista yhdistyksen ohjelmapolitiikkaan. Ehdo-
tukset kirjattiin tarkasti muistiin ja niitä on pyrit-
ty ja pyritään myös noudattamaan.

Toimintavuoden päätös, perinteisesti talousko-
kous, pidettiin Kotkassa 25.11.09. Merikeskus 
Vellamo oli ennen kokousta tutustumisen koh-
teena. Lyhyehkö visiitti antoi mukana olleille 
epäilemättä virikkeen tulla toistekin, paremmal-
la ajalla. Mielenkiintoa hehkuvia asioita tuli vas-
taan joka huoneessa.

Kokousasioista nousi pinnalle pitkä ja perusteel-
linen keskustelu jäsenmaksun nostamisesta. Ko-
kous päätyi lopulta korottamaan sitä 15 euroon 
toivoen ainakin muutaman vuoden voitavan ede-
tä odottavista haasteellisista kustannuspainei-
ta lisäävistä toimintasuunnitelmista huolimatta. 
Vanha hallitus sai toimintaluvan jatkaa tulevan-
kin vuoden.

MUUT ASIAT

yhdistyksen stipendi päätettiin tänäkin vuonna 
varata kehitteillä olevaan Kaakkois-Suomen so-
danaikaisista lääkintäyksiköistä valmistumassa 
olevaan työhön, jota puheenjohtaja ansiokkaas-
ti työstää. Lisäksi tämä työ tulee valmistuessaan 
aiheuttamaan yhden tai useampiakin laattapro-
jekteja. Pöytästandaareja ei jaettu vuoden aika-
na. Jäsentiedotuksia jaettiin kolme kappaletta. 
Postituksessa siirryttiin enenevässä määrin säh-
köpostin käyttöön.

Hallitus


