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KENTTÄLÄÄKINTÄKOULUTUS  
- KESKEISIÄ NÄKÖKULMIA

Pentti Kuronen

SUUNTA ON SELvÄ

Puolustusvoimien päätehtävät ohjaavat lää-
kintähuollon toimialasuunnitelman kehittä-
missuunnat vuosille 2009–2013. Olemme 
määrittäneet kenttälääkinnän kokoavaksi sa-
teenvarjoksi, johon muut lääkintähuollon 
tärkeät toiminta-alueet kuten palveluskel-
poisuutta ja -turvallisuutta tukeva toiminta, 
ympäristöterveydenhuolto, lääkintätiedustelu 
ja kriisinhallintatehtävien tukeminen sisälty-
vät. Kaikkia päätehtäviä yhdistävät laatutyö, 
Puolustusvoimia palveleva tutkimus- ja kehit-
tämistoiminta sekä erittäin tärkeänä element-
tinä koulutus.
Sotilaslääketieteen Keskuksen aloittaessa toi-
mintansa nykyisessä kokoonpanossa vuoden 
2008 alussa, oli ensivaiheen painopiste saat-
taa kuntoon toiminnan ja resurssien suunnit-
telun prosessit sekä henkilöstöhallinnon pal-
velukyky. Tällöin oli selvää, että järjestelmän 
toimintakyvyn salliessa alamme keskittää 
suunnitteluvoimaa viivytyksettä poikkeusolo-
jen suunnitteluun sekä lääkintähuollon koulu-
tusjärjestelmän uudistamiseen. 

KOHTI INTEgrOIdUMPAA 
vALTAKUNNALLISTA 
LÄÄKINTÄHUOLLON 
TOIMINTAMALLIA

Sotilaslääketieteen Aikakauslehti 1/2010 kä-
sitteli poikkeusoloihin varautumista. Teema-
numerosta otettiin suuri painos ja sitä jaettiin 
esim. valtakunnallisilla lääkäripäivillä. Leh-
ti on ollut kokonaisuudessaan erinomainen 
koulutusmateriaali ja se on toiminut suuriar-
voisena informaatiokanavana kiertäessämme 
vuoden 2010 aikana valmistelemassa poikke-
usolojen yhtenäistä suunnittelumallia strate-
gisten kumppaneidemme sairaanhoitopiirien 
sekä Puolustusvoimien sisäisten yhteistyö-
kumppaneidemme kanssa. Poikkeusolojen 
suunnittelumalli on edennyt erinomaisesti ja 

samalla kenttälääkinnän ja lääkintätaktiikan 
sekä laajemminkin poikkeusolojen suunnitte-
lun koulutuskysymykset ovat nousseet koros-
tetusti esille. 

SOTILASLÄÄKETIETEEN 
KESKUKSEN KESKITETTY vOIMA 
TArjOAA MAHdOLLISUUKSIA

Puolustusvoimien tärkeimmässä tehtävässä 
eli sotilaallisen maanpuolustuksen suoritus-
kykyjen luomisessa on edelleen tarkistettava 
lääkintähuollon joukkotuotannon ja henkilös-
tösijoittamisen käytäntöjä. Operatiivisten ja 
huoltorykmenttien joukkojen lääkintävoiman 
tulee muodostua vahvasti terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä. Nykyisellä vaatimusta-
solla emme kykene, kuten monilla muillakaan 
huollon alueilla, laajaan varusmieskoulutus-

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 1

2



pohjaiseen joukkotuotantoon, vaan henkilös-
tön sijoittaminen on tehtävä erikseen. Tämän 
takia Sotilaslääketieteen Keskuksen operatii-
visen toimialueen suorituskykyä on kehitetty 
ja voimme tukea jatkossa vahvemmin aluetoi-
mistoja ja joukkoja sijoitustoiminnassa. Myös 
Lääkintäkoulu koulutusohjeistuksia tuottava-
na, lääkintähuollon koulutusta kehittävänä, 
koordinoivana, antavana sekä koulutuksen 
vaikuttavuutta seuraavana toimijana on ny-
kymuodossaan resursseiltaan merkittävä toi-
mija.

jOHTAjAKOULUTUSTA 
ASEvELvOLLISUUSAIKANA jA 
rESErvIN HArjOITUKSISSA

Menneen vuosikymmenen loppupuoliskolla 
täysin uudistettu Lääkintäreserviupseerikurs-
si tuottaa akateemisesti koulutettuja reser-
vin lääkintäupseereita, jotka ovat suoraan si-
joituskelpoisia kenttälääkintäjoukkoihimme. 
Koulutuksen hienosäätöä tehdään jatkuvasti. 
Meneillään olevalle lääkintäreserviupseeri-
kurssille tulee opetusohjelmaan mielenkiintoi-
nen opetuspaketti NH90-helikoptereiden ilma-
evakuaatiokyvyistä, kumppanuussairaaloiden 
asiantuntijoiden osallistuessa koulutukseen. 
Uudistettu lääkintäreserviupseerikurssin kou-
lutus toimii eräänlaisena johtotähtenä myös 
muuta lääkintähuollon koulutusta arvioitaes-
sa. Uskomme, että lääkäreiden, hammaslää-
käreiden, eläinlääkäreiden ja proviisoreiden 
kannattaa käydä varusmiespalveluksensa ai-
kana lääkintäreserviupseerikurssi. Vastaavaa 
johtamiskoulutuspakettia ei valtakunnassa 
muualta saa!
Yhtenäiset opetusmateriaalit sekä jatkokoulu-
tuskauden koulutustavoitteet tarkistetaan etu-
linjasta lähtien: taistelijoiden omakohtaisesta 
ensiavusta aina lääkintäaliupseereiden jatko-
koulutuksiin saakka. Sotaharjoituksiin kut-
suttavien sijoituskelpoisuus tulee etukäteen 
tarkistaa ja varmistaa saapuminen. Näin saa-
daan arvokkaat kertausharjoitusvuorokaudet 
käytettyä oikein. Menettelystä on hyviä koke-
muksia mm. ilmavoimista jo vähintäänkin pa-
rin vuosikymmenen ajalta. Lääkintähuollon 
henkilöstön sijoittamisohjeen luonnos – joka 
sisältää perusteita myös harjoitusten suunnit-
telulle – laaditaan tämän vuoden puolella.

KrIISINHALLINTATEHTÄvIEN 
LÄÄKINTÄKOULUTUS 

Kansainvälisen kriisinhallinnan vaikeutu-
vat tehtävät edellyttävät niin omalle henki-
lökunnallemme kuin reservistä tuleville rau-
hanturvaajille erittäin aktiivista ja jatkuvaa 
lääkintähuollon koulutusta, jossa taisteluken-
tän olosuhteet otetaan vakavasti huomioon. 
Sotilaslääketieteen Keskus on ottanut haas-
teen hyvin vastaan ja potilassimulaattorein 
tuettu sekä monikansallisesti toteutettu kou-
lutus on viety jo varsinaiselle toimialueelle 
saakka. Kokemukset ovat olleet hyviä. Krii-
sinhallinnan lääkintähuolto jälkihoitoineen 
– jopa kuntoutustarpeen arviointeineen – on 
kokonaisuudessaan voimakkaasti kehitettävä 
alue, jossa avainasemassa on yhteistoiminta 
kansainvälisissä tehtävissä toimineiden sekä 
myös kumppanuussairaaloiden asiantuntijoi-
den kanssa. Läheinen yhteistyö on luonnol-
lisesti tarpeen myös Puolustusvoimien sisäis-
ten toimijoiden kanssa. 

KOHTI NELjÄNNEN POLvEN
KENTTÄLÄÄKINTÄ-
jÄrjESTELMÄÄ

Neljännen polven kenttälääkintäjärjestelmän 
(Sotilaslääketieteen Aikakauslehti 1/2010) 
keskeinen ero aiempiin suunnittelujärjestel-
miin on syvä toiminnan ja logistiikan integ-
raatio strategisten kumppaneidemme kanssa. 
”Uudenlainen lääkintähuollon liikekannal-
lepanojärjestelmä” rakennetaan yhtenäiseksi 
sekä säännöllisesti toimivaksi suunnittelu- ja 
koulutusjärjestelmäksi, jossa valmiudensää-
telyn perusteita analysoidaan ja suunnitellaan 
aikaisempaa laajemmin yhdessä. Yhteistoi-
minta on edennyt tässä vaiheessa pisimmälle 
Tampereen yliopistollisen sairaalan vaikutus-
alueella. Siellä päästään jo vuoden 2011 aika-
na testaamaan sotilaslääkäreiden tueksi sijoi-
tettujen Puolustusvoimien materiaalilaitoksen 
ja huoltorykmenttien reserviläisten mukaan-
tuloa operatiivisille suunnittelukierroksil-
le. Hyvänä esimerkkinä Puolustusvoimien ja 
yliopistosairaaloiden reserviimme kuuluvi-
en asiantuntijoiden yhteisestä suunnittelusta 
on ollut ilmaevakuointikyvyn kehittäminen 
NH90-helikoptereille ja CASA-kuljetusko-
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neille. Koneiden yhtenäinen lääkintävarustus 
ja yhdessä kehitetty koulutusmalli ovat luo-
neet lyhyessä ajassa merkittäviä uusia suori-
tuskykyjä, jotka ovat myös yhteiskunnan käy-
tettävissä.
Kenttälääkintäkoulutuksessa oman tervey-
denhuolto- ja sotilashenkilöstön osaamisvaa-
timusten lisäksi myös kaikkien Puolustus-
voimien päätehtävien tarpeet tulee riittävällä 
tavalla tunnistaa ja kehittää niihin soveltuvat 
koulutusmallit. Tavoitteina ovat realistiset 
ja riittävän pelkistetyt koulutuspaketit, joilla 
toimintakyky kentällä ja sotilaallisissa har-
joituksissa varmistetaan. Koulutustarjottimen 
tulee olla julkinen riittävän ajoissa tarvitsi-
joille ja sen antamat mahdollisuudet hyväksi 
laskettaviksi koulutussaavutuksissa siviilissä 
tulee varmistaa asianmukaisella koulutuksen 
seurantajärjestelmällä. Tämä edellyttää mm. 
yhteydenpitoa yliopistoihin ja ammattikor-
keakouluihin. 
Karjalan Prikaatissa kehitetty huoltopataljoo-
nakonsepti tarjoaa harjoituksissa erinomaista 
testattua lääkintähuollon koulutuskokemusta. 
Sotilaslääketieteen Keskuksen Lääkintäkou-
lun tehtävä on pureutua tähän yhteistyöhön 
syvemmälle, jotta uusia kokemuksia voidaan 
soveltaa koko koulutuskenttään. 
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tu-
kemisessa olemme edenneet vuoden aikana 
harppauksin mm. ilmaevakuointikyvyn luo-
misessa sekä valmiussuunnittelun viemises-

sä käytäntöön. Lääkintähuollon asiantunti-
joita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista 
on tarpeen perehdyttää yhä laajemmin poik-
keusolojen suunnitteluun. Odotukset ja yh-
teistoimintahalu Puolustusvoimien suuntaan 
ovat olleet kaikkialla sairaanhoitopiireissä 
erittäin myönteiset. Strateginen kumppanuus 
on voimakkaasti jalostunut edelleen myös 
poikkeusolojen ja häiriötilojen konkreettiseen 
suunnitteluun ja yhteistoimintaan Puolustus-
voimien lääkintähuollon ja kumppanuussai-
raaloiden välisellä yhteistyöllä, kuten vuoden 
2004 alkupuolen alkuperäinen tavoite kump-
panuusohjelmassa edellyttikin.
Kentän olosuhteisiin luotujen toimintamalli-
en sekä kentälle painottuvan käytännön joh-
tamiskoulutuksen tulee olla edelleen punai-
sena lankana Puolustusvoimien tavoitteissa.  
Lääkintähuollon nykyinen yhteiskuntaan in-
tegroitu, keskitetty ja kenttälääkintäratkai-
suiltaan modulaarinen toimintamalli antaa 
toimialalle erinomaiset edellytykset vastata 
Puolustusvoimien tulevaisuuden haasteisiin – 
sekä ennakoida myös tulevaisuuden toiminta-
mallien tarpeita.
Kirjoittaja:

Pentti Kuronen 
LT, sotilasterveydenhuollon dosentti 
Lääkintäkenraalimajuri 
Puolustusvoimien ylilääkäri
pentti.kuronen(a)mil.fi
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KENTTÄLÄÄKINTÄKOULUTUS  
-LÄÄKINTÄKOULUN jOHTAjAN LINjAUKSET

jouko Peltomaa 

Kenttälääkintäjärjestelmän voimakas kehit-
täminen osana Puolustusvoimien logistista 
suorituskykyä on edellyttänyt ja edellyttää 
jatkuvasti myös kenttälääkinnän koulutus-
järjestelmän ja menetelmien tarkistamista. 
Taistelutapojen muutokset, erilaiset uhka-
kuvat, tehokkuus- ja resurssivaatimukset 
sekä vahva integraatiotarve yhteiskuntaan 
ovat tärkeinä syinä kehittämisvaatimusten 
taustalla. Kehittäminen edellyttää verkottu-
mista muihin toimijoihin sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Tavoitteena on teho-
kas kenttälääkintäjärjestelmä kaikkia Puo-
lustusvoimien päätehtäviä varten.

Muutos on jatkuvaa. Muutokseen valmis-
tautumista ja muutosvalmiutta pidetään ny-
kyaikaisen organisaation kehityksen ja 
menestyksen tekijöinä, joilla luodaan suun-
nitelmallisesti toiminnan ja tuloksellisuuden 
parannusta ja kehitetään organisaatiota vas-
taamaan paremmin asiakkaiden, toiminnan ja 
ennustettavissa oleviin muutostarpeiden vaa-
timuksiin.
Kenttälääkintäjärjestelmää on kehitetty Puo-
lustusvoimien kehittämislinjausten mukai-
sesti ennakoiden ja määräajoin päivitettävän 
lääkintähuollon toimialasuunnitelman mu-
kaisesti. Näistä lähtökohdista kenttälääkintä-
järjestelmän kehittämisen painopistealueisiin 
kuuluvat operatiivisten joukkojen ja kansain-
välisten kriisinhallintajoukkojen tukeminen 
sekä nykyään myös perusterveydenhuollon 
kehittäminen osana kenttälääkintäjärjestel-
mää. 
Kenttälääkintäjärjestelmä-käsitteen laajenta-
misen taustalla on tarve mukautua tulevaisuu-
den muutoksiin ja haasteisiin Puolustusvoi-
mien kehittämisen lähtökohdista. Erityisen 
tärkeää on ymmärtää tavoitteet henkilös-
tön monipuolisen osaamisen kehittämises-
sä. Suunnitellut lääkintähuoltohenkilöstön 
nimikemuutokset (”kaikki sairaanhoitajat 
ovat kenttäsairaanhoitajia”) ja pitkällä tähtäi-

mellä myös nykyisestä laajentuvat tehtävä-
muutokset parantavat ja lisäävät terveyden-
huollon ammattihenkilöiden käytettävyyttä 
varuskunnissa sekä harjoituksissa – siten te-
hostaen myös palvelusturvallisuutta. Muu-
tos edellyttää uusia toimintamalleja myös 
Sotilaslääketieteen Keskuksen ja siihen kuu-
luvan Lääkintäkoulun koulutusjärjestelmäl-
tä. On ymmärrettävä, että kenttälääkinnässä 
tarvitaan monenlaista osaamista, asenteiden 
muokkaamista ja koulutusta – muutokset ei-
vät synny ”yhden yön ihmeinä” pelkästään 
ammattinimikkeistöä tarkistamalla. Muutos-
tarpeet ovat kuitenkin selkeät ja em. suun-
taan on siksi edettävä! Myönteisiä kokemuk-
sia kentältä monipuolisesta terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden työnkuvasta on jo vuosi-
en varrelta saatu ilmavoimista.
Vuonna 2004 käynnistetty kenttälääkintä-
hanke (KLÄÄKE) on koonnut yhteen kent-
tälääkinnän kehittämisen tarpeita ja tuottanut 
hyvää tulosta. KLÄÄKE-hanke päivitetään 
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tulevaisuuden tarpeita varten ennakoimaan jo 
v. 2010 loppua ja seuraavan vuosikymmenen 
haasteita ja vaatimuksia.

KENTTÄLÄÄKINTÄ- 
KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Koulutusjärjestelmää tulee kehittää joukko-
osastojen tarpeista sekä operatiivisen toimin-
nan lähtökohdista. Siksi yhteistyötä tulee teh-
dä yhä enemmän muun huoltokoulutuksen 
kanssa hyödyntäen erityisesti huoltopatal-
joona-konseptista saadut kokemukset. Kou-
lutusjärjestelmää kehitetään jatkuvassa vuo-
rovaikutuksessa ja verkottuen myös muiden 
yhteiskunnan terveydenhuollon koulutusjär-
jestelmien kanssa. Yhteistyötä syvennetään 
edelleen yliopistojen, sairaanhoitopiirien ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutusyh-
teistyö on näin vähintäänkin kaksisuuntaista 
sekä verkottunutta ja palvelee osaltaan yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen tehostamis-
ta (YETT-toimia) Puolustusvoimien ja muun 
yhteiskunnan kesken.
Varusmiesten lääkintäkoulutusjärjestelmäs-
sä on jo tehty ja tehdään edelleen tarkistuk-
sia koko kenttälääkintäketjussa taistelijasta 
ja etulinjan evakuointikyvystä vaativimpaan 
lääketieteelliseen osaamiseen. Esimerkkinä 
hyvää palautetta saaneesta kehittämisestä on 
ollut nykymuotoinen lääkintäreserviupseeri-
kurssi, jossa akateemisesti koulutetuille opis-
kelijoille on toteutettu moduuliperusteiset 
koulutukset. Erityisesti kenttälääkinnän so-
veltava johtajakoulutus on ollut kehittämisen 
punaisena lankana. 
Lähitulevaisuudessa varsinkin Puolustusvoi-
mien lääkintähuoltohenkilöstön sekä muun 
henkilöstön koulutustarpeet on tarkasteltava 
perinpohjaisesti erityisesti kenttäolosuhteissa 
selviytymisen näkökulmasta. Vaativissa ja vi-
hamielisissä ympäristöissä toimiminen edel-
lyttää TCCC (tactical combat casualty care) 
-tyyppisen koulutuksen nykyistä laajempaa 
organisointia vähintäänkin kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin osallistuville, mutta 
myös sotilashenkilöstölle yleensä. Yksinker-
taisilla taistelutilanteen huomioivilla toimil-
la ja verrattain yksinkertaisilla välineillä voi-
daan tehdä hengen ja raajan pelastamiseksi 

paljon, kun vain tiedetään mitä tehdään ja mi-
ten toimitaan!

PELASTUS- jA vArOTOIMINTA

Lääkinnällisen pelastus- ja varotoiminnan ke-
hittämistyö maavoimien esikunnan johdolla 
on tuonut esille jo aiemminkin tiedostetun tar-
peen kehittää lääkintähuoltohenkilöstömme 
koulutus- ja toimintavalmiuksien seurantajär-
jestelmää. Tulevaisuudessa yhteiset seuran-
tamallit voisivat toteutua osana ”Osaamisen 
kehittäminen-hanketta”. Tällöin edellytetään 
valmiuksia hallita rekisterijärjestelmällä lää-
kinnällisen varotoiminnan henkilöstön ”toi-
miluvat”.  Tarvittavan koulutusjärjestelmän 
rakenne sisältöineen on arvioitava ja muu-
tettava nykyjärjestelmää eli ”kurssitarjotinta 
näyttökokeineen” tarvittaessa. Tavoitteena on 
kouluttaa Lääkintäkoulun kursseilla henkilös-
tö asiakkaiden käyttötarpeiden vaatimusten 
mukaisesti. Tieto-taidon ylläpitämiseksi tulee 
koulutetun hakeutua määräajoin täydennys-
kursseille, jotta toimiluvan voimassaoloa voi-
daan jatkaa. Vastaavia järjestelmiä ovat mm. 
ilmavoimien ohjaajien kelpuutuksien seuran-
ta tai sotilashenkilöiden kenttäkelpoisuuksien 
seurannat. 
Henkilöstön varokoulutustarve on suunni-
teltavassa mallissa todennäköisesti alkuvai-
heessaan suurempi kuin Lääkintäkoulun kou-
lutusresurssit, joten siirtymäajan pituus sekä 
mahdolliset poikkeamaluvat uuteen käytän-
töön tulee myös määrittää sujuvan, mutta kui-
tenkin turvallisen, toiminnan takaamiseksi 
tarvitsijoille.  
Lääkintäkoulun koulutusresurssien tehosta-
minen vaatinee myös koulutusjärjestelmä-
rakenteen arviointia. Kouluttajahenkilöstön 
tulee toimia tulevaisuudessa dynaamises-
ti – erityisesti yhteydenpito kenttään koros-
tuu. Toiminnan tulee olla vähintäänkin kaksi-
suuntaista ja mieluimmin hyvin verkottunutta 
– Lääkintäkoulusta kentälle ja päinvastoin. 
Asiakkaiden tarpeita tulee mahdollisuuksien 
mukaan myös ennakoida. Lääkintähuoltohen-
kilöstön koulutuksen tehostamiseksi uudet 
informaatioteknologian ratkaisut tulee arvi-
oida ja käyttää täysimääräisesti hyväksi, jot-
ta koulutustavoitteet voidaan tuottaa jatkossa 

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 1

6



mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kou-
lutuksilla on taipumus muodostua helposti 
turhankin raskaiksi ja ”täydellisyyteen” pyr-
kiviksi – tätä pitää välttää jatkossa ennakoi-
malla ja täsmäkoulutuksia kehittäen.

KANSAINvÄLISET 
KrIISINHALLINTATEHTÄvÄT

Varuskunnallisen lääkintä-, pelastus- ja va-
rotoiminnan kehittämisen lisäksi painopiste 
tulee suunnata yhä voimakkaammin kansain-
välisiin kriisinhallintatehtäviin (KRIHA) ja 
kriisinhallintaoperaatioihin. Erityisesti vai-
kealla Afganistanin alueella operaatioiden 
luonne ja uhkataso on vaikeutumassa edel-
leen. Toimintaympäristön muutokset tule-
vat edellyttämään asianmukaisia tiedusteluja 
sekä muutoksia Lääkintäkoulun koulutustar-
jontaan ja -järjestelyihin. 
Lääkintäkoulun toimet lääkinnällisten val-
miuksien parantamisessa tehdään pääosin 
koulutusta kehittäen, mutta osin myös kehit-
tyvien lääkintä- ja suojavarusteiden avulla. 
Koulutuksen tehostamisessa merkittävä rooli 
on jo ollut simulaatiokeskuksella ja sen toi-
mintaan osallistuneella henkilöstöllä. Taiste-

lijakohtainen ensiapuvälineistön ja -materiaa-
lin kehittely vaatii jatkuvaa kehitystyötä, jota 
tehdään yhteistyössä SOTLK:n sisällä tutki-
mus- ja kehittämisosaston (T&K), kriisinhal-
lintahenkilöstön sekä muiden kansainvälis-
ten toimijoiden kanssa. Nato- ja  PfP-maiden 
(PfP= Partners for Peace) välinen tietojen 
vaihto sekä koulutusyhteistyö ovat tärkeitä 
menetelmiä kehittää yhteistyömahdollisuuk-
sia. Näitä tehostamaan on jo perustettu kan-
sainvälinen lääkintähuollon koulutuskeskus 
Unkariin (Medical Centre of Excellence = 
MOE). Toiminta on vielä alkuvaiheessa eikä 
tuloksellisuudesta ole tässä vaiheessa tietoa. 
Pohjoismaiden välinen lääkintäkoulutuksen 
ja muun huollon kehittäminen ja yhteistyön 
tarkastelu on etenemässä NORDEFCO-työs-
sä (NORDEFCO= Nordic Defence coopera-
tion).
Kenttälääkintävalmiuksiin kuuluvat myös 
kentältä kotiutuvien joukkojen vastaanottoon 
liittyvät valmiudet. Mm. henkisen tuen osal-
ta on erityisen tärkeää ylläpitää ja kehittää 
Sotilaslääketieteen Keskuksen asiantuntijoi-
den valmiutta yhteistyöhön Puolustusvoimi-
en sisällä sekä yhteistyökumppaneiden kans-
sa. Esimerkkinä kehittyvästä yhteistyöstä on 
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) kanssa äskettäin solmittu yhteistyö-
sopimus kansainvälisissä kriisinhallintateh-
tävissä esiintyvien psykiatristen ongelmien 
konsultaatioista.

YHTEEN HIILEEN PUHALTAEN 
HYvÄ TULEE

Toiminnan muutoksien ja lisääntyvien vaati-
musten ristiaallokossa meidän tulee muistaa, 
että luomme koko Puolustusvoimien lääkintä-
huoltohenkilöstön yhteisvoimin lääkintähuol-
lon suorituskykyä osana logistiikkajärjestel-
mää. Logistiikkajärjestelmä  – operaatioiden 
mahdollistaja –  puolestaan mahdollistaa 
joukkojemme toiminnan sekä edistää pal-
velus- ja työturvallisuutta. Lääkintähuollon 
toimilla tai lääkintähuollon  puutteilla on 
laajat vaikutukset joukkojemme toimintaky-
kyyn sekä poikkeusoloissa taistelumoraaliin 
ja -tahtoon. Kenttälääkintäjärjestelmän sii-
hen tiiviisti kuuluvine koulutuksineen tulee 
tukea Puolustusvoimien taistelukykyä sekä 
Suomessa että ulkomailla kriisinhallintateh-
tävissä.

LOPUKSI

Otin vastaan Lääkintäkoulun johtajan tehtä-
vät 1.12.2010 alkaen ja seuraavassa kuvai-
len Lääkintäkouluun ja lääkintäkoulutukseen 
liittyviä asioita, joiden katson olevan tärkeitä 
toiminnalle.
Pääesikunnassa palvelleena tulen korosta-
maan suunnitelmallisuutta, päämäärä- ja ke-
hityshakuisuutta. Tällä tarkoitan sekä Lääkin-
täkoulun toimintaa itsessään, että kouluttajien 
omaa suoritusta ja asennetta. Edellä mainittu-
ja tukee vahva verkottuminen Puolustusvoi-

mien sisällä kuten myös ulkoisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 
Lääkintäkoulua tulen johtamaan vahvasti no-
jautuen koululle annettuun tehtävään vastata 
Puolustusvoimien palkatun henkilöstön ja va-
rusmiesten sekä reserviläisten lääkintäkoulu-
tuksen sisällöstä, suunnittelusta ja toteutuk-
sesta.  Lääkintäkoulusta kehittyy kansallinen 
kenttä- ja katastrofilääketieteen osaamiskes-
kus, jonka uskon jokaisen työntekijän sisäis-
täneen. Vastuullemme on täten annettu yksi 
keskeisimpiä suorituskyvyn osa-alueitamme 
ja kouluttajien on toimittava vahvuusalueit-
tensa mukaisissa tehtävissä.
Koulussa tiivistyy sotilasopetuslaitoksena 
vahvasti siviilistä hankitun osaamisen ja soti-
laskoulutuksen yhdistäminen. Pidän tätä mah-
dollisuutena ja vahvuusalueena. Lääkintäkou-
lu elää samalla vahvasti Puolustusvoimien ja 
YETT:n vaatimusten ja kehityksen rinnalla, 
jolloin oman toimialan aloitteellisuus ja en-
nakkoluulottomuus on säilyttävä vahvana. 
Tehtäväänmääräykseni johtamaan lääkintä-
koulutusta on harvoin lääkärin kohdalle tu-
leva mahdollisuus, mutta lääkintäeversti 
Mäkitien jättämästä jäljestä on hyvä jatkaa 
eteenpäin. Uskon vahvasti Lääkintäkoulussa 
palvelevien ammattitaitoon saavuttaa heille 
uskotut tehtävät.

Teksti:
Jouko Peltomaa
Lääkintämajuri, lääketieteen- ja hammaslääketieteen 
lisensiaatti 
Sotilaslääketieteen Keskus, Lääkintäkoulu 
jouko.peltomaa(a)mil.fi

Kuvat:
Puolustusvoimat
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SOTILASTErvEYdENHUOLLON KOULUTUS  
YLIOPISTOILLE

Matti Mäntysaari

Pentti Kuronen

Ilkka Mäkitie

Sotilasterveydenhuollon ensimmäiseksi dosentiksi Suomessa nimitettiin LKT Kimmo Kos-
kenvuo vuonna 1977. Sotilasterveydenhuollon ensimmäinen professuuri perustettiin vuonna 
2008 Oulun yliopistoon, jonne oli jo hieman aikaisemmin perustettu sotilasterveydenhuol-
lon dosentuuri. Puolustusvoimien ja lääketieteellisten tiedekuntien koulutusyhteistyötä on 
tehty vuosikymmeniä, mutta sotilasterveydenhuollon ja -lääketieteen sekä kenttä- ja kata-
strofilääketieteen kurssit ovat vakiintuneet lääkärien peruskoulutuksessa vasta viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 

Opintokokonaisuuksissa ovat korostuneet 
kansalliseen puolustukseen liittyvä asevelvol-
listen palveluskelpoisuuden arviointi ja kent-
tälääkintään liittyvät aiheet. Tulevaisuuden 
koulutuksen kehittämistavoitteina ovat mm. 
ensihoidon ja kentällä tapahtuvan lääkintä-
johtamisen kehittäminen yhteistyössä kan-
sallisten osaajien kanssa. Tällöin tavoitetila 
palvelee vahvasti sekä yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen tukemista että valmistau-
tumista poikkeusoloihin. 

YLEISLÄÄKÄrIKOULUTUKSEEN 
SISÄLTYvÄT 
OPINTOKOKONAISUUdET

Lääketieteellisissä tiedekunnissa pidettävät 
Sotilasterveydenhuollon ja -lääketieteen sekä 
kenttä- ja katastrofilääketieteen opintojaksot 
(0,5 -1,0 opintopistettä) on tarkoitettu 4., 5. 
ja 6. vuosikurssin opiskelijoille. Tiedekunta-
kohtaisesti kurssit ovat joko valinnaisiksi tai 
pakollisiksi nimettyjä jaksoja lääkärin perus-
koulutuksessa. Luennoitsijat tulevat pääsään-
töisesti Puolustusvoimista.
Kurssien päämääränä on kuvata ne sotilaslää-
ketieteen kokonaisuudet, joita yleislääkärik-
si opiskelevan tulee osata. Kurssit esittelevät 
kattavasti sotilasterveydenhuollon osa-alueet. 
Lisäksi esitellään kansainvälisen kriisinhal-
linnan lääkintähuollon toimintamalleja. Tyy-
pillinen opintokokonaisuus on esitetty ohei-
sessa taulukossa:

Sotilaslääketieteen perusteet -opintoko-
konaisuuden opetusaiheet:

– asevelvollisten palveluskelpoisuusluoki-
tus

– Puolustusvoimien rauhan- ja sodanaikai-
nen terveydenhuoltojärjestelmä

– sotavammojen erityispiirteet
– ampuma- ja räjähdysvammojen hoitope-

riaatteet
– ensihoito kentällä
– mielenterveyden häiriöt poikkeusoloissa
– biologiset uhkakuvat
– C-suojelulääketiede
– kansainvälisen kriisinhallinnan lääkintä-

huolto
– tutustuminen varuskunnalliseen koulu-

tukseen ja terveydenhuoltoon
 yhteensä 24 tuntia, 1 opintopiste

Osana Oulun yliopiston sotilasterveydenhuol-
lon opetusta tullaan järjestämään valinnainen 
kurssi ”Selviytyminen poikkeuksellisissa olo-
suhteissa” (13 tuntia), joka sisältää katsauk-
set seuraaviin aiheisiin: ilmailulääketiede, su-
kelluslääketiede, suorituskyvyn alenemisen 
psykofysiologia, selviytyminen ääriolosuh-
teissa, riskien arviointi vieraissa ja vaativissa 
ympäristöissä sekä päätöksenteko äärimmäi-
sissä olosuhteissa. Lisäksi kuudennen vuo-
sikurssin yleislääketieteen seminaarisarjassa 
käsitellään sotilasterveydenhuoltoon ja kent-
tälääkintään liittyviä aiheita. Oulun opetus-
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kokemuksista kerätään soveltamistietoa myös 
valtakunnallisen poikkeusolojen koulutuksen 
kehittämiseen.
Kuluvana lukuvuonna opintokokonaisuuksiin 
sisältyy myös tutustumiskäynti sotilaallisen 
maanpuolustuksen toimintaympäristöön, käy-
tännössä lähivaruskuntaan. Varuskunnalliset 
olosuhteet kuvaavat tällöin myös kyseisen 
puolustushaaran (maavoimat, ilmavoimat, 
merivoimat) koulutusta ja lääkintähuollon 
erityispiirteitä, kuten esim. Upinniemen va-
ruskunnan osalta merivoimia. Merivoimien 
turvallisuuslähtöinen toimintamalli antaa 
opiskelijoille tietoa niin merenkulun kuin 
sukelluslääketieteen erityis- ja turvallisuus-
vaatimuksista henkilöstön suorituskyvyn ja 
järjestelmäturvallisuuden näkökulmasta. Vas-
taavanlaiset toimintamallit korostuvat kaikis-
sa puolustushaaroissa, mm. kansainvälises-
sä kriisinhallintatoiminnassa ja ilmailussa. 
Opiskelijat tarvitsevat turvallisuuslähtöisiä 
riskienhallintaan perustuvia ajattelumalleja 
myöhemmin laajasti eri lääketieteen aloilla ja 
erityisesti mm. työterveyshuollon piirissä toi-
miessaan. 

Sotilasterveydenhuollolliset ja -lääketie-
teelliset opintokokonaisuudet yliopistoissa 
muodostavat syventävän ja mielenkiintoisen 
käytännönläheisen aiheen niin lääkärien pe-
ruskoulutuksessa kuin myöhemmässä päte-
vöitymisessäkin. 

ErIKOISLÄÄKÄrIKOULU- 
TUKSESSA HYÖdYNNETTÄvIÄ  
KUrSSEjA

Kenttä- ja katastrofilääketieteessä korostu-
vat erityisesti johtaminen, triage, ensihoito, 
traumatologia ja anestesiologia sekä trau-
matiimi-toiminta. Puolustusvoimat on vuo-
desta 1998 lähtien järjestänyt määrävuosina 
Poikkeusolojen kirurgia -kursseja, jotka tar-
joavat mahdollisuuden ampumavammojen 
hoitoharjoitteluun nukutetuilla koe-eläimillä 
kenttäoloissa. Seuraava kurssi on suunnitel-
tu pidettäväksi vuonna 2012. Vastaava kurssi 
järjestetään vuosittain lääkintäreserviupseeri-
kurssilaisille ja harjoituksiin kutsutuille reser-
viläisille.
Sotilaslääketieteen Keskuksen kenttälääkin-

Selviytyminen poikkeuksellisissa olosuhteissa -kurssilla perehdytään mm. sukelluslääketietee-
seen.
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nän simulaatiostudiossa järjestetään sairaan-
hoitopiireille mm. traumatiimi-toimintaa tu-
kevia täsmäkursseja. Koulutusyhteistyötä on 
toistaiseksi tehty mm. Tampereen yliopisto-
sairaalan, Töölön sairaalan, Kanta-Hämeen 
keskussairaalan sekä Päijät-Hämeen keskus-
sairaalan kanssa. Soveltavaa simulaattoripoh-
jaista ensihoidon koulutusta on annettu myös 
kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin, mm. 
Kongoon ja Afganistaniin, lähteville ensihoi-
to- ja leikkausryhmille. 
Traumakoulutuksen kehittämisen yhteistyö 
on keskittynyt Helsingin yliopistoon ja Töö-
löön sairaalaan. Kehitystyön tavoitteena on 
aikaansaada valtakunnallisestikin yhteneviä 
koulutusmalleja. Näissä malleissa puolus-
tusvoimien vastuulla voisivat olla käytännön 
kenttälääkinnän harjoitukset mm. johtamis-
koulutustavoitteineen. 
Sotilaslääketieteen Keskuksessa käytännön 
opetusta ohjaavat Lääkintäkoulun ensihoidon 
ja kirurgian ylilääkärit, joilla on vahva koke-
mus kansainvälisestä katastrofilääkinnästä.

SOTILASLÄÄKETIETEEN 
ErITYISPÄTEvYYS

Sotilaslääketieteen erityispätevyys on pe-
rustettu puolustusvoimille välttämättömän 
sotilaslääketieteellinen osaamisen turvaa-
miseksi, arvioidaanhan varusmiehinä palve-
levien asevelvollisten palveluskelpoisuut-
ta ja terveysturvallisuutta lähes päivittäin. 
Myös kehittyvät asejärjestelmät sekä vaati-
vat henkilöstövalinnat edellyttävät terveyden 
ja suorituskyvyn tarkkaa arviointia esim. il-
mailulääketieteen ja kliinisen fysiologian kei-
noin. 
Erityispätevyyteen tähtäävä koulutusohjelma 
toimii peruskoulutuksen saaneelle lääkärille 
pätevöitymisohjelmana. Osaamistavoite on 
kuvattu seuraavassa taulukossa: 

Sotilaslääketieteen erityispätevyyden ta-
voite on, että koulutuksen saanut:

– on perehtynyt niin rauhanajan kuin poik-
keusolojen sotilaslääketieteen keskeisiin 
potilashoitoa koskeviin periaatteisiin, 
suunnitelmiin, käskyihin, ohjeisiin ja 
käytäntöön

– hallitsee poikkeusolojen kenttälääkinnän 
rakenteen, toiminnan ja taktisen käytön

– kykenee toimimaan asiantuntijana oman 
alansa erityiskysymyksissä

– kykenee sotilaslääketieteen kehittämis-, 
tutkimus- ja opetustyöhön

Sotilaslääketieteen erityispätevyys edellyttää 
käytännön palveluna kolmen vuoden työs-
kentelyä Puolustusvoimien terveydenhuollos-
sa tai vastaavassa kansainvälisessä kriisinhal-
linnan tehtävässä, teoreettista kurssimuotoista 
koulutusta Puolustusvoimissa sekä kirjallisen 
kuulustelun läpäisyä. Sotilaslääketieteen kir-
jallinen kuulustelu on järjestetty vuosittain 
kesäkuussa Sotilaslääketieteen Keskuksen 
Lääkintäkoulussa Lahdessa. 
On tärkeää tietää, että Puolustusvoimat tar-
joaa Puolustusvoimien virkalääkäreiden eri-
koistumisopintoihin osapalkkausta opintojen 
vaatimalta virkavapausajalta. Näin työsuhde 
ei katkea ja mm. eläke-etuudet säilyvät.

KOULUTUSTA TUKEvA 
TUTKIMUSTYÖ

Koulutusta tukeva sotilaslääketieteellinen tut-
kimus Suomessa on profiloitunut mm. puo-
lustushaarojen erityisvaatimusten tarpeisiin 
(esim. lentäjät, sukeltajat), sotilaan suoritus-
kyvyn optimoimiseen kylmissä olosuhteissa, 
kemiallisen ja biologisen suojelulääketieteen 
(CB) osaamiseen, mutta myös yleisen asevel-
vollisuuden mahdollistamiin kansanterveys-
työn tutkimuksiin. Tutkimustoiminnan kes-
keisin painotus on viime vuosina suunnattu 
sekä yksittäisen sotilaan että joukon suoritus-
kyvyn turvaamiseen. 
Sotilaslääketieteen Keskuksessa tutkimus- 
ja kehittämistoiminta on jaettu neljään yk-
sikköön: Ilmailulääketieteen keskukseen 
(AMC), Kenttälääkinnän keskukseen, Sukel-
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luslääketieteen keskukseen sekä CB-suojelu-
lääketieteen ja ympäristöterveyden keskuk-
seen, joissa on henkilökunnan lisäksi yhteensä 
viisi tutkijalääkärin/tutkijan joustavasti käy-
tettävää virkaa. Vuosittain valmistuu lääke-
tieteellisten tiedekuntien ja Puolustusvoimien 
yhteistyönä 1-2 sotilasterveydenhuoltoa pal-
velevaa väitöskirjaa sekä lukuisia kansainvä-
listen kongressien esityksiä ja julkaisuja.

vErKOTTUMINEN LUO vOIMAA

Puolustusvoimien sisällä koko lääkintähuol-
tojärjestelmä fokusoituu yhä voimakkaammin 
kenttälääkintään, päivittäisestä terveysasemi-
en toiminnasta aina vaativimpiin ampuma-
leirien koulutus- ja varotoimintoihin saakka. 
Kenttälääkintäjärjestelmään sisältyvät Puo-
lustusvoimien lääkintähuollon keskeiset toi-
minnat, joten kenttälääkintäkoulutuksen ke-
hittäminen on tärkeää. 
Kenttälääkintäketjun koulutuksessa taisteli-
joiden oma ensiapu, taistelijaparien ensiapu, 
lääkintäketju lääkintämiehistä osaavimpiin 
lääkäreihin on voimakkaassa kehitysvaihees-
sa. Kriisihallintatehtävissä toimivan henki-
löstön koulutuksessa on painotettava jokaisen 
henkilökohtaista osaamista vaativissa olosuh-
teissa – jopa tulen alla – sekä evakuointeja ja 
yhteistoimintaa kansainvälisissä yhteistyö-
verkostoissa. Myös Puolustusvoimien sotilas-
viroissa palvelevien henkilöiden ensiapukou-
lutusta tehostetaan kenttäolosuhteita varten.
Strategisen kumppanuuden puitteissa nope-
asti kehittyvä Puolustusvoimien ja sairaan-
hoitopiirien yhteistoiminta poikkeusoloihin 
valmistautumisessa mahdollistaa samalla yhä 
voimakkaammin integroituvan ensihoidon 
koulutuksen sekä yhteisen varusteiston suun-
nittelun. Tässä erityisesti sairaanhoitopiirien 
ensihoidon asiantuntijat ovat olleet alkuvai-
heessa mukana. Vuoden 2010 aikana on yh-
teistyössä kehitetty tehokkaasti mm. uusien 
NH90-helikoptereiden sekä Casa-kuljetusko-
neiden lääkintävarustusta sekä ilmaevakuaa-
tioiden toimintamalleja. Kehitetyt suoritusky-
vyt palvelevat Puolustusvoimien ohella myös 
yhteiskunnan rauhan ajan tarpeita suuronnet-
tomuuksissa tai häiriötilanteissa kuin myös 
kansainvälisiä kriisinhallintatehtäviä ja poik-
keusoloja.

Puolustusvoimien eri puolilla Suomea tapah-
tuva säännöllinen harjoitustoiminta mahdol-
listaa oikein organisoituna erityisesti käy-
tännön kenttälääkinnän johtamistoimintojen 
kouluttamisen. Simulaattoriavusteisuus sekä 
helikoptereiden ja kuljetuskoneiden tuki 
kenttälääkintäharjoituksille on suunniteltava 
ajoissa. Parhaimmillaan tällaiset harjoituk-
set antavat kuitenkin mittavat kehitysmah-
dollisuudet niin Puolustusvoimien sisäiselle 
koulutukselle kuin myös kumppanuussairaa-
loiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen 
sekä viranomaisten välisen koulutuksen ke-
hittämisyhteistyölle.

Kirjoittajat:

Matti Mäntysaari

LKT, sotilasterveydenhuollon professori
Oulun yliopisto
matti.mantysaari(a)mil.fi 
Pentti Kuronen

LT, Puolustusvoimien ylilääkäri, 
sotilasterveydenhuollon dosentti
Pääesikunta
pentti.kuronen(a)mil.fi
Ilkka Mäkitie

LT, lääkintähuollon dosentti
Sotilaslääketieteen Keskus
ilkka.makitie(a)mil.fi 

Kuvat: 

Puolustusvoimat

Sotilaslääketieteellistä tutkimusta tehdään 
mm. CB-suojelulääketieteen ja ympäristöter-
veyden keskuksessa Helsingissä.
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LÄÄKÄrISTÄ LÄÄKINTÄUPSEErIKSI
Ilkka Mäkitie 

Hanna Aaltola 

Matti Lehesjoki

Rauhan aikana Puolustusvoimien joukko-osastojen päätehtävänä on kouluttaa valmiutta 
kohotettaessa perustettavat joukot ja osallistua yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamiseen.
Lääkäreiden tai lääkäreiksi valmistuvien uudistettu lääkäreiden varusmiespalvelus, sekä 
naisten vapaaehtoinen asepalvelus (myöhemmin tekstissä varusmiespalvelus), muodostavat 
lääketieteellisen ja johtamisopillisen opintokokonaisuuden. Uudistettu lääkäreiden varus-
miespalvelus on tarkoitettu lääkäreille, hammaslääkäreille, eläinlääkäreille, proviisoreille 
sekä näiden alojen opiskelijoille. 

Puolustusvoimat suosittelee, että varusmies-
palvelus aloitetaan vasta lisensiaattitutkinnon 
suorittamisen jälkeen. Tällöin palvelusajasta 
voidaan hyväksyä merkittävä osa peruster-
veydenhuollon lisäkoulutukseen. Koulutus 
tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen sekä am-
matillista koulutusta, joka poikkeaa työsken-
telystä terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

LÄÄKINTÄrESErvIUPSEErI- 
KUrSSI

Lääkäreiden varusmieskoulutus on keskitetty 
Sotilaslääketieteen Keskuksen Lääkintäkou-
luun, josta on muodostunut kansallinen kent-
tä- ja katastrofilääketieteen osaamiskeskus. 
Lääkintäkoulu on vahvasti verkostoitunut 
korkeakoulumaailman kanssa. Lääkärit aloit-
tavat palveluksensa maa-, meri- tai ilmavoi-
mien joukko-osastoissa ja kahdeksan viikon 

Lääkintä-RUK:n upseerioppilas suorittamassa potilasevakuointia.
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peruskoulutuskauden jälkeen lääkintäreser-
viupseerikoulutukseen valitut jatkavat upsee-
rioppilaina Lääkintäkoulussa.
Lääkintäkoulun reserviupseerikurssin pituus 
on 14 viikkoa, jota seuraa 28 viikkoa kestä-
vä upseerikokelaskausi. Kenttälääkinnällä on 
keskeinen osa koulutuksessa. Kenttälääkin-
nän koulutus muodostaa nousujohteisen ko-
konaisuuden, jossa opitut taidot ovat sellai-
senaan siirrettävissä avoterveydenhuoltoon ja 
sairaalatyöskentelyyn. 
Kurssin toinen merkittävä kokonaisuus on 
uusittu johtamiskoulutus. Johtajakoulutuksen 
laajuus on noin 20 opintopistettä ja se sisältää 
runsaasti käytännön harjoituksia. Upseeriop-
pilas opiskelee kurssin aikana johtamista ja 
kehittyy esimies- ja vuorovaikutustaidoissa. 
Puolustusvoimien johtajakoulutus perustuu 
syväjohtamiseen. Puolustusvoimien antamaa 
johtajakoulutusta arvostetaan työnantajien 
keskuudessa, sillä koulutus antaa valmiuksia 
myös siviiliorganisaatioiden johtamiseen. 
Lääkintäreserviupseerikurssilla opitaan mm. 
ensihoitoa, potilasselvitystä (triage), johta-
mista ja lääkintähuollon järjestelyjä kenttä-
oloissa.  Taistelutekniikan ja huoltotaktiikan 
osiot niveltyvät lääkintäkoulutukseen. 
Kurssilla tutustutaan Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen eri yksiköihin, mm. Ilmailulääketie-
teen keskukseen Helsingissä (Aeromedical 
Centre), Sukelluslääketieteen keskukseen 
Upinniemessä sekä puolustushaarojen (maa-
voimat, merivoimat ja ilmavoimat) joukko-
osastoihin ja niiden antamaan koulutukseen, 
kuten helikopteritoimintaan. 
Puolustusvoimat pitää tärkeänä, että lääkintä-
huollon upseerioppilaat ja -kokelaat tuntevat 
myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisen ja viranomaisyhteistyön perus-
teet eri uhkakuvissa ja -tilanteissa. Perintei-
sesti on tutustuttu myös Veripalveluun ja eri 
pelastusviranomaisten toimintaan.
Lääkintäreserviupseerikoulutuksen päämää-
ränä on, että koulutettava voidaan varusmies-
palveluksen jälkeen sijoittaa reserviläisenä 
poikkeusolojen joukkoihin lääkintäupseerin 
tehtäviin. Tällaisia tehtäviä ovat mm. ensi-
hoitoryhmän ja -joukkueen johtajana toimi-
minen. Koulutus kestää yhteensä 362 päivää, 

jonka jälkeen koulutettavat ylennetään reser-
vinupseereiksi. Lääkintäkoulun reserviupsee-
rikoulutuksen tavoitteet esitetään oheisessa 
taulukossa:

Lääkintäkoulun reserviupseerikoulutuk-
sen tavoitteena on, että koulutettava:

– hallitsee ensihoitoryhmän ja -joukkueen 
toiminnan ja johtamisen

– osaa kouluttaa omaa joukkoaan
– osaa perus- ja joukkoyksikön hoitopaik-

kojen tiedustelun, valmistelun, siirtymi-
sen ja perustamisen sekä toiminnan hoi-
topaikalla 

– osaa lääkintähuollon toiminnan perus-
ajatuksen sekä tuntee ylemmän johtopor-
taan sekä yhtymään tukeutuvien lääkin-
tähuoltoon osallistuvien huoltojoukkojen 
ja paikallishuoltolaitosten käytön

– osaa sotavammojen ensihoidon
– osaa potilasselvityksen
– osaa kenttäoloissa esiintyvien tyypillis-

ten sairauksien hoidon
– osaa terveydenhoidon ja suojelulääkin-

nän perusteet kenttäoloissa
– osaa elintarvike-, vesi- ja ympäristö-

hygienian toteuttamisperiaatteet sekä 
ruokamyrkytysepidemiaepäilyn selvi-
tysperiaatteet ja epidemian leviämisen 
estämistoimenpiteet kenttäoloissa

– osaa potilaan käsittelyn kenttälääkintä-
ketjussa 

– osaa evakuointiajoneuvojen käytön peri-
aatteet

– tuntee realistiset etäisyydet ja evakuointi-
ajat eri hoitopaikkojen välillä 

– tuntee sodankäyntiin liittyvät lääkintä-
henkilöstöä koskevat kansainväliset so-
pimukset

LÄÄKETIETEELLINEN 
KOULUTUS 

Koulutus edellyttää lääketieteen perustei-
den tuntemista ja se perustuu lähtökohtai-
sesti Puolustusvoimien tarpeisiin poikke-
usoloissa, kenttä- ja katastrofilääketieteen 
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ollessa vahvasti edustettuna. Lääketieteelli-
sestä osuudesta vastaavat, usein ryhmäope-
tuksen muodossa, Lääkintäkoulun ensihoidon 
ja kirurgian ylilääkärit, joilla on laaja koke-
mus kansainvälisistä lääkintähuollon tehtä-
vistä. Tuntiopettajina toimivat myös Suomen 
johtavat sotilaslääketieteen erikoisosaajat 
sekä Sotilaslääketieteen Keskuksen omat eri-
koislääkärit, kuten epidemiologi, suojelulää-
kinnän erikoislääkärit, ilmailulääkärit ja su-
kelluslääkärit.
Koulutuksessa on moduloitu keskeisimpien 
ensihoidossa tarvittavien toimenpiteiden 
osaaminen, ensin teoriassa ja sitten käytän-
nön harjoituksina. Tavoite on osata toimia en-
sihoitotiimin johtajana ja jäsenenä. 
Lääkäreille opetettavia osioita ovat mm. en-
sihoitolääkkeiden hallitseminen, koniotomia, 
torakosenteesi, pleuradreenin asettaminen, 
verenvuotoshokin hoitaminen, palovamman 
hoito sekä psyykkisten stressireaktioiden 
ensihoito.  Koulutusta annetaan yhteistyös-
sä kunnallisen erikoissairaanhoidon kanssa. 
Improvisointikyky kenttälääkinnässä, kuten 
verenvuotoshokin hoito ja potilaan siirtotek-

niikat ilman apuvälineitä kentällä, kuuluvat 
luonnollisesti opetuskohteisiin. 
Koulutuksessa opitaan ymmärtämään poik-
keusolojen vammamekanismit ja vammojen 
patofysiologia, jota seuraa osallistuminen so-
takirurgian perusteisiin. Oppilas pääsee har-
joittelemaan mm. kaulan, rintakehän, vatsan 
ja lantion kirurgisia toimenpiteitä. Tämä kou-
lutus huipentuu kenttälääkinnän toimenpi-
deharjoitukseen. Harjoituksessa tutustutaan 
mm. uusien hemostaattien käyttöön henkeä 
uhkaavissa vakavissa verenvuodoissa.
Koulutuksen päämääränä on lisäksi saada 
käytännön valmiuksia toimia lääkärinä bio-
logisten ja kemiallisten uhkien varalta. Kou-
lutuksen loppuvaiheessa osataan teoreettiset 
tiedot sekä harjoitellaan käytännön valmiuk-
sia turvata sotilaan ja joukon fyysinen ja 
psyykkinen toimintakyky poikkeusoloissa.
Palvelus sisältää lisäksi käytännön sotilaster-
veydenhuollon harjoittelua Puolustusvoimien 
terveysasemilla, jolloin palveluskelpoisuuden 
arviointi sekä esim. rasitusmurtumien ja me-
luvammojen tunnistaminen ja käypä hoito tu-
levat tutuiksi.

Kenttälääkinnän toimenpideharjoitus.
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Hammaslääkäreiden koulutuksen pääpaino 
on kasvovammojen ensihoidon ja potilaan il-
matien turvaamisen opetuksessa. Kasvovam-
mojen hoidon opetus tapahtuu viisi viikkoa 
kestävänä harjoitteluna Helsingissä HYKS:n 
Suu- ja leukasairauksien klinikassa Kirurgi-
sessa sairaalassa ja Töölön sairaalassa. Kou-
lutusaikana hammaslääkärit perehtyvät käy-
tännön leikkaussalityöskentelyssä erilaisiin 
leukakirurgisiin osteosynteesi- ja rekonst-
ruktiomenetelmiin yliopistosairaalan tasol-
la. Kliiniseen hammashoitoon perehtyminen 
tapahtuu Sotilaslääketieteen Keskuksen ter-
veysasemilla. Tärkeä osa koulutuksessa on 
Huoltorykmentin hammashoitokaluston käy-
tön hallinta. Johtamisen harjoittelu tapahtuu 
sotilaallisissa harjoituksissa, hammaslääkä-
reiden koulutuksen tavoitteena on ensihoito-
joukkueen varajohtajan tehtävien hallinta. 
Eläinlääkäreiden eriytyvä koulutus kestää 3-4 
kuukautta. Se suoritetaan Puolustusvoimissa 
palvelevan eläinlääkärin ohjauksessa lääkin-
täreserviupseerikurssin jälkeen Sotilaslää-
ketieteen Keskuksessa ja puolustushaara- tai 
huoltorykmenttien esikunnissa. Koulutusjak-
son aikana upseerikokelaat perehtyvät Puo-
lustusvoimien ympäristöterveydenhuollon 
normaali- ja poikkeusolojen järjestelyihin, 
erityisesti vesi- ja elintarvikehuoltoon liitty-
vien riskien hallintaan. Tavoitteena on, että 
varusmiespalveluksen jälkeen kokelaalla on 
valmiudet toimia huoltorykmentin ympäris-
tönvalvontajoukkueen eläinlääkärin tehtäväs-
sä.
Vastaavasti proviisorien eriytyvään koulutuk-
seen sisältyy mm. Sotilasapteekin ja lääkin-
tävarikon toimintaan tutustumista, lääkkeiden 
varatuotantoharjoituksiin osallistumista sekä 
työskentelyä Puolustusvoimien strategisena 
kumppanina toimivan sairaanhoitopiirin sai-
raala-apteekissa.

PALvELUSjÄrjESTELYT

Koulutuksen sisältö on päivitetty vuonna 
2010 yhteistyössä Puolustusvoimien mui-
den reserviupseerikurssien kanssa. Koulutus 

on tiivis kokonaisuus. Liikuntakoulutuksen 
osuus on noin 10 % kokonaistuntimäärästä. 
Ammatillisesti Lääkintäkoulun reserviupsee-
rikurssi on antoisa ja vahvasti kollegiaalinen. 
Sen aikana muodostuvat ystävyyssuhteet kes-
tävät usein läpi elämän. Vuosi lääkäreiden va-
rusmieskoulutuksessa perusopintojen jälkeen 
muodostuu ainutlaatuiseksi kokemukseksi, 
missä palvelusaika muistuttaa enemmän Puo-
lustusvoimien erikoisjoukoissa toimimista 
kuin tavanomaista varusmiespalvelusta. Pal-
velus on järjestetty siten, että useimmat illat 
ja viikonloput ovat reserviupseerikurssin ja 
johtajakoulutuskauden aikana vapaita.
Osa upseerikokelaista on suorittanut myös so-
tilaslääketieteen erityispätevyyteen kuuluvan 
ns. Sotilaslääketieteen kuulustelun ennen ko-
tiutumistaan. Johtajakoulutuksesta saa erilli-
sen todistuksen, jota voi hyödyntää lääkärin 
erikoistumisopintojen hallinnon koulutukses-
sa.  
Reservin upseereille avautuu tie myös sotilas-
lääkärin virkoihin ja ylempiin sotilasarvoihin 
sekä kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. 
Koulutus on luonnollisesti kansainvälisesti 
yhteensopivaa ja hyödynnettävissä myös hu-
manitaarisissa avustustöissä.
Lisätietoja lääkäreiden varusmieskoulutuk-
sesta löytyy puolustusvoimien internet-sivuil-
ta: www.puolustusvoimat.fi

Kirjoittajat:
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Lääkintäeversti, dosentti 
Sotilaslääketieteen Keskus
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Sotilaslääketieteen Keskus, Lääkintäkoulu
hanna.aaltola(a)mil.fi
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UUdISTUNUT LÄÄKINTÄALIUPSEErIKOULUTUS
Mikko Terä

juhani Korpela

Ilkka Mäkitie

Palvelukseen astuvat varusmiehet odottavat nykyisin tarkoituksenmukaista koulutusta, joka on 
samalla mielekästä ja kiinnostavaa. Puolustusvoimat vastaa näihin odotuksiin myös käytännös-
sä poikkeusolojen suorituskyvystä tinkimättä. 
Suomalaisen kenttälääkinnän toimintatapamallit ja suorituskykyvaatimukset päivitettiin 
2000-luvun alussa lääkintämateriaalin, toiminnan perusajatuksen ja henkilösijoitusvaatimuksi-
en osalta. Samalla ne päivitettiin kansainvälisesti yhteensopiviksi. 
Lääkintäaliupseerikoulutusta säätelevät normit puolestaan uudistuivat huollon varusmies-
koulutusohjeistuksessa vuonna 2010. Lääkintäaliupseerikoulutus onkin nykyisin sisältönsä ja 
myöhemmin hyödynnettävyytensä osalta optimaalisessa tilanteessa. Palvelus lääkintähuollossa 
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä ja harjoitella terveydenhuollon taitoja käytännönlä-
heisissä tehtävissä. 

Asevelvollisuuden yhteiskunnallinen hyväksyt-
tävyys edellyttää, että varusmiesten palvelustur-
vallisuuden eteen tehdään kaikki mahdollinen. 
Lääkintähuoltoon koulutettavilla varusmiehillä 
on tässä oma tärkeä osuutensa.
Nuoret aliupseerioppilaat ovat itsenäisiä, osaavia 
sekä vastuuntuntoisia. Laadukas varusmieskou-
lutus antaa hyvän perustan vastuuntuntoiseksi 
kansalaiseksi kasvamiselle sekä vahvistaa suo-
malaista asevelvollisuutta. Asevelvollisen kan-
nattaa hakeutua lääkintähuollon tehtäviin jo kut-

suntojen yhteydessä, mikäli hänellä on soveltuva 
terveydenhuollon tutkinto, hän opiskelee alaa tai 
aikoo hakeutua alalle varusmiespalveluksen jäl-
keen. 
Aliupseerikurssin ensimmäisen, omassa joukko-
osastossa pidettävän, jakson tavoitteena on, että 
oppilaat tuntevat sotilasjohtamisen ja koulutta-
misen perusteet, osaavat yleiset ryhmänjohtajan 
perustiedot ja -taidot sekä osaavat käsitellä oman 
joukkonsa ryhmän kalustoa sekä toimia ryhmän 
taistelijan tehtävissä.

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 1

17



Aliupseerikurssin I jakson jälkeen lääkintäa-
liupseereiksi koulutettavat komennetaan Soti-
laslääketieteen Keskukseen yhdeksän viikkoa 
kestävälle Lääkintäaliupseerikurssille (aliupsee-
rikurssin II jakso). 
Koulutettavat Lääkintäaliupseerikurssille vali-
taan alalle halukkaista henkilöistä joukkotuo-
tantotehtävien mukaisesti. Koulutettaviksi on 
valittava fyysisesti (haavoittuneen käsittelyyn 
ja nostamiseen kykeneviä) ja henkisesti vahvo-
ja miehiä ja naisia. Etusijalla ovat ne, jotka ovat 
toimineet terveydenhuoltoalalla, palo- ja pelas-
tustoimessa tai ainakin ensiaputehtävissä tai ovat 
aloilla opiskelevia, sekä täyttävät aliupseeriksi 
koulutettavien muut vaatimukset.

LÄÄKINTÄALIUPSEErIKUrSSI

Aliupseerikurssin toisen jakson yleisenä tavoit-
teena on, että koulutettavat osaavat lääkintä-
huollon mukaisen toiminnan tehtävässään, ryh-
män suuruisen osaston johtamisen taistelussa tai 
erikoistehtävässä sekä osaavat kouluttaa johta-
maansa joukkoa. Lääkintäaliupseerikurssin si-
sältö on esitetty oheisessa taulukossa:

Lääkintäaliupseerikurssin (II jakso) 
sisältö: 

Yhtenäiskoulutus: 119 t
– yleinen sotilaskoulutus 62 t
– ase- ja ampumakoulutus 7 t
– taistelu- ja marssikoulutus 20 t
– liikuntakoulutus 19 t
– huoltopalvelu 14 t

Koulutushaarakoulutus 219 t
– kenttälääkintä 175 t
– ensiapukoulutus 61 t
– terveydenhuollon perusteet 24 t
– ympäristövalvonta 6 t
Yhteensä 338 t

Kurssi alkaa Lahdessa kahdesti vuodessa, huhti- 
ja lokakuussa. Se käsittää neljä joukkuetta, yh-
teensä noin 120 oppilasta. Kurssinjohtajan lisäksi 
kouluttajahenkilöstön rungon muodostavat jouk-
kueiden johtajat ja kenttäsairaanhoitajat. Edel-

lisen kurssin läpikäyneillä apukouluttajilla on 
myös oma tärkeä osansa. Lääkintäkoulun muu 
henkilöstö tukee kurssia opetustapahtumilla. 
Sotilaspedagogiikan hallitseminen on tärkeä osa 
vaativaa kurssia. Kouluttajien ja koulutettavien 
on tiedettävä, mitä asetetut tavoitteet tarkoitta-
vat koulutuksessa ja yksittäisissä koulutustapah-
tumissa. Tavoitteiden määrittäminen ainoastaan 
uuden tavoitetaksonomian mukaisesti ei riitä yk-
silöidyn opetustavoitteen ilmaisemiseksi kou-
lutettaville ja joukolle. Koulutustapahtumien 
tavoitteet on ilmaistava niin selkeästi, että jokai-
nen koulutettava ymmärtää, mitä harjoituksessa 
pyritään oppimaan.
Kurssilla pyritään jatkuvasti arvioimaan omaa 
toimintaa sekä kehittämään menetelmiä. Parhaat 
ja toimivimmat käytännöt löydetään ja otetaan 
käyttöön.
Käytännössä kurssilla painotetaan taistelukentän 
kenttälääkinnän perusteiden hallitsemista kuten 
CABC:n (catastrofic bleeding - airways - bre-
athing - circulation) ja TCCC:n eli taisteluen-
siavun osaamista.
Edelleen korostetaan mieskohtaisia taitoja ja vä-
lineitä sekä tilanteenmukaista toimintaa tapahtu-
mapaikalla; tilanteesta pelastamista, vuodon hal-
lintaa, ilmatien varmistamista, lämpimänä pitoa 
ja kuljetusasentoa. Kurssilla on luonnollisesti 
useita lääkinnällisiä opetuskohteita, kuten perin-
teellinen sidonta ja kantaen tapahtuva evakuoin-
ti, jotka eivät lainkaan ole menettäneet merkitys-
tään uudistuvista tekniikoista, apuvälineistä tai 
aikamääreistä huolimatta.
Myös uusi 10 minuuttia - 1 tunti - 2 tuntia -pe-
riaate (verenvuodon tyrehdyttäminen - lääkärin 
ensihoito - kirurginen ensihoito) on opetusohjel-
massa samoin kuin kenttälääkinnän kokonaisuu-
den ja evakuointiketjun ymmärtäminen. Kurssin 
lopussa on simuloidun haavoittuneen hoitoketju-
harjoitus, jossa koetellaan myös päätöksenteko-
taitoja.
Tärkeät hengen pelastavat hoitotoimenpiteet 
sekä peruselintoimintojen arviointiin liittyvät 
tutkimusmenetelmät opitaan parhaiten käytän-
nön harjoituksissa, joissa opetettavaa asiaa käsi-
tellään toistuvasti kenttälääkinnän hoitoketjussa. 
Oppilaat ovat yllättyneitä siitä, miten kenttälää-
kinnän perusteiden hallinta antaa valmiuksia aut-
taa vaikeasti loukkaantuneita yksinkertaisin me-
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netelmin. Nämä kenttälääkinnän perusopit ovat 
suoraan hyödynnettävissä siviilielämässä.  
Kurssilaisten antamien palautteiden pohjalta 
kenttälääkintään liittyvät eri elementit ja erityi-
sesti taisteluensiapu (TCCC) on koettu mielen-
kiintoisiksi ja tärkeiksi. Kenttälääkintä muodos-
taa erikoisalan, jonka opiskeluun oppilailla on 
korkea motivaatio.
Lisäksi oppilaiden harrastukset ja koulutus-
tausta ovat osoittautuneet tärkeiksi yksilöllises-
sä kehittymisessä. Tällöin myös joukkueen tuki 
auttaa tavoitteisiin pääsyssä. Esim. terveyden-
huoltoalan peruskoulutuksen saaneiden oppilai-
den paremmat teoriatiedot ihmisen anatomiasta, 
sairauksista tai esim. traumapotilaan elintoimin-
noista, tukevat välillisesti muita kurssilaisia. 
Lääkintämateriaalin ja hoitopaikkojen koulutuk-
sessa tavoitteena on opettaa koulutettaville pe-
rustiedot ja -taidot kalustosta ja hoitovälineistös-
tä: kuinka hoitopaikka perustetaan ja saatetaan 
hoitovalmiiksi, kuinka hoitovalmius pidetään 
yllä, ryhmän/joukkueen sisäinen työnjako ja teh-
tävät sekä kaluston huolto. Koko kurssi koulute-

taan Prikaati 2005-kenttälääkintäkaluston käyt-
töön. 
Tulevan lääkintäaliupseerin tulee osata edellä 
mainitut asiat, jotta hän voisi kouluttaa ja joh-
taa omaa ryhmäänsä johtajakaudellaan. Kurssin 
aikana ei harjoitella hoitopaikan toimintaa esim. 
huoltojoukkueen osana, koska käytettävissä ole-
va aika ja resurssit ovat rajalliset. Lääkintäaliup-
seerikurssilla opetetut asiat ovat työkaluja, joi-
den käyttämistä harjoitellaan johtajakaudella.   
Aliupseerioppilaiden johtajakoulutukselle on 
luonteenomaista johtajan oman esimerkin ko-
rostaminen. Hyvä johtaja on myös hyvä alainen. 
Kurssin aikana joukkueen oppilasjohtajana tai 
kurssin oppilasvääpelinä toimiminen ovat hyvää 
harjoittelua joukkokoulutuskauden tehtäviä var-
ten. Kurssilaiset kirjaavat johtamissuorituksensa 
muiden oppimistapahtumien lisäksi johtajakan-
sioonsa.
Kurssia voidaan pitää tiiviinä, ja siihen sisäl-
tyy neljä kenttäkoulutusharjoitusta eli leiriä. 
Lääkintäaliupseerikurssin arviointiohjeen mu-
kaan varusmieskurssin oppilaan opinnot keskey-

Sidonta kuuluu kenttälääkinnän perusteisiin.
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tetään, mikäli hän ollut poissa koulutuksesta yli 
1/3 kurssin palveluspäivistä. Kurssille ei voida 
ottaa oppilaita, joilla on jo valmiiksi pidempiä 
vapautuksia tai joiden kohdalla on muuten to-
dennäköistä, että he tulevat olemaan pois koulu-
tuksesta pidempään.

jOUKKOKOULUTUSKAUSI

Joukkokoulutuskaudella lääkintäaliupseerit pa-
laavat joukko-osastoihin, joissa jatkuu nousu-
johteinen lääkintähuollon koulutus nivoutuneena 
omaan aselajiin. Tällöin johtajakauden tavoittee-
na on, että varusmiesjohtajat hallitsevat sijoituk-
sensa mukaiset tehtävät ja kykenevät täyttämään 
määritetyt osaamisvaatimukset sekä hallitsevat 
itsensä kehittämisen periaatteet syväjohtamisen 
mallin mukaisesti (kts. oheinen taulukko). He 
harjaantuvat tehtäväänsä joukkotuotannon mu-
kaisissa johtaja- ja kouluttajatehtävissä.

Lääkintäaliupseerien koulutuksen tavoit-
teena on, että koulutettava:

– osaa hengenpelastavan ja muun ensiavun 
– osaa perus- ja joukkoyksikön lääkintähuol-

lon joukkojen kokoonpanot ja sotavarus-
tuksen sekä niiden tehtävät ja käyttöperi-
aatteet

– tuntee em. joukkojen suorituskykyvaati-
mukset

– osaa perus- ja joukkoyksikön hoitopaikko-
jen tiedustelun, valmistelun ja perustami-
sen  sekä toiminnan hoitopaikalla

– osaa suojelulääkinnän periaatteet
– osaa sokin ehkäisyn, ensiavun ja ensihoi-

don
– osaa potilasselvityksen
– osaa sotavammojen erityispiirteet 
– osaa potilaskirjanpidon
– osaa evakuointikuljetusten ja potilasval-

vonnan järjestelyt
– osaa materiaalitäydennysten periaatteet 
– tuntee kenttähygienian ja muun terveyden-

hoidon perusteet ja osaa valvoa kenttähy-
gienian toteutumista yksikössä

– tuntee sodankäyntiin liittyvät lääkintähen-
kilöstöä koskevat kansainväliset sopimuk-
set

Palvelus sisältää lääkintähuollon käytännön har-
joittelua joukko-osaston huoltopataljoonassa tai 
varuskunnallisella terveysasemalla, mikäli tehtä-
vät niissä tukevat joukkotuotantoa ja varusmies-
ten poikkeusolojen tehtävää. 
Ensihoitoryhmien (entisten lääkintäryhmien) 
harjoituksissa tavoitteena on myös ryhmän toi-
minnan ja kommunikaation oppiminen. Tavoite 
on saada ryhmä toimimaan tarvittaessa paineen 
alla rauhallisesti ja järjestelmällisesti.
Lääkintäaliupseerikoulutus muodostaa pedago-
gisesti modulaarisen nousujohteisen koulutusko-
konaisuuden. Siinä käydään systemaattisesti läpi 
asiakokonaisuuksia, ensin teoriassa ja myöhem-
min monissa käytännön harjoituksissa. 
Samalla joukko-osastojen on suhteutettava kou-
lutus oman aselajinsa ja taistelutekniikan vaa-
timuksiin. Puolustushaaroissa ja joukko-osas-
toissa olisi yhtenäistettävä toimintatapamalleja 
samalla korostaen oikeiden asenteiden sekä kou-
lutusjärjestelyjen merkitystä varusmiespalveluk-
sen mielekkäälle toteuttamiselle. 
Myös lääkintähuollon osalta johtamista, tak-
tiikkaa ja koulutusta tulee tarkastella nykyistä 
enemmän yhdessä, jotta taktiikan, johtamisen ja 
koulutuksen perusasiat saadaan palautettua kun-
niaan. 
Joukko-osastoilta ja terveysasemilta saadun pa-
lautteen mukaan lääkintäaliupseereiden joh-
tajakauden koulutusta on ohjattava nykyistä 
terävämmin. Lääkintäaliupseerikurssien kurs-
sikertomukset ja suositukset joukkokoulutus-
kaudelle antavat perusteet johtajakauden kou-
lutuksen suunnitteluun. Voidaksemme kehittää 
kurssin sisältöä tarvitsemme jatkossakin raken-
tavaa palautetta ja uusia näkemyksiä kaikilta 
kenttälääkinnän kouluttajilta.

KEHITYSNÄKYMÄT

Lääkintäkoulutuksessa lisääntyy ensihoitosuun-
tainen simulaatioharjoittelu. Lääkintäkoulun lii-
kuteltavan simulaattorijärjestelmän nukke reagoi 
hoitotoimenpiteisiin ja simulaatio auttaa ensihoi-
don tiimikoulutusta terveysasemilla. 
Lääkintäkoulun, ja laajemmin Sotilaslääketie-
teen Keskuksen, yhteistyö terveydenhuollon am-
mattikorkeakoulujen kanssa on laajenemassa. 
Tavoitteena on kurssin sisällön ja jatkokoulutuk-
sen nykyistä parempi tuotteistaminen ja verkos-
toituminen. 
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Tavoitteena on rekrytoida terveydenhuollon am-
mattikoulutuksen saaneita tai opiskelijoita lää-
kintäaliupseerikoulutukseen, jolloin sijoituskel-
poisuus reservin operatiivisiin yhtymiin paranee.

rESErvILÄISYYS

Kenttälääkinnän kehitys on 2000-luvulla ollut 
voimakasta. Uusien hoitopaikkojen ja lääkintä-
materiaalien laatu on korkeinta mahdollista ta-
soa. Operatiiviset joukot edustavat Puolustus-
voimien nykyaikaisimpia ja tulivoimaisimpia 
liikkuvia joukkoja. Joukkoihin sijoitetuilla, läh-
tökohtaisesti terveydenhuollon ammattikoulute-
tuilla, lääkintäaliupseereilla on vakioidut suori-
tuskykyvaatimukset. 
Suorituskykyvaatimuksilla tarkoitetaan ensisi-
jassa ensihoidollisia taitoja vastaavaan tapaan 
kuin siviiliyhteiskunnankin terveydenhuollossa 
ja pelastustoimessa, joissa ensihoito alkaa poti-
laan luota. Johtajien on pystyttävä aloittamaan 
omatoimisesti kertausharjoituksissa sekä poik-
keusoloissa oman joukkonsa kouluttaminen ja 
johtaminen. 
Edellä mainitulla on merkityksensä vaikka reser-
vin sa-sijoituksen muutos saattaa olla aiheelli-
nen siviilissä tapahtuneen terveydenhuollollisen 
uuden kouluttautumisen jälkeen. Huollossa on 
yleensäkin vahvana periaate, että toimialakohtai-
nen erityisosaaminen perustuu siviiliammattiin. 
Reserviin siirtyneiden lääkintäaliupseereiden on 
aiheellista tiedustella oma sodanajan sijoituksen-
sa aluetoimistosta arvioidakseen, vastaako sijoi-
tus omaa ammatillista osaamista.
Puolustusvoimissa järjestetään myös Reservissä 
aliupseerista upseeriksi -kursseja, joista kerro-
taan enemmän www.puolustusvoimat.fi -sivuilla. 

LOPUKSI

Johtajakoulutuksesta on aina hyötyä ja suurin 
hyötyjä on reserviin siirtyvä aliupseeri. Varus-
miesten saamaa johtajakoulutusta arvostetaan 
edelleen yhteiskunnassa. Arvostus näkyy opis-
kelussa ja työelämässä.

Syväjohtamisen johtajakoulutusohjelma on ke-
hitetty niin, että se vastaa myös siviiliorgani-
saatioiden vaatimuksia johtajana kehittymiselle. 
Työelämässä kilpaillaan tällaisista osaajista.
Oppilaitokset lukevat yleensä hyväksi opinto-
pisteitä saadusta johtajakoulutuksesta. Kukin 
ammattikorkeakoulu ja yliopisto määrittää itse 
varusmiespalveluksen aikaisen koulutuksen, 
harjoittelun ja työkokemuksen hyväksi lukemi-
sen oppilaitokseen pyrittäessä ja / tai itse opin-
noissa.
Vuonna 1923 vakinaistettu lääkintäaliupseeri-
koulutus vastaa mielestämme nykyisellään hy-
vin ajan vaatimuksia ja muodostaa yhden kiin-
nostavimmista vaihtoehdoista johtajakoulutusta 
ja lääkintätaitoja hakevalle nuorelle. Käytännös-
sä 250 lääkintäaliupseerin vuosittaisella kou-
lutuksella on myös yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta. Lääkintäaliupseerit voivat olla ylpeitä 
valinnastaan ja reserviläisyydestään. 

Kirjoittajat:

Mikko Terä 
Yliluutnantti 
Sotilaslääketieteen Keskus, Lääkintäkoulu
mikko.tera(a)mil.fi
Juhani Korpela  
Kenttäsairaanhoitaja 
Sotilaslääketieteen Keskus, Lääkintäkoulu
juhani.korpela(a)mil.fi
Ilkka Mäkitie 
Lääkintäeversti
Sotilaslääketieteen Keskus 
ilkka.makitie(a)mil.fi

Kuvat:

Puolustusvoimat

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 1

21



LÄÄKINTÄMIESKOULUTUS v. 2011
Tommi Heino

jukka Karjalainen

Ilkka Mäkitie

Ensimmäinen Puolustusvoimien lääkintähuollon oppikirja oli vuonna 1918 julkaistu ”Sani-
teettimiehistön oppikirja”. Kirja sisälsi anatomian ja fysiologian perusteiden lisäksi vam-
maoppia kuten verenvuodon tyrehdyttämistä ja lastoitusta sekä oman aikansa elvytysopin.
Tänään, lähes sadan vuoden jälkeen, lääkintämiehen tehtävä on yhtä ajankohtainen kuin 
aikaisemminkin, vaikka taistelutekniikka, koulutuskäytännöt ja lääkintämiesten osaamisen 
taso ovat muuttuneet. Nykyinen lääkintämateriaali, kenttälääkinnän hoitoketju sekä vuonna 
2010 päivitetty koulutusnormisto mahdollistavat kansallisesti ja kansainvälisesti korkea-
tasoisen lääkintäkoulutuksen. Lääkintämieskoulutuksella onkin vuonna 2011 paremmat re-
surssit kuin koskaan aikaisemmin.  

Varusmieskoulutuksen tarkoituksena on kou-
luttaa ja harjaannuttaa asevelvolliset soti-
laallisen maanpuolustuksen tehtäviin ja siten 
luoda edellytyksiä sodan varalle tarvittavien 
joukkokokonaisuuksien tuottamiselle. Lää-
kintäkoulutuksessa annetaan terveydenhuol-

lon osalta tiedollisia, taidollisia ja henkisiä 
valmiuksia sekä yksittäisen taistelijan että 
joukon suorituskyvyn turvaamiseksi. Suori-
tusvaatimukset on luetteloitu Puolustusvoi-
mien ohjeistoissa.

Lääkintämies kertaa perusasiat omassa joukkueessaan.
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Palvelusturvallisuus edellyttää lääkintähuol-
lon läsnäoloa kaikessa koulutuksessa. Tämän 
osalta lääkintämiehet kuuluvat joukkonsa 
avainhenkilöihin. 
Nykyajan kansainvälisissä konflikteissa ja so-
dissa toimineet lääkintämiehet, medicit, ovat 
julkaisseet useita omiin kokemuksiinsa pe-
rustuvia kirjoja. Näissä kirjoissa korostuvat 
perusteiden hallinnan lisäksi taktisen tilan-
teen ja arvostelukyvyn merkitys; käytännössä 
taisteluensiavun (TCCC) hallitseminen omien 
ensihoitokeinojen rinnalla.

LÄÄKINTÄMIESTEN vALINNAT

Lääkintämiehiksi koulutettavat valitaan alalle 
halukkaista. Lääkintähuollon tehtäviin kan-
nattaa hakeutua jo kutsuntojen yhteydessä, 
mikäli asevelvollisella on soveltuva tervey-
denhuollon ammatti tai hän aikoo hakeutua 
alalle varusmiespalveluksen jälkeen. Tavoit-
teena on valita koulutukseen terveydenhuol-
lon tai pelastusalan ammattikoulutettuja ja 
opiskelijoita sekä ensiapuryhmissä (tai vas-
taavissa) toimivia.
Lisäksi vaatimuksena on palveluskelpoisuus-
luokka A, normaali paineensietokyky sekä se, 
että koulutukseen valittavalla ei ole tervey-
dellistä estettä raskaiden taakkojen nostami-
seen tai kantamiseen. 
Ilmeisesti varusmiespalvelus tarjoaa siinä 
määrin eripituisia ja erilaisia palvelustehtä-
viä, että lääkintämieheksi pyrkiminen ei aina 
ole kilpailukykyisin vaihtoehto. Lääkintämies-
koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet siviilis-
sä hankitun tai hankittavan koulutuksen hyö-
dyntämiseen jo varusmiespalveluksen aikana 
onkin tuotava nykyistä voimakkaammin esille 
kutsunnoista alkaen.

LÄÄKINTÄMIESKUrSSIT

Lääkintämiehiksi koulutetaan vuosittain kah-
desta saapumiserästä noin 900 miestä ja nais-
ta. Lääkintämieskurssin pituus on neljä viik-
koa, joista yksi viikko on maastoharjoitusta. 
Lyhyt kurssi painottuu perusteisiin. Lisäksi 
järjestetään teoria- ja käytännönkokeet.

Kurssilla olemme huomioineet, että oppilaat 
ovat erityisesti kiinnostuneita harjoituksis-
ta, jotka sidotaan tilanteenmukaiseen toimin-
taan. Kentällä annettava ensiapu, kuten rajun 
verenvuoden tyrehdyttäminen, sekä potilaan 
evakuointi ovat lääkintämiehen tärkeimmät 
taidot ja niiden hallitseminen on oleellista 
lääkintämiehen sodanajan tehtävässä.  On-
nistuneen taisteluharjoituksen perustana on 
lääkintämiesten riittävä teoriatieto sekä yksit-
täisten ensitoimien oppiminen ennen sotilaal-
lisemman harjoituksen toteuttamista.
Kurssilla keskitytään joukkueen lääkintämie-
hen ja komppanian ensihoitoryhmän lääkin-
tämiehen tehtäviin, vaikka poikkeusolojen 
lääkintämiessijoituksia on kenttälääkinnän 
kaikilla tasoilla. Etulinjassa lääkintähuollon 
tehtävänä on antaa hoitoa haavoittuneille ja 
sairaille, evakuoida heidät hoitopaikalle, yllä-
pitää terveyttä ja ehkäistä sairauksia sekä ja-
kaa ja täydentää lääkintämateriaalia. Kurssin 
hyväksytysti suorittaneille jaetaan lääkintä-
huoltoa vastaava koulutushaaramerkki.
Lääkintämieskurssia itsessään ei tule sekoit-
taa erikoisjoukoissa järjestettäviin ns. taiste-
luensiapukursseihin, joissa koulutetaan tais-
teluvamman hengenpelastavat toimet. Näitä 
kursseja järjestetään useissa joukko-osastois-
sa sekä lisäksi erikoiskursseja mm. erikoisjää-
käri-, tiedustelija- ja sukeltajakoulutukseen 
liittyen. On selvää, että myös lääkintämiehille 
ja lääkintäaliupseereille opetetaan taisteluen-
siavun perusteiden tunteminen. 

LÄÄKINTÄMIESKOULUTUS

Lääkintämiesten koulutuksen lopputulos on, 
että koulutettava voidaan varusmiespalveluk-
sen jälkeen sijoittaa poikkeusolojen joukkoi-
hin lääkintämiehen tehtävään. Kurssi antaa 
vasta perusteet ja kurssin jälkeen lääkintä-
miehille järjestetään nousujohteista koulu-
tusta sekä harjaannutetaan heitä sodanajan 
tehtäviinsä ampumaleireillä ja taisteluharjoi-
tuksissa, yhteensä kuuden kuukauden ajan.  
Tämän lisäksi rauhan ajan lääkintähuolto tar-
vitsee lääkintämiehiä komennuspaikoilla, 
ensisijassa terveysasemilla, terveydenhuol-
lon palkatun henkilöstön rinnalle päivittäis-
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Koulutuksen päätösvaiheessa hallitaan sekä ensiapu että taistelutekniikka kentällä. 

ten terveyspalveluiden järjestämiseksi. Käy-
tännön kokemuksen saaminen varusmiesten 
usein lievistä sairasteluista antaa kokemusta 
potilaan arvioinnissa. Terveysasemien koko 
henkilöstö osallistuu tämän osalta lääkintä-
miesten jatkokoulutukseen.
Kurssin jälkeinen joukkokoulutuskausi on 
siis keskeisessä asemassa, sillä se muodostaa 
varusmiespalvelusajasta kaksi kolmasosaa. 
Joukko-osastot suunnittelevatkin kurssin jäl-
keisen palvelusajan siten, että lääkintämiehen 

kyky toimia sodan ajan tehtävässä kehittyy 
nousujohteisesti ja suorituskykyvaatimuksien 
mukaisesti. 
Koulutus tapahtuu yhteistyössä aselajin jouk-
ko-osaston ja varuskunnallisen terveysase-
man kanssa. Käytännössä varuskunnalli-
set joukkotuotantovaatimukset eroavat siinä 
määrin toisistaan, että paikallisesti on johdet-
tava miten koulutus toteutetaan. Yksityiskoh-
taiset koulutuksen päämäärät on esitetty ohei-
sessa taulukossa.
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Lääkintämieskoulutuksen tavoitteena 
on, että koulutettava:

– hallitsee henkeä pelastavan ensiavun an-
tamisen 

– hallitsee potilaiden käsittelyn ja kuljetus-
asennot

– hallitsee potilasevakuoinnin taisteluken-
tällä

– hallitsee ensihoitokortin täyttämisen
– osaa perusyksikkö- ja joukkoyksikköta-

san hoitopaikkojen perustamisen
– osaa laskimonsisäisen nestehoidon aloit-

tamisen periaatteet myös kylmissä olois-
sa

– osaa potilasselvityksen periaatteet
– osaa perus- ja joukkoyksikön lääkintä-

huollon järjestelyiden periaatteet
– osaa suojelulääkinnällisen ensiavun peri-

aatteet
– tuntee terveydenhoidon ja kenttähygieni-

an valvontaan liittyvät tehtävät
– tuntee kenttäoloissa tavallisimmat sairau-

det ja vammat
– tuntee sodankäyntiin liittyvät lääkintä-

henkilöstöä koskevat kansainväliset so-
pimukset

Joukkokoulutuskausi loppusotaharjoituk-
sineen on lääkintähuollossakin palvelevil-
la toiminnallinen ja taidollinen huipentuma. 
Liikkeen ja tulivoiman kasvaessa lääkintä-
mieskoulutukseen korostuu myös taisteluen-
siavun (TCCC) tunteminen. Joukkokoulu-
tuskaudella keskitytään erityisesti ase- ja 
koulutushaarojen yhteistoimintaa kehittäviin 
harjoituksiin; esim. lääkintähuollolla ja kul-
jetuksilla on perinteisesti runsaasti yhteistoi-
mintaa. 
Sairasajoneuvon kuljettajiksi koulutettavil-
le annetaan C1-luokan ajoneuvon kuljettaja- 
ja hälytysajokoulutus. Tämän lisäksi heidän 
tulee osallistua lääkintämieskurssille, jon-
ka yhteensovittaminen kuljettajakoulutuksen 
kanssa saattaa olla haasteellista. Haluamme 
korostaa sairasajoneuvon kuljettajan vastuul-
lista tehtävää, vaikka hän evakuoinnissa ei 
osallistukaan potilasvalvontaan.

TULEvAISUUS

Joukkorakenteiden pienentyessä ja kenttälää-
kintäketjun käytännön mahdollisuuksien (ti-
lannetietoisuus, kehittyvät ja kommunikaatio- 
ja hoitovarusteet, MEDEVAC) lisääntyessä 
lääkintämiesten valinta- ja suorituskykyvaa-
timukset laajenevat. Jatkuvasti kehittyvä en-
sihoito vaatii useimmiten terveydenhuollon 
peruskoulutusta lääkintähuollon sodan ajan 
henkilösijoituksissa.
Taistelutekniikan ja ympäristön merkitys, 
esim. kaupunkitaisteluihin erikoistunei-
den joukkojen itsenäinen toiminta taktisesti 
kompleksisessa ympäristössä, tulee huomioi-
da toiminnoissa.
Lisääntyneistä sähköisten laitteiden määräs-
tä huolimatta taistelija on ihminen. Ihminen 
aistii kipua, nälkää ja pelkoa, kuten aikai-
semminkin. Mahdollisesti hänen on tehtävä 
ratkaisut entistä nopeammin ja suoriudutta-
va yhä useammasta tilanteesta lyhyemmässä 
ajassa. Ihmisen kyky havainnoida ympäristöä 
saattaa parantua päätelaitteiden lisääntymisen 
myötä, mutta ihminen ei voi keskittyä kuin 
muutamaan asiaan kerrallaan.
Edellä kerrotusta johtuen koulutusjärjestel-
mille asetettavat vaateet ovat erikoisaloilla 
moninaiset. Simuloinnin ja mallinnuksen me-
netelmin tapahtuva koulutus sekä virtuaali-
nen harjoittelu lisääntyvät lääkintähuollossa. 
Todellisten harjoitusten määrää ja merkitystä 
ne eivät korvaa koskaan. 
Kirjoittajat haluavat pitää jalkansa maas-
sa. Taistelijan on osattava taistella ja toimia 
myös ilman päätelaitteita. Onnistunut toi-
minta lähtee yksinkertaisten asioiden hal-
litsemisesta. Ensin pitää luottaa itseensä ja 
sitten tehtäväänsä. Toiseksi on osattava liik-
kuminen maastossa: taistelukentällä eteen tu-
levissa tilanteissa automaattinen reagointi ja 
oikea toiminta ovat menestymisen edellytys. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää yksinkertaisilta tuntuvien asioiden tois-
tamista kerta toisensa jälkeen. Yleisenä tak-
tisena periaatteena korostuu kaikilla tasoilla 
toimeenpanokyky, toiminnan tavoitteellisuus 
ja turvallinen toteutus. Lääkintämies ei tunne 
itseään avuttomaksi.
Kokemuksiemme mukaan lääkintämieskou-
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lutuksessa korostuvat tulevaisuudessa cABC-
periaatteen, taisteluensiavun ja evakuoinnin 
onnistuminen etulinjassa. Käytännössä tämä 
edellyttää, että lääkintämies kouluttaa myös 
omalle joukolleen ne ensiaputoimet ja mene-
telmät, joilla haavoittunut selviää jatkohoi-
toon.
Lääkintäkoulutuksen suunnitelmallisuudessa 
ja johtamisessa on aina kehitettävää. Kriisin-
hallintatehtäviin lähtevän lääkintähenkilöstön 
koulutus antaa mielestämme hyviä virikkeitä. 

LOPUKSI

Terveysasemalla työskentelevien terveyden-
huollon ammattilaisten on sisäistettävä lää-
kintämieskoulutuksen aktiivinen integroitu-
minen päivittäiseen sotilaskoulutukseen sekä 
ymmärrettävä kouluttajavastuunsa. Koska 
lääkintämies toimii osana joukkuettaan, jossa 
korostuu lääkintätaitojen ohessa taistelutek-
niikka, on palkatun terveydenhuoltohenkilös-
tönkin aihetta tutustua joihinkin kouluttajan 
kirjoihin, joista suosittelemme esim. Komp-
panian taisteluohjetta sekä Taistelija 2020 

-jalkaväen kärkitaistelija -kirjaa. 
Lääkintäkoulussa ohjausvastuu nähdään sel-
keänä. Lääkintämieskoulutuksen haasteet ja 
mahdollisuudet on tunnistettu. Kehittämi-
nen jatkuu yhteistyössä puolustushaarojen ja 
joukko-osastojen kanssa.
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HUOLTO- jA LÄÄKINTÄTAKTIIKAN KOULUTUS
Markku Koski

Sami Friberg

Yleiset taktiset periaatteet ovat taistelun käymiseen liittyviä toimintaperiaatteita, joita nou-
dattamalla taistelun menestyksekäs käyminen on mahdollista. Nämä periaatteet ovat ajasta, 
paikasta ja asejärjestelmistä riippumattomia. Komppaniatasolla keskeiset taktiset periaat-
teet ovat vastustajan sekä oman joukon tuntemus, aktiivisuus, yksinkertaisuus, vaikutuksen 
keskittäminen sekä reservin varaaminen ja käyttö. Puolustusvoimien Lääkintäkoulu koulut-
taa taktiikkaa useammalla kurssilla.

Operatiivinen lähtökohta on keskeinen lää-
kintähuollon, kuten muunkin huollon, järjes-
telyissä. Operatiivinen onnistuminen perus-
tuu pääosin taktiseen onnistumiseen. Tähän 
liittyy oleellisesti taistelutekniikka, jolla ym-
märretään yleensä yksittäisen taistelijan taitoa 
toimia taistelukentällä. Maavoimien toimin-
nan perusta lepää luodun taktiikan varassa, 
joka antaa perusteet joukkojen ja niiden joh-
tajien kouluttamiselle ja varustamiselle. Suo-
malainen taktiikka edellyttää, että jalkavä-
en johtajat ja yksittäiset taistelijat kykenevät 
myös soveltamaan opittuja perustaitoja. Vas-
taava periaate sopii hyvin myös lääkintähuol-
lon järjestelyihin. 
Taisteluensiapua (TCCC) sekä joukkueen ja 
komppanian lääkintätaktiikkaa ja koulutus-
ta on kuvattu aikaisemmissa Sotilaslääke-
tieteen Aikakauslehdissä. Jos lääkintähuol-
lon järjestelyt epäonnistuvat, toimimaton 
evakuointiketju ruuhkauttaa nopeasti koko 
kenttälääkintäjärjestelmän ja siten heikentää 
”pullonkauloihin” juuttuneiden potilaiden en-
nustetta. Haavoittuneiden hoidon tai evaku-
oinnin kestäessä kauan sitoutuu lisäksi taiste-
luun kykeneviä sotilaita tähän tehtävään. 

KOULUTUS

Operatiivisten yhtymien kenttälääkintätehtä-
vät ja suorituskykyvaatimukset valmistuivat 
vuonna 2006. Näiden osin lääkintäteknisten 
vaatimuksien lisäksi lääkintähuollon toimin-
tatapamalleja ja lääkintätaktiikkaa täytyy osa-
ta soveltaa.
Lääkintäkoulussa taktiikan opetusta annetaan 

lääkintäreserviupseerikoulutuksen lisäksi tie-
tyillä henkilökunnan kursseilla. Lääkintäa-
liupseerikursseilla ja lääkintämieskursseilla 
asiaa sivutaan perusyksikön ja joukkoyksikön 
lääkintähuollon osalta.
Lääkintäreservinupseerikoulutuksessa an-
netaan perusteet lääkintätaktiseen päätök-
sentekoon ja päätöksen tehokkaaseen toteut-
tamiseen sodan ajan toimintaympäristössä. 
Taktiikan yleisten periaatteiden lisäksi huol-
lon johtamiseen kuuluvat yleisinä periaatteina 
logistinen ajattelutapa, varmuus, pitkäjäntei-
syys, voimavarojen keskittäminen, ratkaisu-
jen yksinkertaisuus, ennakoivuus ja jousta-
vuus. 
Huollon johtaminen jaetaan perinteisesti ope-
ratiiviseen ja järjestelyjen johtamiseen. Huol-
lon järjestelyjen johtamisella tarkoitetaan so-
tatoimen tai operaation huollon toimialojen 
käytännön toimenpiteiden johtamista. Lää-
kintähuollon johtamisella tarkoitetaan po-
tilaiden hoidon ja evakuoinnin järjestelyjä 
sekä joukkojen terveyttä, toimintakykyä ja 
palvelusturvallisuutta ylläpitävien toiminto-
jen suunnittelua ja johtamista. Lisäksi sillä 
tarkoitetaan ympäristövalvonnan ja lääkintä-
materiaalitoimintojen käytännön toiminnan 
suunnittelua ja johtamista. 
Komppanian tasolla ensihoitoryhmän johta-
ja toimii komppanian lääkärinä. Pataljoonan 
ensihoitojoukkueen johtaja puolestaan on pa-
taljoonan lääkäri ja lääkintähuoltotoimialan 
johtaja. Hän vastaa lääkintähuollon järjeste-
lyistä. Hyvän taktikon ominaisuuksia on lue-
teltu oheisessa taulukossa. 

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 1

27



Määritelmä hyvän taktikon kyvyistä ja 
taidoista vaihtelevassa toimintaympäris-
tössä (Maanpuolustuskorkeakoulu, Tak-
tiikan laitos, evl Mauri Etelämäki 2009):

Toiminnassa korostuu 
– johdonmukaisuus ja selkeä ajattelukyky
– taito erottaa olennainen epäolennaisesta
– joustavuus
– ennakkoluulottomuus sekä hallittu mieli-

kuvitus
– rohkeus esittää omia perusteltuja mielipi-

teitä
– päämäärätietoisuus ja kestävyys pyrittä-

essä paineen alaisena toteuttamaan teh-
tävää

– päätöksenteko- ja riskinottokyky
– toimeenpano- ja järjestelykyky
– hyvä esitys- ja yhteistoimintakyky

Näiden yleisten vaatimusten lisäksi on tu-
levien lääkintähuollon reservinupseereiden 
hallittava huollon ja erityisesti lääkintähuol-
lon taktiset organisaatiot, toimintaperiaatteet 
ja joukkojen käyttö taistelijaparista aina pri-
kaatin huoltopataljoonan tasolle asti. Lääkin-

tä-RUK:n käyneen nuoren lääkärin poikke-
usolojen joukkojen ensimmäinen tehtävä on 
yleensä komppaniatasolla ensihoitoryhmän 
johtajana. Osa sijoitetaan vastaavaan tehtä-
vään pataljoonan huoltokomppanian ensihoi-
tojoukkueeseen tai jopa ensihoitojoukkueen 
varajohtajan/johtajan tehtävään.  
Koulutus toteutetaan nousujohteisesti. Lää-
kintäreserviupseerioppilaat ja myöhemmin 
kokelaat ovat koko peruskoulutuskauden jäl-
keisen palvelusaikansa Lääkintäkoulun kir-
joilla ja ohjauksessa. Tämä antaa erinomaisen 
mahdollisuuden opettaa tarvittavia taktisia 
taitoja koko palvelusajan. Koulutus toteute-
taan ensin luennoilla ja tämän jälkeen erilai-
sina harjoituksina sekä johtamiskoulutuksen 
osana johtamissuorituksina. Koulutukseen 
kuuluu olennaisena osana karttaharjoituksia, 
joissa opitaan mm. huoltosuunnitelman, eri-
tyisesti sen lääkintähuoltoa koskevien osien, 
tekeminen ja esittely. Koska kurssilaisilla on 
hyvä oppimiskyky ja -motivaatio, voidaan 
koulutuksen vaatimustaso pitää varsin korke-
alla.
Palkatulle henkilöstölle annetaan huolto- ja 
lääkintätaktiikan opetusta samojen opetus-
suunnitelmien ja koulutusharjoitteiden mu-
kaan suhteutettuna kuitenkin opiskelijoiden 

Kuvitteellinen harjoitusesimerkki lääkintähuollon kertausharjoituksesta.
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lähtötasoon ja aikaisempaan osaamiseen. Tär-
keimmät lääkintätaktiikan kurssit ovat Maan-
puolustusopintokokonaisuuden ja Puolus-
tushaaraopintokokonaisuuden lääkintälinjat. 
Niiden kurssisisältöön kuuluu osallistuminen 
lääkintähuollon johtajana poikkeusolojen yh-
tymän esikuntatyöhön sekä työhön huoltoryk-
mentin lääkintähuollon joukoissa. Taktiikan 
ja operaatiotaidon opetus toteutetaan pääosin 
kartta- ja sotaharjoituksissa sekä esikunta-
harjoitteluna muiden toimialajohtajien, esim. 
huoltoupseerikurssilaisten, kanssa. Taktiikan 
ja huoltotaktiikan kirjallisuus täydentää opis-
kelua (esim. artikkelin lopussa mainitut kirjat 
3,4,5).
Koulutus on suunniteltu Prikaati 2005 -jouk-
kojen ja toimintatapojen pohjalta, ja se on 
yhdenmukaistettu Hämeen Rykmentin Huol-
tokoulussa annettavan huoltotaktiikan ja ope-
raatiotaidon opetuksen kanssa. Eri kurssilai-
set, esim. upseerikokelaat sekä palveluksessa 
olevat kenttäsairaanhoitajat ja lääkärit, osal-
listuvat myös alueellisiin ja valtakunnalli-
siin harjoituksiin. Näissä he voivat harjaantua 
poikkeusolojen tehtäviinsä esim. harjoitusesi-
kunnassa.
Reserviläisten osalta lääkintätaktiikka muo-
dostaa yleensä mielenkiintoisen osa-alueen, 
jossa korostuu lääkintähuoltosuunnitelman 
laatiminen mm. kartta- ja käskytysharjoituk-
sina. Alaisten tuella on osattava sekä tiedus-
tella, perustaa, että käyttää oikein omaa hoito-
paikkaa. Yleiset perusteet on hallittava, ennen 
kuin voidaan siirtyä oman alan erityispiirtei-
siin. 
Lääkintätaktiikan tutkimus ja koulutus on ny-
kyisellään vahvassa kehitysvaiheessa. Ver-

kottumista Huoltokoulun ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun kanssa pidetään tärkeänä. 
Kansainvälisiä kokemuksia hyödynnetään 
erityisesti lääkintähuollon tarpeen ja toimin-
tatapamallien arvioimisessa sekä hoitopaik-
kojen käytön ja evakuointijärjestelyjen opti-
moimisessa.
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SILMÄYS SUOjANAAMArIN SISÄÄN 
– SUOjELULÄÄKETIEdE jA SUOjELULÄÄKINNÄN 

KOULUTUS
Kari Innilä

johanna Törmä

Tapio Kuitunen

Suojelulääketiede on vaativa yhdistelmä ensihoitoa, farmakologiaa, toksikologiaa, mikro-
biologiaa, immunologiaa ja sisätauteja. Lisähaasteita tuovat poikkeava toimintaympäristö, 
käytettävissä olevien resurssien rajallisuus ja puuttuva tutkimusnäyttö. Suojelulääketiede ei 
ole kuulunut perinteisesti lääketieteellisten tiedekuntien opinto-ohjelmaan, vaikka aihepii-
riä sivutaan monien opintojaksojen ja kurssien sisällössä. Viime vuosina Puolustusvoimat 
on ottanut näkyvämmän roolin lääkärien peruskoulutuksessa etenkin rekrytointimielessä 
ja sotilaslääketieteen perusteiden kurssilla luennoidaan myös suojelulääkinnästä tuleville 
lääkäreille. Varusmiespalveluksensa aikana suuri osa lääkäreistä tai lääkäriksi opiskelevis-
ta on koulutettu reservin lääkintäupseereiksi, joilla on reserviupseerikurssin jälkeen perus-
tiedot suojelulääketieteestä ja suojelulääkinnän toimintatavoista.

Puhdistustoimenpiteillä vähennetään potilaan saamaa kemikaalialtistusta.
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Suojelulääketiede ei ole luonteensa takia 
näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Tämä erot-
taa sen muista lääketieteen erikoisaloista. 
Hoitostrategiat perustuvat, onneksi, harvoihin 
käytännön kokemuksiin sekä farmakologian, 
toksikologian ja infektiotautien perusteiden 
soveltamiseen. Vitaalielintoimintojen ylläpito 
ja hyvä yleishoito ovat keskeisiä kaikilla hoi-
totasoilla.
Suojelulääketieteellistä tutkimusta tehdään 
erilaisin koejärjestelyin ympäri maailmaa 
runsaasti, mutta tutkimustulokset ovat har-
voin julkisia. Kemiallisten ja biologisten 
aseiden kieltosopimuksista ja niiden laaja-
alaisesta ratifioinnista huolimatta ei voida 
tuudittautua siihen, ettei tutkimus- ja kehitys-
työtä tehtäisi tälläkin saralla. Tämä edellyttää 
jatkuvaa tietojen päivittämistä, valppautta ja 
mukautumiskykyä muuttuvien uhkakuvien 
mukaisesti. 
Suojelulääketiede on ennen kaikkea enna-
kointia ja varautumista kemiallisten, biolo-
gisten, radiologisten ja ydinaseiden (CBRN) 
ja agenssien vaikutuksiin. Tämä perustuu 
ajankohtaisen suojelu- ja lääkintätiedustelu-
materiaalin hyödyntämiseen toimintaympä-
ristö huomioiden. Joukot voidaan esimerkik-
si rokotuksin immunisoida todennäköisimpiä 
biologisia uhkia vastaan. Varautumisen tärke-
ys korostuu erityisesti kriisinhallinta- ja vir-
ka-aputehtävissä, jolloin edellytetään nopeaa 
reagointia yllättäviinkin uhkiin. 
Oleellinen osa ennakointia ja varautumista 
on jatkuva koulutus sekä yksilö- että jouk-
kotasolla. Huoli joukkotuhoasein tapahtu-
vasta terrori-iskusta on lisännyt sekä julkista 
rahoitusta että kaupallisten toimijoiden akti-
viteettia. Erilaisten ilmaisimien ja analysaat-
torien tekninen kehitys on ollut merkittävää 
viime vuosina. Hyvin todennäköistä kuiten-
kin on, että ensimmäiset viitteet CBRN-altis-
tuksesta saadaan pelkän oirekuvan perusteella 
niin taistelukentällä kuin asutuskeskukses-
sa. Tällöin varhain tehty, oireisiin perustuva 
työdiagnoosi altisteen laadusta voi aggres-
siiviseen hoitoon yhdistettynä pelastaa niin 
taistelutoverit kuin toimistotyöntekijätkin. 
Toisaalta tartuntatautien varhainen mikrobio-
loginen diagnostiikka mahdollistaa lääkinnäl-

listen vastatoimenpiteiden aloittamisen jo en-
nen vakavien oireiden puhkeamista. 

SUOjELULÄÄKINNÄN KOULUTUS 
LÄÄKINTÄrESErvIUPSEErI- 
KUrSSILLA

Lääkintäreserviupseerikurssilla suojelulää-
kinnän koulutus koostuu luento-opetuksesta 
ja käytännön harjoituksista. Koulutusohjelma 
antaa perustiedot biologisesta ja kemiallises-
ta suojelulääketieteestä sekä säteilyvammojen 
lääkinnällisestä hoidosta. 
Luennoissa esitetään biologisten ja kemial-
listen uhkakuvien arvioinnin periaatteita sekä 
biologisten, kemiallisten, ydin- ja polttoasei-
den vaikutusten toteamismenetelmiä sekä 
eroja lääketieteelliseltä kannalta. Hoidollises-
ti keskeisiä kokonaisuuksia ovat tahallisen, 
levitetyn biologisen taudinaiheuttajan vuoksi 
annettavat rokotukset, profylaktinen antibi-
oottihoito ja sairastuneiden potilaiden hoito, 
kemialliselle aineelle (kemiallinen ase, toksi-
set teollisuuskemikaalit) altistuneen puhdista-
misen (dekontaminaatio) periaatteet, myrky-
tysten spesifinen vasta-ainehoito (antidootit) 
sekä myrkytysten yleishoidon periaatteet. 
Yhteiskunnan Elintärkeiden Toimintojen Tur-
vaamisen strategiaan (YETTS) perustuvien 
B- ja C-osaamiskeskusten toimintaperiaatteet 
sekä viranomaisosapuolet esitetään lyhyesti.
Käytännön harjoituksissa opetetaan jääkäri-
pataljoonan suojelun järjestelmä, ensihoito-
ryhmän ja joukkueen toiminta ydinlaskeuman 
ja polttotaisteluaseen vaikutuspiirissä. Oleel-
linen osa erikoiskoulutusta on kemiallisel-
le taisteluaineelle altistuneiden henkilöiden 
puhdistaminen ja joukkomyrkytystilanteen 
potilasvalinta (triage) huomioiden myös kon-
ventionaaliset vammat (haavat, murtumat).

MUU SUOjELULÄÄKE-
TIETEELLINEN KOULUTUS

Puolustusvoimien suojelulääketieteen asian-
tuntijat antavat alan koulutusta Puolustusvoi-
mien sisällä mm. erikoisjoukoille ja YETTS-
hengessä erilaisille siviiliorganisaatioille.
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LÄÄKINNÄN SIMULAATIOKOULUTUS KrIISIN-
HALLINNAN TOIMIALUEELLA

Henri Kivinen 

jutta Sarakangas

Maria Holsen

Kaikille kriisinhallintatehtäviin lähteville joukoille annetaan ensiapukoulutusta osana 
yleistä kriisinhallintatehtäviin valmistavaa koulutusta. Lääkintätehtäviin lähtevät henkilöt 
saavat Lahdessa Lääkintäkoululla lisäksi erillisen koulutuksen, joka sisältää sekä laajan 
teoriakokonaisuuden toimialueen terveysriskeistä että potilassimulaattoriavusteisen ensi-
hoitokoulutuksen.  
Kriisinhallintajoukkojen toimialueella simulaatioavusteista täydentävää lääkintäkoulutus-
ta on toteutettu vuodesta 2007, jolloin koulutusta annettiin Kosovossa palvelevalle joukolle. 
Henkilöstön vaihtuessa operaatioissa puolivuosittain koulutustarve on jatkuvaa, ja toimi-
alueella toteutettava täydentävä simulaatioavusteinen lääkintäkoulutus on ollut säännöllis-
tä. Kesäkuussa 2010 koulutusta annettiin myös Afganistanissa palvelevalle kriisinhallinta-
joukolle.  

Simulaatiokoulutus ymmärretään helposti 
erityisellä laitteistolla annettavaksi koulutuk-
seksi. Potilassimulaattorit, joilla saadaan te-
hokkaasti ja samalla turvallisesti simuloitua 
haastavia ensihoidollisia tilanteita, toimivat 
oleellisena apuvälineenä koulutuksessa. 
Simulaatiokoulutuksen varsinainen idea pii-
lee kuitenkin pedagogiikassa, jossa jokaista 
suoritusta seuraa, ja purkutilanteessa arvioi, 
vertaisryhmä. Näin oppimista tapahtuu sekä 
tehtävää suorittavassa ryhmässä että vertais-
ryhmässä, joka ei varsinaisesti osallistu suo-
ritteeseen. Purkutilanteessa pyritään ryhmän 
voimakkaaseen itsearvioon ja kehitettävien 
asioiden sisäsyntyiseen ymmärtämiseen. On-
nistuneessa palautetilaisuudessa simulaatio-
kouluttajan osuus onkin vain neljäsosa palau-
tekeskustelusta.
Simulaatiokoulutusta suunniteltaessa eri ryh-
mien koulutustavoitteet huomioidaan ja kou-
lutus räätälöidään ryhmien tarpeiden mukaan. 
Koulutukselliset tavoitteet määrittämällä voi-
daan arvioida saavutetaanko koulutukselle 
asetettu päämäärä. 
Simulaatiostudion yleiset tavoitteet, joita har-
joituksissa tarkastellaan lääkinnällisen osaa-

misen lisäksi, ovat tilanteen johtaminen, 
kommunikointi ja yhteistyö. 

SIMULAATIOKOULUTUS 
TOIMIALUEELLA

Toimialueelle suuntautuvien koulutusmatko-
jen pituus vaihtelee kriisinhallintaorganisaa-
tion huoltolentojen mukaan, Kosovon viikos-
ta Afganistanin kahteen viikkoon. Koulutus 
vaatii kahden simulaatiohoitajan työpanok-
sen. Matkaan pakataan kohdemaasta riippu-
en yhdestä kahteen simulaattoria sekä kaikki 
mahdollinen maskeerausvälineistö ampuma-
vamma- ja amputaatioraajoineen, jotta kou-
lutuksesta saataisiin mahdollisimman realisti-
nen myös vammojen osalta. 
Toimialueella koulutettavat ovat pääasiassa 
suomalaista lääkintähenkilöstöä, mukaan lu-
kien oman varsinaisen tehtävänsä ohella lää-
kintätehtävissä toimivat. Lääkintähenkilöstön 
lisäksi koulutettavia ryhmiä Kosovossa ovat 
olleet esim. kriisinhallintajoukon palokunta 
ja tiedusteluosaston taistelijat. Tämän lisäk-
si myös toimialueen yhteistyökumppaneille, 
mm. kriisinhallintaorganisaation eri kansal-
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lisuuksien lääkintähenkilöstölle, on tarjottu 
mahdollisuutta osallistua simulaattoriharjoi-
tuksiin. Afganistanissa suomalaisen kriisin-
hallintahenkilöstön lisäksi koulutukseen on 
osallistunut toimialueen saksalaisia, ruotsa-
laisia, norjalaisia ja yhdysvaltalaisia yhteis-
työkumppaneita.
Koulutuksen pääpaino on toimialueella voi-
makkaasti käytännön ensihoitotilanteiden 
hallitsemisessa. Koulutettavat osallistuvat 
koulutukseen toiminnallisina ryhminään. Esi-
merkiksi kuuden hengen MOT-ryhmä (Mobi-
le Observation Team) osallistuu vuorollaan 
oman ryhmänsä lääkintähenkilön johdolla 
päivän mittaiseen koulutukseen. Käytännön 
harjoitteilla kerrataan  aluksi perustaitoja, 
kuten massiivisten verenvuotojen hallintaa, 
traumapotilaan kohtaamista ja käsittelyä. Ta-
voitteiden täyttyessä siirrytään vaativampiin 
tehtäviin. Lopulta harjoitellaan usean poti-
laan ensihoitoa lääkintähenkilön johdolla, 
jolloin ryhmän jäsenet toimivat omissa tehtä-
vissään ja osallistuvat tarpeen vaatiessa myös 

potilaan hoitoon. Päivä päättyy vaativaan mo-
nivammapotilaan hoitoon ja potilaan evaku-
oimiseen toimialueella käytettävissä olevilla 
välineillä ja ajoneuvoilla. 

YHTEENvETO

Erityisesti toimialueella pidempään työsken-
nelleet ryhmät ymmärtävät erittäin hyvin en-
sihoidollisten taitojen hallinnan merkityksen. 
Tämä näkyy täysipainoisena osallistumisena 
simulaatiokoulutusharjoituksiin ja heittäyty-
misenä koulutukseen. Simulaatiokouluttaja-
na ei voi saada parempaa ryhmää koulutet-
tavakseen, sillä motivaatiosta ei ole pulaa. 
Suhtautumista koulutukseen kuvaa kokeneen 
ammattisotilaan kommentti: ”Ensiaputaitojen 
hallitseminen on sotilaalle yhtä tärkeä taito 
kuin taito käsitellä asetta.”
Kosovon ja Afganistanin koulutuskomen-
nukset ovat olleet erittäin palkitsevia koke-
muksia niin koulutettaville kuin kouluttajille. 
Täydentävä simulaatioavusteinen lääkintä-

Ryhmätyön merkitys korostuu simulaatioharjoituksissa.
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koulutus on koettu tarpeelliseksi. Harjoituk-
set tukevat omaa ammattitaitoa, niistä opitaan 
ja ne koetaan välttämättömiksi palvelustur-
vallisuuden ylläpidon kannalta erityisesti Af-
ganistanin kaltaisessa haasteellisessa opera-
tiivisessa tilanteessa.
Koulutuksellisesti ympäristön ja muiden ele-
menttien kuten ilmaston, taktisen tilanteen ja 
sotilaallisen uhan luomat haasteet ovat olleet 
ensiarvoisen tärkeitä kouluttajille. Toimialu-
een koulutuskokemukset ovat luoneet entis-
tä paremmat valmiudet kouluttaa lähdössä 
olevia ryhmiä tavalla, joka vastaa toimialu-
een realiteetteja ja valmistaa tehtävän erittäin 
vaativan ympäristön asettamiin ensihoidolli-
siin haasteisiin. 
Tästä johtuen koulutusmatkat kriisinhallin-
taoperaatioiden toimialueille puoltavat paik-
kaansa kriisinhallintahenkilöstön säännöl-
lisenä täydentävänä lääkintäkoulutuksena. 
Koulutusmatkojen sisältö ja toteutus suunni-
tellaan ja muokataan kertyneiden kokemusten 
ja saadun palautteen pohjalta. Tuleviin kou-
lutuksiin uusia mahdollisuuksia luovat uudet 
langattomat potilassimulaattorit, jotka ovat 

tekniikaltaan ja liikuteltavuudeltaan omaa 
luokkaansa. Langattomien potilassimulaatto-
reiden avulla opetusympäristö voidaan valita 
vapaammin ja ensihoidon koko ketju, tarvitta-
essa taistelukentältä evakuointisairaalan leik-
kausosaston heräämöön asti, kyetään toteutta-
maan paremmin.

Kirjoittajat:

Henri Kivinen 

Simulaatiokouluttaja, sairaanhoitaja AMK  
Sotilaslääketieteen Keskus, Lääkintäkoulu
henri.kivinen(a)mil.fi
Jutta Sarakangas

Simulaatiokouluttaja, sairaanhoitaja 
Sotilaslääketieteen Keskus, Lääkintäkoulu 
jutta.sarakangas(a)mil.fi
Maria Holsen

Kansainvälisen alan ylilääkäri 
Sotilaslääketieteen Keskus, esikunta
maria.holsen(a)mil.fi

Kuvat: 

Puolustusvoimat / Jussi Leistiö

Koulutuksen pääpaino on käytännön ensihoitotilanteiden hallitsemisessa.
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POTILAIdEN ILMAEvAKUOINNIN KOULUTUS  
PUOLUSTUSvOIMISSA

Tuomo Leino

Puolustusvoimien uusinta suorituskykyä edustaa haavoittuneiden ilmaevakuointikyky (ae-
romedical evacuation). Potilaita pystytään jatkossa siirtämään suoraan lopulliseen hoito-
paikkaansa joko Ilmavoimien CC-kuljetuskoneilla tai Maavoimien NH90-helikoptereilla. 

Sotilaallisessa kriisissä siirto koskee hätäki-
rurgisesti ensihoidettuja potilaita selustasta 
kotirintaman evakuointisairaaloihin. Tätä so-
dan ajan suorituskykyä voidaan myös hyö-
dyntää YETT-strategian mukaisesti esim. 
rauhan ajan suuronnettomuustilanteissa vir-
ka-apupyynnön pohjalta. Tehohoitotasoisten 
potilaiden ilmaevakuointi edellyttää lääkin-
tähenkilöstön koulutusta toimintaympäristön 
haasteisiin.

CC-KULjETUSKONEEN  
LÄÄKINNÄLLINEN  
EvAKUOINTIKOULUTUS

Ilmavoimat on hankkinut uusia CASA  
C-295M (CC)-potkuriturbiinikoneita, jot-
ka ovat muutamassa tunnissa muutettavissa 

potilassiirtoon soveltuviksi. Varustus sisäl-
tää paaritelineet, NATO-paarit hypotermia-
suojapusseineen, lääkinnälliset happipullot 
ja lääkintämateriaalin. Puolustusvoimissa ei 
ole tehohoitotasoista hoitohenkilöstöä, jo-
ten koulutusyhteistyö on aloitettu HUS:n ja 
Keski-Suomen keskussairaalan lääkäreiden 
ja hoitohenkilökunnan kanssa vuonna 2010. 
Koulutuksessa on käytetty langatonta Sim-
man-potilassimulaattoria talviolosuhteissa ja 
kokemukset ovat olleet positiivisia. 
Potilaiden siirto CC-kuljetuskoneeseen ta-
pahtuu helposti avattavan takarampin kaut-
ta. Yhdeksän paaripotilasta, joista enintään 
kolme tehohoitotasoista potilasta, voidaan 
kerralla siirtää taktisessa ilmaevakuoinnissa 
enintään 1800 km:n päähän. Potilassiirrossa 
on huomioitava mm. rajallinen sähkön saanti 
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lääkintälaitteisiin, hämärä ja meluisa toimin-
taympäristö, ahtaat tilat (potilaan tutkiminen 
ja hoito kuljetuksen aikana on haastavaa) sekä 
matkustamon alhainen happiosapaine. Kulje-
tuskoneen miehistöön kuuluu ”MEDEVAC 
mission commander”, joka kenttälääkinnän 
ammattilaisena koordinoi potilassiirron suun-
nittelua ja toteutusta yhteistyössä koneen 
päällikön ja lentomekaanikon (load master) 
kanssa. Keskussairaalan hoitohenkilökunta 
evakuointilennolla käsittää kolme anestesia-
lääkäriä (tai vastaavaa) ja kuusi tehohoitoon 
perehtynyttä sairaanhoitajaa.

NH-90 -HELIKOPTErEIdEN 
LÄÄKINTÄKOULUTUS

Maavoimat on hankkinut Uttiin uusia NH90 
-helikoptereita, joita voidaan myös käyttää 

CC-kuljetuskoneen MEDEVAC-varustus.

potilaiden ilmaevakuointiin. NH90-päivys-
tystoiminta 24/7-periaatteella alkoi vuoden 
2010 alussa. Helikopteripäivystyksellä ei ole 
tarkoitus rauhan aikana korvata lääkäriheli-
koptereita tai Rajavartiolaitoksen helikop-
teritoimintaa, vaan luoda lisäsuorituskykyä 
poikkeustilanteisiin. Helikopterin miehistöön 
kuuluu aina pintapelastaja, joka on saanut en-
sivastekoulutuksen. Tarvittaessa Kymenlaak-
son pelastuslaitoksen ensihoitaja tai pelas-
tushelikoptereiden ensihoitolääkäri voidaan 
ottaa mukaan virka-apuna suoritettavaan lää-
kintätehtävään. Lisäksi Virve-radiolla voi-
daan konsultoida ensihoitolääkäriä lennon ai-
kana. 
Koulutusyhteistyö on aloitettu HEMS (heli-
copter emergency medical service) -helikop-
tereiden lääkäreiden ja HEMS-pelastajien 
kanssa vuonna 2010. Alkuvaiheessa koulu-
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tuksessa ovat olleet mukana MEDIHELI 01 
ja ILMARI. Erityisesti vaativissa talviolosuh-
teissa tapahtuva ensihoito maastossa edellyt-
tää erityisasiantuntemusta. Kun HEMS-heli-
kopteri ei voi sääolosuhteiden vuoksi toimia, 
on mahdollista siirtää osaava ensihoitohen-
kilöstö potilaiden luo NH90-helikopterilla. 
Rauhan aikana ensihoidetut potilaat siirretään 
pääsääntöisesti lopulliseen hoitopaikkaansa 
maakuljetuksena, vaikka NH90 mahdollistaa 
kahden paaripotilaan ilmaevakuoinnin 300 
km:n päähän.    

ENSIHOITOASEMA 
OSANA LÄÄKINNÄLLISTÄ 
PELASTUSTOIMINTAA

Puolustusvoimien kenttälääkintämateriaa-
lia voidaan siirtää sekä CC-kuljetuskoneilla 
että NH90-helikoptereilla. Erityisesti ensi-
hoitoaseman (EHAS) varustus voidaan tällä 
tavalla nopeasti toimittaa esim. suuronnetto-
muuspaikalle. Näin saadaan lämmin, suojattu 
ja sähköistetty tila potilaiden luokitteluun ja 
hoitoon hankalissakin olosuhteissa. NH90- ja 
HEMS-miehistöt on koulutettu pystyttämään 

Talviolosuhteissa hypotermia on kriittinen tekijä potilasevakuoinneissa. HUS:n tehohoitotiimi 
harjoittelee potilassiirtoa CC-kuljetuskoneeseen.

ja käyttämään Puolustusvoimien ensihoito-
aseman ilmakaaritelttoja.

TULEvAISUUdEN 
KOULUTUSHAASTEITA

Puolustusvoimat on tehnyt sopimukset sai-
raanhoitopiirien kanssa, jotka toimivat eri-
koissairaanhoidossa strategisina kumppa-
neina. Myös potilaiden ilmaevakuoinnissa 
sairaanhoitopiirit näyttelevät suurta roolia, 
sillä tehohoitoon perehtynyt lääkintähenki-
löstö lennoille tulee keskussairaaloista. Jat-
kossa koulutusyhteistyö laajentuu myös muil-
le ERVA-alueille.

Kirjoittaja:

Tuomo Leino

Ilmavoimien ylilääkäri, LT, knk-erikoislääkäri, 
sotilaslääketieteen erityispätevyys, ilmailulääkärin AME 
1 valtuutus
Ilmavoimien esikunta 
tuomo.leino(a)mil.fi

Kuvat: 
Puolustusvoimat / Tuomo Leino

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 1

38



IN MEMOrIAM  
LÄÄKINTÄEvErSTILUUTNANTTI  

UrPO KIISTALA

Keskussotilassairaalan pitkäaikainen iho- ja 
sukupuolitautien ylilääkäri Urpo Olavi Kiis-
tala kuoli nopeasti edenneeseen vaikeaan sai-
rauteen Helsingissä 13.8.2010. Hän oli syn-
tynyt Helsingissä 24.3.1936 ja kirjoittanut 
kuuden laudaturin ylioppilaaksi Norssista v. 
1955. 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon hän suo-
ritti v. 1962, mutta aloitti jo tätä ennen kol-
mivuotisen toimintansa Keskussotilassairaala 
1:n Suomenlinnan ihotautiosaston amanuens-
sina v. 1960. Lääkäriksi valmistuttuaan hän 
aloitti palvelun apulaislääkärinä HYKS:n iho-
tautien klinikalla ja jatkoi tätä apulaisopetta-
jana vuodesta 1966 toimittuaan välillä myös 
valtion lääketieteellisen toimikunnan tutki-
musassistenttina Helsingin yliopiston elekt-
ronimikroskopian laboratoriossa v. 1965–66. 
Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärin oi-
keudet hän sai v. 1968 ja väitteli lääketieteen 
ja kirurgian tohtoriksi v. 1976 alipainerakku-
lamenetelmän kehittämisestä puhtaan orvas-
keden viljelemiseksi ja kudosnesteen sekä tu-
lehdussolujen keräämiseksi. 

Tilkkaan siirtyneen ihotautiosaston väliai-
kaisena ylilääkärinä Kiistala toimi vuonna 
1972 joitakin kuukausia edellisen viranhal-
tijan jäätyä eläkkeelle. Viranhaussa hän kui-
tenkin hävisi vanhemmalle ja sotilaslääkärinä 
kokeneelle turkulaiselle kollegalle Eino Lun-
dellille, joka virkaa vain joitakin kuukausia 
hoidettuaan kuoli hirvikolarissa työmatkalla 
1.10.1973. 
Tilkan silloinen johtajalääkäri Wille Waris 
kutsui nopeasti Kiistalan apuun ja seuran-
neessa uudessa viranhaussa hänet valittiin yli-
lääkärin virkaan. Tätä hän hoitikin sitten nel-
jännesvuosisadan, eläkeikään saakka.
Tohtorinväitös tapahtui siten Tilkan virassa 
ollessa, mutta se perustui yliopistolliseen tut-
kimusaineistoon. Kiistala jatkoikin aktiivises-
ti tutkijan toimintaa työryhmissä yliopiston 
kollegojen kanssa kohteinaan mm. rakkula-
taudit ja imurakkulatekniikka, ihon elektro-
nimikroskooppirakenne ja painepuristushoi-
to raajojen laskimosairauksissa. Myöhemmin 
hänen tutkimuskohteenaan olivat myös soti-
lasyhteisössä erityisen kiinnostavat hikoilu-
häiriöt ja niistä aiheutuvien ongelmien eh-
käiseminen. 
Tieteellisten ansioiden perusteella Kiistala 
todettiin päteväksi iho- ja sukupuolitautien 
professorin virkaan 1978, ja hänet nimitettiin 
alan dosentiksi seuraavana vuonna. Ihotauti-
opin vt. apulaisprofessorina hän toimi vuosi-
na 1986 ja 1991 yhteensä vuoden verran.
Tullessaan ylilääkäriksi Tilkkaan Kiistala vas-
tasi yksin 36-paikkaisen osaston sekä polikli-
nikan lääkärin tehtävistä; ennen 1990-lukua 
saattoi olla vain väliaikaista apua varusmies-
lääkäristä tai amanuenssista. Hän oli myös 
ainoa ihotautilääkäri silloisissa sotilassairaa-
loissa, joten asiakkaita tuli koko Puolustus-
voimista. Hän kehitti aktiivisesti moderneja 
paikallishoitoja sekä tutkimusmenetelmiä ja 
onnistui muuttamaan myös osaston rakenteet 
tätä työtä palveleviksi. Mm. allergiatestien, 
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valohoitojen ja aknen isotretinoidihoidon ke-
hittämisessä Kiistalan yksikkö oli huipputa-
soa. Hän oli varsin kiinnostunut taltioimaan 
ihon patologiaa koskevia havaintojaan ku-
vantamalla niitä tekniikan edistymisen mu-
kaisella tavalla, ja syntynyt kokoelma sai 
osakseen varauksetonta ihailua, jos sitä pääsi 
näkemään. Kiistala osallistui ahkerasti myös 
Puolustusvoimien jatkuvasti laajenevaan 
koulutustoimintaan sekä luennoitsijana että 
kirjoittajana ja oli ajamassa kaikkien Tilkan 
lääkärien tavoitteita erityisesti jatkokoulutuk-
sen osalta. Hän toimikin useita vuosia Tilkan 
lääkäriyhdistyksen puheenjohtajana. Ansiois-
taan hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan 1. lk:n ritarimerkki 1991 
ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen ansio-
merkki 2004.  Lääkintäeverstiluutnantiksi hä-
net ylennettiin  v. 1985. Hän jäi eläkkeelle v. 
1999, mutta jatkoi vuonna 1962 alkanutta yk-
sityisvastaanottotoimintaa tämänkin jälkeen. 
Hän osallistui myös loppuun saakka Helsin-
gin suomalaisten sotilassairaaloiden historiaa 
laativan työryhmämme toimintaan.

Urpo Kiistala oli ystävällinen, joustava ja 
korrekti kollega, jonka puoleen oli helppo 
kääntyä missä tahansa ihotautialaa koskevas-
sa asiassa. Yhteisten potilaiden kohdalla tuli 
automaattisesti esiin hänen kykynsä ymmär-
tää laajasti sairauksiin vaikuttavia tekijöitä ja 
yhteisymmärrys hoitoperiaatteista oli helppo 
saavuttaa. Työn ulkopuolella jäi mieleen laa-
ja-alainen kiinnostus maailman tapahtumiin 
ja yleensä uusiin asioihin, punnitut ja älyk-
käät mielipiteet sekä arastelematon, mutta jo-
viaali esiintymistapa. Kaikki potilaat arvos-
tivat häntä suuresti ja etenkin sotilaalliselle 
ympäristölle hieman epätyypillinen kommu-
nikointityyli varusmiesten kanssa varmaan 
edisti toipumista usein varsin hankalasta sai-
raudesta.
Puolison, kollega Raija Kiistalan ja neljän 
perheellisen lapsen sekä lukuisan sukulaisten, 
ystävien ja potilaiden joukon ohella mainio-
ta työtoveria Urpo Kiistalaa jäivät erityisesti 
kaipaamaan hänen kanssaan Tilkassa toimi-
neet lääkärit ja muu henkilökunta.

Matti Ponteva 
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OHJEET KIRJOITTAJILLE

Sotilaslääketieteen Aikakauslehdessä julkais-
taan sotilaslääketieteen aihepiiriin liittyviä 
alkuperäistutkimuksia, katsauksia, sotilaslää-
ketieteen historiaan sekä muita aiheeseen liit-
tyviä kirjoituksia, jopa mielipiteitä, kuitenkin 
kirjoittajan omalla nimellä. Käsikirjoitukset 
kirjoitetaan MS Wordilla, sivun marginaaleil-
la vasen 4 cm, oikea 3 cm, ylhäällä 3 cm ja al-
haalla 3 cm. Kirjasimena käytetään Arial 12 pt 
ja rivivälinä 2.0. Muotoilua ei suoriteta kap-
paleen kokonaistasauksella eikä rivin päässä 
suoritettavalla sanan jaolla.

Käsikirjoituksiin on liitettävä tekijöiden ni-
met, arvot tai oppiarvot, virka-asemat ja yh-
teystiedot (työpaikan postiosoite ja sähköpos-
tiosoite). Pidempi asia-artikkeli tulee aloittaa 
korkeintaan 100 sanaa sisältävällä tiivistel-
mällä. Kirjoituskielenä voi olla joko suomi 
tai englanti. Tutkimuksiin, katsauksiin ynnä 
muihin asia-artikkeleihin suosittelemme li-
säksi toisella kielellä kirjoitettua noin 10 rivin 
pienoisabstraktia. Väliotsikointi on suotavaa. 
Toimitus kannustaa välttämään vierasperäisiä 
sanoja, jos niille löytyy suomenkielinen vasti-
ne. Kirjoittaja vastaa artikkelinsa oikeellisuu-
desta. Toimitus voi tehdä artikkeleihin teks-
tin sujuvuuteen ja kieliasuun liittyviä pieniä 
muutoksia puuttumatta artikkelin sisältöön. 
Isommista muutoksista neuvotellaan kirjoit-
tajan kanssa. Kirjoitusten tulee olla toimituk-
sessa ehdottomasti viimeistään pyydettynä 
ajankohtana. 

Käsikirjoitukset ja muu materiaali lähetetään 
ensisijaisesti sähköpostiliitteenä tai vaihtoeh-
toisesti CD-levyllä Sotilaslääketieteen Aika-
kauslehden päätoimittajille osoitteella:

maria.veijalainen(a)mil.fi ja pertti.patinen(a)
mil.fi.

Artikkeleihin liittyvät kuvat on lähetettävä 
erillisinä tiedostoina. Kuvatyypistä riippuen 
tallennusmuoto voi olla esimerkiksi tiff tai 
jpeg. Kuvien, erityisesti valokuvien, piirto-
tarkkuuden on lopullisessa painokoossaan 
mielellään oltava vähintään 300 dpi. Valo-
kuviin on liitettävä kuvaajan nimi ja ehdotus 
kuvatekstiksi.

Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin nume-
roilla kaarisulkeisiin tai yläviitteinä esiinty-
misjärjestyksessä. Kirjallisuusluettelo sijoite-
taan artikkelin loppuun numerojärjestykseen. 
Kirjallisuusviitteissä esiintyvien lehtien nimi-
en lyhenteissä ja niiden merkitsemistavassa 
noudatetaan kansainvälistä Vancouver-järjes-
telmää, josta seuraavaksi esimerkkejä:

1. Vakkuri A, Niskanen M, Meretoja OA, Ala-
huhta. Allocation of tasks between anesthesio-
logists and anesthesia nurses in Finland. Acta 
Anesthesiol Scand 2006; 50: 659-63. (Tekijöi-
tä 4 tai vähemmän).

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

3. Meretoja O, Hynynen M. Finnanestin his-
toria. Kirjassa: Untako vain? 1. painos, s. 261-
70. Toim. Tammisto T, Janhunen L, Haasio J, 
Suutarinen P. Suomen Anestesiologiyhdistys, 
2002. (Kirjan kappale




