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SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITTO  
90 VUOTTA

Suomen Lääkintäupseeriliitto vietti 90-vuotisjuhlaansa Mikkelissä Marskin Klubilla 
15.4.2011. Suomen Lääkintäupseeriliitto on perustettu 24.4.1921 liittämään yhteen lääkintä- 
ja farmasiaupseerit sekä sotaväessä palvelevat siviililääkärit ylläpitämään hyvää toveruutta 
ja oikeaa maanpuolustushenkeä. Perustamisen jälkeen liiton toimintaan ovat tulleet mukaan 
myös eläinlääkintäupseerit sekä alan akateemisen loppututkinnon suorittaneet reserviläiset.

maanpuolustuksesta, Puolustusvoimista ja poik-
keusolojen lääkintähuollosta. Liitto on aktiivi-
sesti järjestänyt koulutustilaisuuksia mm. valta-
kunnallisilla Lääkäripäivillä. 

Haluan kiittää liiton jäseniä osallistumisesta 
paitsi liiton niin myös aktiivisten paikallisosas-
tojen toimintaan kuluneen vuoden aikana. Liiton 
hallitus on kokoontunut viisi kertaa vuoden 2010 
aikana. Haluan esittää erityisen kiitoksen liiton 
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle. Lääkintäevers-
ti Ari Peitso luovutti puheenjohtajuuden vuo-
den 2010 kevään vuosikokouksessa siirtyessään 
reserviin toukokuussa 2010. Erityinen kiitos 
kuuluu myös liiton aikaisemmille ja nykyisille 
hallituksen jäsenille heidän aktiivisesta osallis-
tumisestaan liiton toimintaan.  

Suomen Lääkintäupseeriliiton puheenjohtaja  
lääkintäeversti Matti Lehesjoki

Liitto on julkaissut vuodesta 1926 lähtien omaa 
tieteellistä aikakauslehteä, jota viime vuodet on 
julkaistu yhteistyössä Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen kanssa. Lehdestä julkaistaan kaksi pai-
nettua ja yksi sähköinen versio vuoden aikana. 
Lääkintäupseeriliiton vastuuhenkilö lehden toi-
mittamisessa on HLT Pertti Patinen. 

Kymmenen vuotta sitten liiton 80-vuotisjuhlas-
sa hallitus lupasi tuoda seuraavaan vuosikokouk-
seen esityksen liiton arvoista. Liiton arvopohjalla 
haluttiin erottua selvemmin muista alan järjes-
töistä. Liiton arvot ovat kollegiaalisuus, maan-
puolustushenkisyys, koulutus ja tutkimus sekä 
kansainvälisyys. Liitto luo yhteenkuuluvuutta 
ja vuorovaikutusta sekä edistää ammattikunti-
en keskinäistä arvostusta ja yhteisymmärrystä, 
myös suomen- ja ruotsinkielisen ammattihen-
kilöstön kesken. Liitto kohottaa maanpuolus-
tushenkeä jäsenistönsä sekä alan muun ammat-
tihenkilöstön piirissä ja lisää näiden tietämystä 

Lääkintäupseeriliiton 
10-vuotisjuhla. Kuva jul-
kaistu Sotilaslääketieteel-
lisessä Aikakauslehdessä 
kuvatekstillä ”Sotilaslää-
kärit naisineen Lääkin-
täupseeriliiton 10-vuo-
tisjuhlassa Ylä-Kämpissä 
tammikuussa 1931.” 

PÄÄKIRJOITUS
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PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS TULEE  
- MILLAISET KORTIT OVAT JAOSSA LÄÄKINTÄHUOLLOLLE

Puolustusvoimauudistuksen suunnittelu 
etenee intensiivisesti. Koko puolustusjärjes-
telmä arvioidaan ja perustavaa laatua ole-
via muutoksia on epäilemättä odotettavissa. 
Keskeisenä lähtökohtana on puolustusky-
vyn kehittämistarve siten, että päivitettyihin 
uhkakuviin voidaan vastata riittävillä suori-
tuskyvyillä. Tulot ja menot on saatava tasa-
painoon. Uusia ja tehokkaita suorituskykyjä 
on luotava luopumalla samalla tarpeetto-
mista vanhoista. Suunnittelu, poliittisen 
hyväksynnän saaminen sekä toteuttami-
nen ovat vaativia tehtäviä - jälleen kerran 
tiukassa aikaraamissa. Puolustusvoimien 
tulisi olla uudessa toimintamallissaan vuo-
den 2016 alusta alkaen. Uutta järjestelmää 
valmisteltaessa korostetaan uusien toimin-
tamallien kehittämisen tärkeyttä! 

Lääkintähuollon uusi toimintamalli on nyt 
tarkastelupisteessä, jossa analyyseja voidaan 
tehdä varsin luotettavaan seurantatietoon pe-
rustuen. Puolustusministerin vuoden 2004 
alussa päättämän toimintamalliuudistuksen 
keskeinen elementti on ollut erikoissairaan-
hoidon kumppanuuden luominen luopumal-
la omasta erikoissairaanhoidosta ja tukeu-
tumalla kumppaneiden sairaaloihin. Lisäksi 
kulutusmateriaalin ja lääkkeiden logistiikas-
sa on luotu toimintamalli Puolustusvoimien 
terveysasemien ja sairaanhoitopiirien välille 
normaalioloissa (NO). Vaatimuksena on ol-
lut tuottaa yhteinen suunnittelu myös poik-
keusoloja (PO) varten. Olemme voineet ede-
tä toimintamallimme kokonaiskehittämisessä 
hyvän tilannekuvan vallitessa ja tehokkaassa 
etunojassa. Voidaan todeta, että vuonna 2004 
ministeriöstä linjatut tehtävät voidaan tässä 
kehitysvaiheessa siirtää pääpiirteissään suo-
rittajaportaan tehtäväksi – uudet toimintamal-
lit on luotu!

Sotilaslääketieteen Keskuksen (SOTLK) pe-
rustaminen vuoden 2006 alusta alkaen edel-
lytti suunnitelmallista toiminnan vaiheista-
mista niin, että alkuun painotettiin toiminnan 
ja resurssien suunnittelun sekä henkilöstöhal-
linnon suorituskykyä. Sen jälkeen tulivat pai-
nopisteeksi kenttälääkintäkoulutuksen sekä 
poikkeusolojen suunnittelun kehittäminen. 

NORMAALIOLOJEN TOIMINTAMALLI

Erikoissairaanhoidon kumppanuusmalli on 
ollut menestystarina. Valtiontalouden tarkas-
tusvirasto on vastikään julkaissut raporttinsa 
(Ruokahuollon ja terveydenhuollon raken-
nemuutokset Puolustusvoimissa. Valtionta-
louden tarkastusviraston tuloksellisuusker-
tomukset 218/2011, 21.1.2011), jossa on 
perusteellisesti tarkasteltu sekä ruokahuollon 
että terveydenhuollon kokonaisuudistuksen 
tilannetta vuoden 2007 loppuun mennessä. 
Tarkastuskertomuksessa todetaan, että ter-
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veydenhuoltojärjestelyjen muutokset ovat on-
nistuneet sekä taloudellisesti että toiminnalli-
sesti. Muutoksilla on aikaansaatu merkittävät 
kumulatiiviset säästöt. Kehittämispotentiaa-
lia todettiin olevan terveysasemien sisäisten 
kustannusrakenteiden trimmaamisessa. Tämä 
seikka oli hyvin tiedossamme ja asiaan pääs-
tiin käsiksi kun lääkintähuollon kokonaisuu-
distuksen tärkeä vaihe käynnistettiin johto-
suhdeuudistuksen myötä vuoden 2008 alusta 
alkaen. Tällöin terveysasemat siirtyivät Soti-
laslääketieteen Keskuksen johtoon. 

Keskittämisen tulokset ovat olleet tässäkin 
asiassa erittäin myönteiset, kuten uuden joh-
tosuhteen perusteluissa esitettiinkin. Vertailu-
ja tehtäessä on tiedostettu, että vuoden 2008 
talousarvio ja toteuma olivat uuden toiminta-
mallin ensimmäinen ja eniten epävarmuuste-
kijöitä sisältänyt vertailuvuosi. Vuoden 2009 
ja 2010 analyysit ovat edelleen tarkentuneet. 
Toimialalle on syntynyt uudenlainen läpinäky-
vyys. Puolustusvoimien SAP- toiminnanohja-
usjärjestelmä tuottaa mahdollisuudet resurs-
sien käytön lähes välittömään seurantaan ja 
ohjaukseen. Potilastietojärjestelmästä on myös 
saatavissa merkittävää tietoa toiminnan sisäl-
löstä. Kustannusten nousupainetta on voitu te-
hokkaasti vastustaa. Vuoden 2010 aikana on 
syntynyt jopa 10 % säästöä erikoissairaanhoi-
dossa – kun tavanomaisesti kustannusten nou-

su yhteiskunnassa ja aiemmin Puolustusvoi-
mienkin terveydenhuollossa on ollut 5-8 %:n 
tasoa. Terveysasemien toimintamallien kehit-
täminen ja yhdenmukaistaminen ovat tuoneet 
mahdollisuuden työvoiman tehokkaampaan 
käyttöön. Kustannussäästöjä on syntynyt mm. 
päivystyskäytäntöjä uudistamalla. Vuoden 
2010 loppupuolella käyttöön otettu keskitet-
ty puhelinpäivystysjärjestelmä Kainuun kes-
kussairaalan kanssa on edennyt. Toimintatapa 
näyttäisi tuottavan säästöjä sekä parantavan 
varusmiespalvelustaan suorittavien potilas- ja 
palvelusturvallisuutta sairaanhoidon päivys-
tyspalvelujen parantumisen myötä. 

Olemme pääsemässä varsin hyvään analyysi-
kykyyn myös terveysasemien keskinäisessä 
kustannustehokkuusvertailussa. Terveysase-
mamme ovat varsin erilaisia toimintaympäris-
töltään, mikä pitää ottaa osaltaan huomioon 
sekä toimintamallien uudistamisessa että ver-
tailuissa. Näyttää siltä, että vuoden 2010 tilas-
tojen perusteella aiemmin suuret keskinäiset 
erot ovat toimintamallien yhtenäistämisellä 
tasoittumassa, kuten ajateltiinkin toiminta-
mallia perusteltaessa.

Terveysasemien toimintamallien sekä kustan-
nustehokkuuden kehittämisessä kokeneiden 
virkalääkäreiden ja muun kokeneen henkilö-
kunnan rekrytoiminen on keskeinen menes-
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tystekijä. Vajaus on lääkäreiden osalta edel-
leen liian suuri, vaikka parempaan suuntaan on 
pääosin menty. Lääkäreiden ja hoitajien työn-
jako toimii periaatteessa hyvin, mutta edellyt-
tää, että lääkäreitä on riittävästi viroissa.

Laatutyö on keskeinen toimintatapa. Potilas- 
ja palvelusturvallisuutta parantavaa ja yhä no-
peutuvaa kehitystä on tapahtunut toiminnan 
keskittämisen myötä. Astman ja infektioiden 
hoitokäytäntöjen arviointia tehdään yhdessä 
kansallisen allergiatyöryhmän asiantuntijoi-
den kanssa. Myös lukuisia muita projekte-
ja ”Lääkintähuollon toimintakäsikirjan sekä 
Käypä hoito- käytänteiden” luomiseksi on 
meneillään ja suunnitteilla. On painotettava, 
että normaaliolojen toimintamallin kehittä-
misellä luodaan vahvoja suorituskykyjä myös 
poikkeusoloihin.

Meneillään on palvelusopimusten uusiminen 
vuonna 2005 tehdyn sopimusmallin mukai-
sesti. Kokemukset lääkintähuollon kokonais-
uudistuksesta ovat olleet niin Puolustusvoi-
mien kuin sairaanhoitopiirien näkökulmasta 
hyvät. Kumulatiiviset säästöt ovat olleet vuo-
desta 2005 alkaen vuosittain noin 7 miljoonan 
euron luokkaa. Vuosi 2010 on vielä yksityis-
kohdiltaan osin tarkastamatta. 

POIKKEUSOLOJEN TOIMINTAMALLI

Parin viime vuoden intensiivisen suunnitte-
lun jälkeen on päästy siihen, että FINGOP- 
suunnittelumallilla toteutettu yhtenäinen 
”suunnittelun asiakirjaperhe” on käytettä-
vissä poikkeusolojen suunnittelu- ja toimin-
tamallin eteenpäin viemiseen. Useampaan 
kertaan on käyty Puolustusvoimien ylilääkä-
rin ja maavoimien ylilääkärin johdolla esit-
telykierroksia niin sairaanhoitopiireissä kuin 
huoltorykmenteissä. Uudenlainen toimintata-
pa on välttämätön yhteiskunnan toimijoiden 
keskinäisten riippuvuuksien muututtua. Sai-
raanhoitopiirien on saatava Puolustusvoimi-
en suunnittelujärjestelmästä oikeansuuntaiset 
perusteet poikkeusolojen suunnittelulle voi-
dakseen varautua kumppanuuden edellyttä-
mällä tavalla. Yhteinen suunnittelu avaa tien 
varautumismenettelyille. Pelkät asiakirjat il-
man yhteistä suunnittelua sekä sisällön tar-

kastelua ovat ”paperitiikereitä”, joilla ei to-
sitoimissa pitkälle edetä. Tiedämme hyvin 
varsinkin kriiseihin liittyvän globaaliin maail-
manjärjestyksen karikoita ja hankintaviiveitä 
huoltovarmuudessa. Siksi on erityisen tärkeää 
kytkeä suunnitteluun tarpeellisilta osin mu-
kaan myös Huoltovarmuuskeskus sekä muita-
kin tarpeellisia toimijoita.

Maavoimien materiaalilaitoksen ja Tampereen 
yliopistollisen sairaalan ERVA-alueen (ERVA, 
erillisvastuualueet) välille on kehitetty ”pilo-
tointina” edellä mainituilla periaatteilla uu-
denlaista toimintamallia. ERVA-alueen sai-
raanhoitopiirit muodostavat keskuudestaan 
valmiusryhmän, joka seuraa poikkeusolojen 
suunnittelua ja tarkistaa osaltaan perusteita. 
Sairaanhoitopiireissä työskentelevät kokeneet 
reservin lääkärit ja hoitajat puolestaan muo-
dostavat asiantuntijaryhmän, joka osallistuu 
poikkeusolojen suunnitteluun yhdessä mm. 
huoltorykmentteihin sijoitettujen SOTLK:n 
lääkäreiden ja sairaanhoitajien/kenttäsairaan-
hoitajien kanssa. Säännöllisesti toistuvia suun-
nitteluajankohtia ovat mm. Puolustusvoimi-
en operatiivisen suunnittelun viikot keväisin 
ja syksyisin. Terveydenhuoltohenkilöstön si-
joittaminen, lääkintämateriaalien, lääkkeiden, 
verivalmisteiden, hoito-, evakuointi- ym. mo-
ninaisten tarpeiden yhdessä tehtävät varau-
tumissuunnitelmat ovat muun muassa niitä 
asiakokonaisuuksia, joista rakentuu nykyolois-
samme täysin uusi suunnittelujärjestelmä.

Vastaanotto tälle toimintamallille on ollut sai-
raanhoitopiireissä erittäin myönteinen. Tällä 
mekanismilla poikkeusolojen suorituskykyjen 
luominen etenee yhtenäisesti koko valtakun-
nassa ja sitä on aiempaa helpompi tarkastaa, 
seurata ja ohjata. Erillisiä laskutettavia kus-
tannuksia ei osapuolille synny vaan kysymys 
on yhteiskunnan varautumiseen liittyvän yh-
teistoimintamallin kehittämisestä. Malli tu-
kee tehokkaasti kokonaismaanpuolustuksen 
tavoitteita. Sotilaslääketieteen Keskus kyke-
nee keskitetyssä toimintamallissaan tukemaan 
entistä tehokkaammin lääkintähuollon valmi-
ussuunnittelua, varautumista ja niihin liittyen 
koulutusta sekä harjoittelua niin sisäisen kuin 
kumppanuusyhteistyön kokemusten edelleen 
karttuessa. 
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KENTTÄLÄÄKINTÄ

Kenttälääkintä on sateenvarjo, jonka alle si-
joittuvat kaikki Puolustusvoimien lääkintä-
huollon toiminnot (perusterveydenhuolto, 
mukaan lukien työterveyshuolto, kansainvä-
linen toiminta, kenttälääkinnän koulutus, lää-
kintätiedustelu, tutkimus- ja kehittämistyö). 
Perusterveydenhuoltokin on osa kenttälää-
kintäjärjestelmää monine erityispiirteineen ja 
osaamistarpeineen. Se poikkeaa monella ta-
paa julkisen terveydenhuollon päivittäisistä 
palveluista. Laatuvaatimukset tulee pitää kor-
kealla – siinä on haasteita varsinkin, mikäli 
ammattihenkilöstöstä on vajautta.

Kenttälääkintäjärjestelmää on perinteisesti 
ajateltu Puolustusvoimien järjestelmänä, joka 
hoitaa potilaat kentällä ja suorittaa tehokkaan 
evakuoinnin sairaanhoitopiirien erikoissai-
raanhoitoon kaikissa valmiudensäätelytilan-
teissa. On kuitenkin huomioitava, että tämä 
järjestelmä toimii myös normaalioloissa ja 
kaikkia Puolustusvoimien päätehtäviä varten.

Kenttälääkintäjärjestelmän ajanmukaisten ka-
lustojen merkittävät hankinnat saadaan vietyä 
loppuun vuoden 2011 aikana. Kalusto kye-
tään saattamaan jakoon vuoden 2013 loppuun 

mennessä ja jo sitä ennen laajaan koulutus-
käyttöön. Kalustot vaativat niin varastoinnin, 
huollon kuin käytön varmistamiseksi myös 
kenttälääkinnän koulutusjärjestelmän tarkis-
tamisen. Näihin olemme valmistautuneet.

Lääkintäkoulu suorittaa perusteellisen kent-
tälääkinnän koulutusjärjestelmän analyysin 
vuoden 2011 aikana. Tiedämme, että jouk-
ko-osastojen koulutussisällöissä on melkois-
ta kirjavuutta. Niin varusmiesten kuin sotilas-
henkilöstön taisteluensiavun koulutus (TCCC, 
TC3, tactical combat casualty care) tulee saat-
taa ensivaiheessa ajan tasalle. Ilmavoimat on 
puolustushaarana aloittamassa SOTLK:n tu-
ella järjestelmällisen koulutuksen sotilashen-
kilökunnalle. Trollenhagenin Nato-valmiuden 
evaluaatio vuonna 2010 avasi silmät tälle val-
miuden tarpeelle.  Myös joukko-osastoissa on 
toteutettu TC3-koulutuskokeiluja. Yhtenäisen 
mallin tuottaminen ja vaikuttavuuden vaa-
liminen ovat SOTLK:n tehtäviä niin TC3:n 
kuin koko lääkintäkoulutuksen osalta. 

Sotilaslääketieteen Keskuksen poikkeusolo-
jen rooli lääkintähuollon suorituskykyjen 
tuottamisessa vahvistuu edelleen, kun vast-
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ikään kaavailtu uusi toimintamalli SOTLK:n 
operatiivisen toimialan ja puolustushaarayli-
lääkäreiden yhteistyön kehittämiseksi etenee. 
Tarkoitus on sopia suunnitelmallisesti ja yh-
teistyössä, miten, milloin ja missä tuotetaan 
esimerkiksi 5-8 ensihoitojoukkueen (EHAS) 
runkoa vuosittain. Ensihoitojoukkueet ovat 
kokoonpanoltaan ja kalustoltaan liikkumis-
kykyisen kenttälääkintäjärjestelmämme suo-
rituskykyisin moduuli. Siksi koulutuksen 
painopiste on syytä suunnata niihin. Kokoon-
pano on kuusi lääkäriä, kuusi aliupseeria ja 25 
miehistöön kuuluvaa. Lähtökohtaisesti kaikki 
sijoitetut ovat terveydenhuollon ammattihen-
kilöitä. Kokoonpanoon kuuluu leikkausryh-
mä: yksi kirurgi, yksi anestesiologi ja kol-
me sairaanhoitajaa. Modulaarinen ja kaikille 
puolustushaaroille yhtenäinen kenttälääkin-
täjärjestelmä antaa puolestaan poikkeuksel-
lisen hyvät mahdollisuudet joukkotuotannon 
tehostamiseen erilaisissa harjoituksissa. Va-
rusmieskoulutuksen aikana ei todellisuudes-
sa kyetä lääkintähuollon joukkotuotantoon lu-
kuun ottamatta lääkintäreserviupseerikurssia 
ja lukumääräisesti pientä ryhmää muita terve-
ydenhuollon ammattipohjaisia varusmiehiä. 

Pidän johtamisen näkökulmasta suurena vir-
heenä, jos harkittaisiin palaamista joukko-
tuotannon nimissä sellaiseen toimintamal-
liin, jossa kenttälääkinnän kouluttajat toimivat 
joukko-osastoissa. Tämä olisi paluuta vanha-
kantaisen hajanaisen mallin tehottomuuteen. 
Nykyinen keskitetty toimintamalli luo tässäkin 
huomattavasti tehokkaamman sijoittamis- ja 
koulutusjärjestelmän lääkintähuollon moduu-
lien tuottamiseen kunhan vain uudet toiminta-
mallit ja yhteistoimintamuodot vakiintuvat. 

TYÖTERVEYSHUOLTO

Puolustusvoimien työterveyshuolto tukee 
osaltaan suorituskykyjä. Puolustusvoimien 
henkilöstölle tarjottavan työterveyshuollon 
nykytilanne sekä kehittämismahdollisuudet 
ja -tarpeet arvioidaan mahdollisimman pi-
kaisesti siten, että tulevien vuosien työter-
veyshuollon toimintasuunnitelmaan saadaan 
tarvittavat päivitykset perusteluineen jo en-
nen syyskuulla tapahtuvaa Puolustusvoimien 
yhteistyöelimessä tapahtuvaa esittelyä. Olen 

asettanut tehtävän suorittamiseksi asiantunti-
jatyöryhmän. 

Valtiovarainministeriö on antanut 17.12.2010 
määräyksellään linjauksia valtion palveluk-
sessa olevien henkilöiden työterveyshuollon 
järjestelyistä. Myös 1.1.2011 voimaantullees-
sa Sairausvakuutuslain muutoksessa on mää-
räyksiä, jotka vaikuttavat työterveyspalvelu-
jen sisällön tarkistamistarpeisiin.

Työterveyshuollon uusissa painotuksissa ko-
rostetaan erityisesti työkyvyn säilyttämisen 
tärkeyttä ehkäisemällä työstä johtuvia vaaro-
ja sekä edistämällä työntekijöiden terveyttä ja 
työ- sekä toimintakykyä. Työterveyspainot-
teisen sairaanhoidon tulee tukea työterveys-
huollon päämääriä. Toimintamallina tulee olla 
kiinteä työnantajan, työntekijöiden ja työter-
veyshuollon yhteistyö. Työpaikan ja työter-
veyshuollon yhteisenä toimintana sovitaan 
työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatetta-
vista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, 
seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan.

Työterveyshuollon sisällön suunnittelussa ja 
arvioinnissa on erityisesti otettava huomi-
oon Puolustusvoimien työskentelyolosuhteet, 
vaihtelevat työn vaatimukset sekä erityisiä 
vaatimuksia sisältävät työt. Myös erilaisten 
suorituskykyjen vaatimukset työntekijän ja 
työyhteisön tarpeisiin on arvioitava. Puolus-
tusvoimat tarjoaa moninaisia myönteisiä lä-
hestymistapoja henkilöstölle fyysisen kun-
non seurantaan, kehittämiseen ja testauksiin. 
Näiden mahdollisuuksien käyttämiseen on 
syytä kannustaa. Työterveyshuollon on kyet-
tävä tukemaan työntekijöitä myös muutosten 
hallinnassa. Näitä epäilemättä tulee lähitule-
vaisuuden puolustusvoimauudistusta toteu-
tettaessa.

Nykyisellään on syntynyt kriittisiä kysymyk-
siä esimerkiksi sairaanhoitopalvelujen saata-
vuudesta ja sisällöstä. Sisällöiltään erilaiset 
sopimukset varsinkin ulkoistetuissa työter-
veyspalveluissa aiheuttavat henkilökunnassa 
epätietoisuutta ja tyytymättömyyttä palvelu-
jen yhdenvertaisuuden osalta. Myös kriisin-
hallintatehtäviin liittyvät erityiskysymykset 
ovat nousseet esille. Näihin seikkoihin etsi-
tään asetetun työryhmän kautta vastauksia.
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LOPUKSI 

Puolustusvoimauudistuksessa korostetaan uu-
sien toimintamallien välttämättömyyttä. Lää-
kintähuollossa olemme edenneet näillä viitoi-
tuksilla jo hyvän aikaa. Uskallan todeta, että 
olemme oikealla tiellä kohtaamaan myös uu-
distuksen mukanaan tuomat haasteet. Pienen 
ja asiantuntijakeskeisen toimialan keskittämi-
nen ja ammattimainen johtaminen ovat tuot-
taneet hyvää tulosta. Lääkintähuollon tulee 
jatkossakin hahmottaa erityisesti operatiiviset 
tarpeet, ylläpitää tarpeellista yhteistyöverkos-
toa sekä keskittyä näistä lähtökohdista kent-
tälääkintään. Keskittämisen tuomia kiistä-
mättömiä etuja sekä uusista toimintamalleista 
tulleita kokemuksia ei tulisi menettää vaan ja-
lostaa määrätietoisesti edelleen.

Uudistettua lääkintähuollon toimintamal-
lia olen kutsunut nimellä ”neljännen polven 

kenttälääkintäjärjestelmä”. Keskeistä uudessa 
mallissa on yhtäältä resurssien ja johtamisen 
keskittäminen, toisaalta tehokas ja monipuo-
linen verkottuminen sekä integraatio yhteis-
kunnan terveydenhuoltojärjestelmiin. Kent-
tälääkinnän suorituskykyjen tarpeet nousevat 
sitä vahvemmin esille, mitä vaikeammissa 
olosuhteissa toimitaan. Uskon kenttälääkin-
nän kuuluvan uudessakin puolustusjärjestel-
mässä itse tuotettuun ydintoimintaan – osana 
logistiikkajärjestelmää.

Teksti:

Pentti Kuronen  
Lääkintäkenraalimajuri  
Sotilasterveydenhuollon dosentti  
Puolustusvoimien ylilääkäri

Kuvat:  
Puolustusvoimat
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BIOMARKKERIT INKAPASITOIVIEN JA  
ÄRSYTTÄVIEN YHDISTEIDEN TUNNISTEINA 

Maija Pesonen1,2, Tapio Kuitunen1, Mia Halme3, Paula Vanninen3, Heikki Seulanto4, Matti Hemmilä4, 
Markku Pasanen2 ja Kirsi Vähäkangas2    

1 Puolustusvoimat, Sotilaslääketieteen Keskus, Tutkimus- ja kehittämisosasto, Helsinki 
2 Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio

3 Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti, Helsingin yliopisto
4 Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, Lakiala

MIKSI ALTISTUMISEN MITTAAMINEN  
ON TÄRKEÄÄ?

Inkapasitoivat ja ärsyttävät aineet kuten kloo-
ri, klooripikriini, kapsaisiinit ja sinappikaasu 
aiheuttavat yleensä tilapäisen lamaantumi-
sen, mikä voi jatkua pitkään altistumisen jäl-
keen. Korkeille pitoisuuksille altistuminen voi 
johtaa pahoihin kudosvaurioihin, jopa kuole-
maan. Tällaisille aineille voi altistua mm. mel-
lakoiden yhteydessä, aseistariisunta- ja muissa 
puolustustehtävissä sekä teollisuudessa tai on-
nettomuuksissa. Haitallisten yhdisteiden pit-
käaikaista pienille pitoisuuksille altistumista 
on pidetty yhtenä syynä palveluksen jälkeen 

(mm. Irakin konflikteissa) ilmenneille krooni-
sille hengitystie-, silmä- ja ihovaurioille.

Altistumista inkapasitoiville ja ärsyttävil-
le yhdisteille, kuten myös useille teollisuus-
kemikaaleille, pystytään toistaiseksi mittaa-
maan puutteellisesti. Altistumisen arviointiin 
tarkoitettuja luotettavia tunnisteita eli bio-
markkereita ja niiden analyysimenetelmiä on 
kehitetty vain muutamille yhdisteille. Yleensä 
analyysimenetelmiä on kehitetty mittaamaan 
haitallisia kemikaaleja ilmasta, maaperästä ja 
vedestä, mutta ne eivät kerro ihmisten altis-
tumisesta ko. yhdisteille. Menetelmät, joilla 
voitaisiin mitata altistuminen henkilöstä esim. 
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iholta, verestä tai virtsasta olisivat tärkeitä no-
pean hoidon turvaamiseksi onnettomuuksien 
jälkeen. Ne olisivat tärkeitä myös aseistarii-
sunta- ja muissa puolustustehtävissä työsken-
televien henkilöiden ja kriisialueilla asuvan 
siviiliväestön terveyden seurannassa ja hoi-
dossa. Biomarkkereiden avulla voidaan saada 
luotettavaa tietoa kemikaalin ja sen elimistös-
sä aiheuttaman vaurion välisestä yhteydestä.

MITÄ OVAT KEMIALLISEN ALTISTUMISEN 
BIOMARKKERIT?

Biomarkkeri mittaa elimistön sisäistä altis-
tumista. Kemiallisen altistumisen biomark-
kerina voi olla esim. itse kemikaali, aineen-
vaihdunnassa muodostunut metaboliitti, muu 
reaktiotuote tai kudosvaste. Hyvä biomark-
keri on spesifinen tutkittavalle kemikaalille 
ja sen mittausmenetelmä on validoitu. Bio-
markkerit voivat antaa tietoa myös altistumi-
sen ajasta. Lyhyen aikavälin altistumista ku-
vaavat mm. virtsaan eritettävät kemikaalin 
metaboliitit. Kemikaalien sitoutumistuotteet 
(adduktit) makromolekyyleissä (DNA, pro-
teiinit) ovat taas yleensä merkkinä pitempi-
aikaisesta altistumisesta. Biomarkkereiden 

kehittämisen edellytys on, että tutkittavan 
kemikaalin vaiheet elimistössä (toksikoki-
netiikka) sekä solu- ja molekyylitason vaiku-
tusmekanismit tunnetaan. Tällaista tietoa on 
vanhojen taistelukemikaalien osalta saatu al-
tistuneista henkilöistä (esim. sinappikaasun 
osalta) ja eläinkokeilla. Uusista ja osin van-
hoistakin taisteluaineista tutkimustietoa on 
kuitenkin vähän, ja vaikka toksisuuden koh-
de-elimet tunnettaisiin, niin molekyylitason 
vaikutusmekanismeista, viivästyneistä vas-
teista ja metaboliasta on yleensä vähän tietoa. 
Haitallisten yhdisteiden aineenvaihdunnassa 
muodostuvia metaboliitteja ja muita aineen-
vaihdunnan solu- ja kudosvasteita on kehit-
teillä biomarkkereiksi useissa laboratorioissa 
maailmalla. Sinappikaasualtistumisen tunnis-
tamiseen on kehitetty tällainen metaboliittien 
(b-lyaasi-metaboliitit) kvantitatiivinen mas-
saspektrometrinen mittausmenetelmä myös 
Suomessa, Kemiallisen aseen kieltosopimuk-
sen instituutissa (VERIFIN).

MITEN BIOMARKKEREITA KEHITETÄÄN

Haitallisten yhdisteiden kudosspesifisiä vai-
kutusmekanismeja voi tutkia näitä kudoksia 
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edustavilla solu- ja kudosmalleilla. Altistuksia 
ihmisillä ei voi tehdä. Ihmisperäisiä primaari-
soluja, kudosfraktioita ja myös puhtaita ent-
syymejä on yhä enenevässä määrin saatavilla 
solu- ja kudospankeista. Kemiallisten ainei-
den reaktiot viljellyissä soluissa antavat hy-
vän kuvan mahdollisista reaktioista ihmiseli-
mistössä. Hyvinä ja halvempina malleina 
voidaan käyttää myös jatkuvasti jakaantuvia 
syöpäkudoksista peräisin olevia solulinjoja. 
Solumalleja voidaan täydentää eläinkokeil-
la, mutta ottaen huomioon lajien väliset erot 
toksisuusvasteissa ja vierasainemetaboliassa, 
eläinkokeilla saatu tieto ei tuo parasta tulos-
ta ihmistä varten kehitettäville biomarkkereil-
le. Kaikkien edellä mainittujen mallien kautta 
saatu tieto kudosreaktioista voi johtaa ideaan 
mahdollisesta biomarkkerista.

Inkapasitoivat ja ärsyttävät aineet ovat yleen-
sä hyvin reaktiivisia ja aiheuttavat välittömästi 
toiminnallisen vaurion ja mahdollisesti sitou-
tuvat solujen rakenteisiin kohdekudoksessa. 
Tutkittavan yhdisteen toksisista vaikutuksista 
saadaan hyvä kuva käyttämällä soluja, jotka 
ovat peräisin useista kohdekudoksista. Gee-
nilastu- ja proteiinianalytiikan avulla voidaan 
tunnistaa mahdollisia toksisuuden signaali-
järjestelmiä ja kohdemolekyylejä. Suhteutta-

malla näin saatu tieto metaboliitti- ja muihin 
toksisuusanalyyseihin voidaan päätyä bio-
markkeri-ehdokkaisiin (kuva 1).

Tärkeä osa biomarkkerien asteittaista kehitys-
tä on analyysimenetelmien validointi niin, että 
valittu biomarkkeri voidaan mitata luotetta-
vasti biologisesta materiaalista esim. virtsasta, 
verestä tai iholta (spesifisyys, toistettavuus ja 
tarkkuus). Jos biomarkkeri on kemiallinen aine 
tai sen metaboliitti, analyysiä edeltää puhdistus 
ensimerkiksi uuttomenetelmillä, ja sitten ana-
lysointi kromatografia- ja/tai massaspektromet-
risillä menetelmillä. Myös immunologisia me-
netelmiä voidaan käyttää, jos biomarkkeri on 
proteiini. Tärkeää on varmistaa, että biomark-
keri ei esiinny ei-altistuneiden henkilöiden eli-
mistössä. Lopulta biomarkkerin sopivuus var-
mistetaan altistuneista henkilöistä kerätyillä 
näytteillä ja osittain myös eläinkokeilla.

LOPUKSI

Biomarkkerit ovat yleisessä käytössä mm. ym-
päristö- ja työterveyshuollon arvioinneissa ja 
modernissa lääkekehityksessä tehon ja turval-
lisuuden monitorointivälineenä. Olisiko nyt 
aika ottaa biomarkkerit myös aseistariisunta- 
ja puolustustehtävien ja siviilisuojelun piiriin.
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Kuva1. 
Esimerkkejä menetelmistä, joilla saadaan tietoa kemiallisten aineiden metaboliasta ja toksisista 
vasteista soluissa
Geenilastulla voidaan mitata samanaikaisesti koko genomin geenien ilmentyminen altistuksen 
jälkeen. Geenilastu sisältää suuren määrän DNA:n pätkiä eli yksi pätkä vastaa yhtä geeniä. Tut-
kittavasta näytteestä eristetty RNA leimataan merkkiaineella ja sen annetaan reagoida geenilas-
tulla olevien vastin DNA-pätkien kanssa. Värin muuttumisesta tutkija voi päätellä mRNA-mää-
rän näytteessä. Mitä enemmän geeniä luetaan, sitä enemmän solussa on mRNA:ta eli mRNA 
kertoo geenien aktiivisuudesta. Lopullinen analysointi tehdään bioinformaatiota sisältävien 
tietopankkien avulla tietokonepohjaisesti. Tuloksista voidaan päätellä mitä proteiinimuutoksia 
tutkittava yhdiste mahdollisesti aiheuttaa kohdesolukossa. Altistuksen aiheuttamat muutokset 
proteiineissa voidaan todentaa elektroforeesilla, immunologisilla ja fluoresenssi-menetelmillä 
sekä mikroskooppitekniikoilla. Näin saadaan perusteellinen kuva kemikaalin vaikutuksesta 
kohdekudoksessa.
Kemiallisen yhdisteen metaboliaa voidaan tutkia puhdistamalla metaboliitit altistusten jälkeen 
sopivalla uuttomenetelmällä ja analysoimalla ne kromatografia- ja massaspektrometrisillä me-
netelmillä (esim. LC-MS/MS). Periaatteessa inkapasitoivien ja ärsyttävien yhdisteiden metaboli-
an selvittelyyn käytetään samoja menetelmiä kuin lääkeaineiden metabolian selvitykseen. 

 metabolii*en  puhdistus 

LC‐MS/MS 

 elektroforeesi 

Geenilastu:  
geenien ilmentyminen 

Soluviljelmät 

Immunoblo2aus:  
Proteiinien määrä  

Proteiini tunnistetaan vasta‐aineiden avulla 

Metaboliatutkimus: 
Entsyymiak9ivisuudet ja 

metabolii9t 
Mikroskopia: 

Solujen määrä ja muoto 

Käy2ämällä erikoismenetelmiä: 

DNA‐vaurio 

Hapen reak@iviset  tuoAeet  

Mitokondiotoksisuus 

Gluta@onipitoisuus jne. 

Kemiallinen aine 
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SANDIS OPERAATIOANALYYSITYÖKALU  
JA LÄÄKINTÄHUOLLON TUTKIMUS

Risto Vuorsalo, Katri Mässeli, Kari Stenius

Sandis on Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen kehittämä taistelumallinnustyöka-
lu, ”sotapeli”, jolla voidaan simuloida erilaisia taistelutilanteita ryhmätasolta prikaatitasolle 
asti. Sandis sisältää kaikkia sodankäynnin elementtejä, kuten asevaikutus, ilmaiskut, miinoi-
tukset, epäsuora tuli, suojautuminen, viestiyhteydet ja liike. Puolustusvoimilla on rajaton mää-
rä ohjelmistolisenssejä Sandis-ohjelmistoon, joten kaikki Puolustusvoimien henkilökuntaan 
kuuluvat voivat käyttää ohjelmistoa ilman eri maksua.

Sandis-ohjelmistoa voidaan käyttää normaalissa 
PC-tietokoneessa. Skenaarioita luodessa taiste-
lujoukot sijoitetaan kartalle ja ne toimivat pelaa-
jien tai tutkijoiden ohjaamina tietyn ajan. Lyhin 
laskennassa ja analyyseissa käytetty aika on yksi 
minuutti ja tietyin edellytyksin voidaan tehdä jopa 
viikon kestäviä analyysejä. Taistelijat on mallin-
nettu tilakoneina, jotka vaihtavat tilaa taisteluti-
lanteiden ja tappioiden perusteella.

Sandiksella pelattua taistelua voidaan tarkastella 
tiettynä haluttuna ajankohtana. Tarkasteluun voi-
daan ottaa esimerkiksi joukon tappiot, ampuma-
tarvikkeiden kulutus, lääkinnän tilanne tai lääkin-
tämateriaalin tarve. Tuloksia voidaan hyödyntää 

vertailevan tutkimuksen tavoin etsittäessä eri vaih-
toehtoja paremman lopputuloksen saamiseksi.

Sandikseen ohjelmoitiin kenttälääkintää mal-
lintava lisäosa kesällä 2008 Sotilaslääketieteen 
Keskuksen kustantamana. Tämän lääkintämallin 
pohjana on taistelijan tilakone: Taistelija voi olla 
taistelussa, suojautuneena, haavoittuneena tai si-
toutuneena lääkintään. Haavoittuneet jaetaan tri-
age-luokkiin, joille jokaiselle on ohjelmistoon 
syötetty parametrit kuvaamaan todennäköistä ti-
laa ja muutosta sen perustella miten lääkintä ja 
evakuointi ovat onnistuneet. Aikaviiveet ja hoi-
don saatavuus vaikuttavat triage-luokan muutok-
siin.  Kunkin tilan todennäköisyys riippuu taiste-
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lun kulusta, joukon tappioista ja lääkintähuollon 
järjestelyjen tehokkuudesta. Onnistunut lääkintä 
parantaa joukon taistelukykyä. Lääkintään sitou-
tunut taistelija puolestaan vähentää joukon tuli-
voimaa niin kauan, kun hän on lääkintä- tai eva-
kuointitehtävässä.

Vertailevien analyysien avulla voidaan arvioida 
toimintatapamalleja, lääkinnän resursseja ja eva-
kuoinnin sujuvuutta. Tarvittaessa voidaan esittää 
muutoksia paremman lopputuloksen saavutta-
miseksi. Taktisen simuloinnin avulla kuvataan 
kenttälääkinnän toimintatapamalleja, lääkinnän 
resursseja ja evakuointien sekä lääkintämate-
riaalitäydennyksien sujuvuutta. Analyysien tu-
loksina saatuja tappioarvioita voidaan verrata 
kenttälääkinnän tämän hetken suorituskykyyn ja 
etsiä ratkaisumalleja muuttuvien taistelutilantei-
den ja uusien taistelu- ja kenttälääkintäjoukkojen 
toimintakyvyn parantamiseksi. Vertailutulosten 
perusteella voidaan arvioida tappioita entistä tar-
kemmin; missä, milloin ja minkälaisia tappiota 
on odotettavissa eri taistelutilanteissa.  

MIKÄ ON SANDIS-TUTKIMUKSEN TÄMÄN 
HETKINEN TILANNE?

Sandiksen lääkintämallia ja parametreja mää-
riteltiin alustavasti vuosina 2008-2009. Työ jäi 
kuitenkin kesken resurssien puutteen vuoksi.

Vuonna 2010 työtä päästiin jatkamaan Sotilas-
lääketieteen Keskuksen omana tutkimusprojek-

tina. Lääkintäeversti Hannu Isotalon johtamaan 
tutkimusryhmään kuuluvat osastonhoitaja Kari 
Stenius, sairaanhoitaja Katri Mässeli sekä ham-
maslääkäri Risto Vuorsalo.

Tutkimusprojektin alussa tutkijaryhmä tunnisti tär-
keimmäksi tavoitteeksi lääkintäparametrien mää-
rittämisen. Työhön saatiin apua Puolustusvoimien 
Tekniseltä Tutkimuslaitokselta ja Solute Oy:ltä, jot-
ka perehdyttivät tutkijaryhmän ohjelman lääkintä-
parametrien muodostamiseen ja tekivät työkalun 
niiden matemaattisen arvon laskemiseksi.

Sandiksessa lääkintäparametrit määritellään en-
sin joukon sisäisen toiminnan laskemiseksi. Tässä 
vaiheessa arvioidaan ensiapuun kuluva aika, eva-
kuointiaika joukon pelastuspisteeseen (Sandikses-
sa joukon ryhmitysympyrän keskipiste), evaku-
oinnista paluuaika ja kantajien lukumäärä.

Toiseksi määritetään lääkintäparametrit hoito-
paikoittain. Hoitopaikalle saapuvien ja lähtevien 
potilaiden tilan heikkeneminen arvioidaan ajan 
suhteen, hoitopaikan hoitokapasiteetti (montako 
potilasta kerrallaan voi olla hoidossa) ja hoitoon 
kuluva aika triage-luokittain. Tämän lisäksi mää-
ritetään hoidon taso triage-luokittain eli kuinka 
monta prosenttia potilaista siirtyy joko kiireelli-
sempään luokkaan, kiireettömämpään luokkaan 
tai pysyy samassa luokassa.

Parametrien määrittäminen tehtiin seuraavasti: 
määriteltiin esimerkiksi lääkintämiehen tieto- ja 
taitotaso sekä se, mitä välineitä hänellä on käy-

Prikaatitason skenaario.
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tössään, millaisissa olosuhteissa hän työskentelee 
ja minkälaisia potilaita hänelle tulee hoidettavak-
si. Seuraavaksi oletettiin olevan esimerkiksi 100 
kiireellistä potilasta, jotka ovat haavoittuneet ja 
odottavat lääkintämiehen hoitoa. Mietittiin kuinka 
kauan menisi, että kaikki 100 potilasta kuolisivat 
ilman hoitoa. Tästä saatiin kokonaisaika paramet-
rin määrittämiselle.

Sen jälkeen arvioitiin kuinka kauan menisi siihen, 
että esimerkiksi puolet 100 potilaasta kuolisi il-
man hoitoa. Kun tämä aika oli määritelty, se syö-
tettiin Solute Oy:n tekemään Excel-taulukkoon, 
joka laskee heikkenemisen parametrille numeeri-
sen arvon. Taulukkoa tarvitaan, koska potilaiden 
huononeminen Sandiksessa on ajan suhteen muut-
tuva funktio. Arviointi suoritettiin kaikille eri tri-
age-luokille, saapuville ja hoitopaikoilta lähteville 
potilaille eri hoitotasoilla: Lääkintämies, ensihoi-
topaikka, ensihoitoasema, ensihoito- ja evakuoin-
tiasema.

Lisäksi määritettiin edellä mainituille hoitotasoille 
kapasiteetit, eli kuinka monta kunkin triage-luo-
kan potilasta voi olla kerralla hoidossa ja kuinka 
kauan potilaiden hoitoon kuluu aikaa. Tiedot poh-
jautuivat lääkintäeversti Heikki Laapion vuonna 
2005 laatimiin kenttälääkintäjoukkojen suoritus-
kykyvaatimuksiin.

Seuraavaksi määriteltiin evakuointiajonevojen ka-
pasiteetit ja nopeudet, jonka jälkeen Sandiksen va-
rustetietokantaan luotiin seuraavat ajoneuvot:

EVAKUOINTIAJONEUVOJEN NOPEUDET 
JA KAPASITEETTI

Ajoneuvo Nopeus
Evakuointi-
kapasiteetti

PASI EHP  
HIDAS

27 m/min 
(1,6km/h)

2 maaten,  
2 istuen

PASI EHP 83 m/min 
(5km/h)

2 maaten,  
2 istuen

PASI EHAS 166 m/min 
(10km/h)

2 maaten,  
2 istuen

AMBULANSSI 
EHAS

166 m/min 
(10km/h)

2 maaten,  
2 istuen

Ajoneuvojen nopeudet määritettiin alhaisiksi sik-
si, että näin saatiin kompensoitua ajoneuvojen 
epärealistinen ympärivuorokautinen toiminta-ai-
ka lähemmäs realistista 12 tunnin toiminta-aikaa 
vuorokaudessa.

Seuraavaksi määritettiin potilaiden heikkeneminen 
evakuoinnin aikana. Perusteena oli, että hoitopai-
kan jälkeen potilaat eivät missään vaiheessa jää il-

Evakuointiyhteydet näkyvät viivoina, joiden paksuus kuvaa kuljetuksessa olevaa potilasmäärää 
valittuna ajankohtana.
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man hoitoa, vaan kuljetuksenkin aikana hoitaja on 
mukana. Tällöin potilaiden heikkeneminen ei ole 
yhtä nopeaa. Arvot määritettiin alustavasti, mutta 
työ on vielä osin kesken ja vaatii jatkotutkimuksia.

Sotilaslääketieteen Keskuksen tutkimusryhmä 
osallistui syksyllä 2010 Puolustusvoimien Teknil-
lisen Tutkimuslaitoksen seminaariin, jonka aihee-
na oli kenttälääkinnän taktinen simulointi Sandis-
ohjelmalla. Seminaariin tuotettiin sekä sisältö että 
esitysmateriaali. Sisällön osalta tehtiin esitys ske-
naarioon lääkintämalli ja tulosten analysointi. Li-
säksi luotiin erillinen skenaario materiaalimallia 
varten ja analysoitiin tulokset.

Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen 
joulukuussa 2010 järjestämän ”4th International 
Sandis Workshop”:in pääaiheena oli Sandiksen 
lääkintämalli. Työpajassa luotiin erilaisia skenaa-
rioita kenttälääkinnän ja evakuoinnin tutkimiseen. 
Lisäksi käytettiin Data Farming -menetelmää pa-
rametrien muuntelemiseen ja lopputuloksen kan-
nalta oleellisimpien parametrien tunnistamiseen. 
Seminaarin jälkeen osallistujat kirjoittivat tutki-
mustuloksista artikkelit, jotka on julkaistu Puolus-
tusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen julkaisu-
sarjassa (Publications nro 23) maaliskuussa 2011.

Sandis-operaatioanalyysityökalu on priorisoitu 
Puolustusvoimien Teknillisellä Tutkimuslaitoksel-
la jatkettavaksi projektiksi. Nopeasta aikataulusta 
johtuen tutkimuksen lomassa on osallistuttu San-
dis 2.0 -version vaatimusmäärittelyyn. 

Sandis 2.0 -vaativuusmäärittelyn ohella on osal-
listuttu myös Luomu-sovelluksen käyttäjäkoulu-
tukseen. Luomu (lyhenne sanoista parametrien 
LUOnti ja MUokkaus) on Puolustusvoimien yh-
teinen parametrienhallintasovellus, joka on tar-
koitettu simulaattori-, mallinnus-, suoritusky-
ky- ja järjestelmänkuvausparametrien hallintaan. 
Luomu-tietokannassa voidaan esimerkiksi säilyt-
tää tutkimuksissa käytettyjen analyysityökalujen 
parametreja dokumentoituina luotettavuusarvioi-
neen. Lisäksi saatavuus ja uudelleenkäytettävyys 
myöhempää käyttöä varten paranevat.

SANDIS JA TULEVAISUUS

Sandiksen ydinominaisuus on hyvä laskentaky-
ky. Ohjelman avulla voidaan laskea parametrien 
luomissa raameissa skenaarioon sijoitetun joukon 
tilanne tiettynä ajankohtana. Erityisesti tämä omi-

naisuus korostuu silloin, kun halutaan selvittää 
joukon suorituskykyä. Ohjelman avulla voidaan 
tarkastella esimerkiksi isojen joukkojen materiaa-
litilannetta, materiaalitäydennyksiä, evakuointiyh-
teyksiä ja henkilöstön määrää. Näiden tekijöiden 
saaminen samalle karttapohjalle ja samaan lasken-
taohjelmaan on lääkinnän suorituskyvyn tutkimi-
sen kannalta olennaista. Sandiksella voidaan las-
kea sellaisia määriä ja summia, joiden laskeminen 
kynä & paperi -tekniikalla olisi lähes mahdotonta. 

Sandis tuottaa tulokseksi lukuja. Luvut sinänsä 
ovat tuloksia, mutta merkittäviä niistä tulee vasta 
kun tuloksia tulkitaan asiaankuuluvassa konteks-
tissa. Jotta tulkinnat ja luvut olisivat luotettavia, 
tulee ohjelman parametrointi tehdä mahdollisim-
man tarkasti. Jos parametrien luomiseen käytetyt 
säännöt on selvillä, on parametreja helppo ja no-
pea muuttaa skenaarion sisällä ja siten tutkia ske-
naarioiden eri vaihtoehtoja. Tästä syystä ohjelma 
toimiikin parhaiten tutkijan työkaluna eli siinä al-
kuperäisessä tehtävässä, johon se on luotu.

Sen sijaan, että suuri määrä taistelevia joukkoja 
vietäisiin maastoon ja niillä pelattaisiin reaaliai-
kaista sotapeliä, voidaan Sandiksella pelata sota-
peli milloin ja missä tahansa ja siten kustannus-
tehokkaammin ja nopeammin tutkia muutoksia 
joukkojen toiminnassa sekä muutosten vaikutuk-
sia joukon suorituskykyyn. Tämä edellyttää, että 
ohjelman parametrointia kehitetään ja Sandis 2.0 
-ohjelma otetaan käyttöön.

Sandiksen uusia käyttöalueita on tulevaisuudessa 
hyvä kartoittaa. Soveltuvuutta esimerkiksi lääkin-
tähuollon koulutuskäyttöön tulee tarkastella. Täs-
sä tulee kuitenkin huomioida, että kuten kaikki 
simulointi, myös Sandis vaatii omanlaisensa kou-
lutusympäristön ja kouluttajakapasiteetin. Tämä 
on mitä suurimmassa määrin myös resurssikysy-
mys. Halutaanko tähän panostaa?

Simulointi ja laskentamallit, siten myös Sandis, 
eivät ole vain tulevaisuuden työkalu, ne ovat tätä 
päivää, osa nykyisyyttä. Meistä eli käyttäjistä riip-
puu se, miten me työkaluamme käytämme.
Teksti

Risto Vuorsalo: HLL, Sotilaslääketieteen Keskus, 
Parolannummen terveysasema 

Katri Mässeli: sairaanhoitaja, Sotilaslääketieteen Keskus, 
Kenttälääkinnän keskus

Kari Stenius: osastonhoitaja, Sotilaslääketieteen Keskus, 
Kenttälääkinnän keskus

Kuvat: Puolustusvoimat
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UUSI LUOKITUS HAMPAISTON  
HOIDONTARPEEN ARVIOIMISEKSI

Pertti Patinen

Hammaskarieksen esiintyminen on vähentynyt merkittävästi Suomessa viimeisen 30 vuo-
den aikana. Hammashoidon tarvetta määrittävät menetelmät kehitettiin 1970-luvulla ja 
ovat tänä päivänä liian herkkiä mittareita sairastuvuuden mittaamiseen. NATO:n käyttämä 
luokitus tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden hammashoidon tarpeen arviointijärjestelmän 
kehittämiseen.

Varusmiesten hampaiston hoidontarvetta on 
määritetty tieteellisen tutkimuksen keinoin 
koko itsenäisyyden ajan (Siven 1920, Ankku-
riniemi 1979, Läärä 1999). Hammaskariek-
sen esiintyminen on vähentynyt merkittävästi 
Suomessa viimeisen 30 vuoden aikana (Nord-
blad et al 2004, Suominen-Taipale et al 2004). 
Maailman Terveysjärjestön ohjeessa kariek-
sen vaurioittamien hampaiden lukumäärää 
kuvataan DMF-indeksillä ja karieshoidon tar-
peessa olevien hampaita D-indeksillä (WHO 
1978). Kyseessä on hampaisto- tai hampaiden 
pintakohtainen indeksi. Varusmiesten DMF 
indeksi on laskenut keskimäärin 15,8 vaurioi-
tuneesta hampaasta (Ankkuriniemi 1979) ar-
voon 4,4 (Anttonen et al 2011). 

Hammashoidon tarpeessa olevien varusmies-
ten määrä on viime vuosina ollut noin puo-
let ikäluokasta. Onkin aiheellisesti kyseen-
alaistettu terveiden potilaiden tarkastamisen 
mielekkyyttä.  Tarkastuksessa tulisi kuiten-
kin löytää ne henkilöt, joilla huonokuntoinen 
hampaisto on uhka yleisterveydelle ja palve-
lusturvallisuudelle. Hyväkuntoinen hampais-
to on ehtona sota-aluksille meripalvelukseen 
pääsemiselle. NATO:n hammashoidon tar-
peen luokitus on potilaskohtainen ja tarjoaa 
yksinkertaisen menetelmän potilaiden hoi-
dontarpeen arviointiin. Upinniemen varus-
kunnassa suoritetussa tutkimuksessa arvioi-
tiin luokituksen soveltuvuutta suomalaisiin 
olosuhteisiin. 

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 2

17



NATO:N KÄYTTÄMÄ HAMMASHOIDON 
TARPEEN LUOKITUS

NATO:n käyttämässä luokituksessa (NATO 
STANAG 2466) hammashoidon tarve jaetaan 
neljään luokkaan:

DENTAL FITNESS CLASS 1
Henkilöt, joilla ei ole hammashoidon tarvetta

DENTAL FITNESS CLASS 2
Henkilöt, joilla hampaiston tila ei todennäköi-
sesti aiheuta äkillistä hoidon tarvetta seuraa-
vien 12kk aikana, esimerkiksi:
• Pysähtyneet karieslesiot (I luokan seurat-

tava karies)
• Pienet paikan lohkeamiset
• Oireettomat puhkeamassa olevat viisau-

denhampaat
• Hammaskivi

DENTAL FITNESS CLASS 3
Henkilöt, joilla hampaiston tilan vuoksi on 
välttämätöntä suorittaa hammashoitoa seuraa-
vien 12kk aikana, esimerkiksi:
• Hoitamaton dentiinikaries (II luokan hoi-

dettava karies)
• Sekundaarikaries
• Akuutti tai krooninen perikoroniitti
• Parodontiitti

DENTAL FITNESS CLASS 4:
Henkilöt, joilla on:
• Suoritettava jälkitarkastus
• Vähintään yksi infektiofokuksena toimiva 

hammas (jäännösjuuri, III luokan hoidetta-
va karies).

NATO:n pysyväisasiakirjojen mukaan ulko-
mailla tapahtuvaan palvelukseen, ylempään 
tehtävään tai jatko-opintoihin voidaan ko-
mentaa vain Dental Fitness Class 1 ja 2 kuu-
luvia henkilöitä, joilla siis äkillistä hammas-
hoidon tarvetta ei ole odotettavissa seuraavien 
12kk aikana. 

POTILAAT JA MENETELMÄT

Kokenut hammaslääkäri suoritti suun- ja ham-
paiston tarkastuksen Upinniemen varuskun-
nassa ensimmäisellä palvelusviikolla 2/2010 
saapumiserän 763 alokkaalle (755 miestä, 
8 naista, keski-ikä 19,5 vuotta). Upinniemes-
sä alokkaat palvelevat peruskoulutuskaudel-
la viidessä yksikössä ja ovat pääosin kotoisin 
Uudeltamaalta. Yhteen yksikköön (3K) on si-
joitettu varsinaissuomalaisia alokkaita, jotka 
siirtyvät palvelukseen Saaristomeren Meri-
puolustusalueelle Turkuun peruskoulutuskau-
den jälkeen. 

TULOKSET

Tarkastuksen perusteella tutkittavat jaettiin 
yksiköittäin Dental Finess Class luokkiin 
(taulukko 1). Hammashoidon tarpeessa (Den-
tal Fitness Class 3 ja 4) oli 221 varusmiestä 
(29 %). Meripalvelukseen kelpaamattomia 
huonokuntoisten hampaiden vuoksi (Dental 
Fitness Class 4) oli 22 alokasta (4 %). Maa-
kunnallisia eroja hammashoidon tarpeessa ei 
tässä tutkimuksessa tullut esille.

DENTAL FITNESS 
CLASS 1 2 3 4 YHT.

1 K 51 65 52 2 170

2 K 93 56 27 9 185

3 K 40 71 38 7 156

4 K 53 43 33 3 132

AUK 35 35 39 11 120

272 (36 %) 270 (35 %) 189 (25 %) 32 (4 %) 763

2/2010 Upinniemessä palvelukseen astuneet 763 varusmiestä jaettuna hammashoidon tarpeen 
mukaan NATO:n Dental Fitness Class luokkiin. 
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POHDINTA

NATO:n käyttämä hampaiston hoidontarpeen 
luokitus osoittautui käyttökelpoiseksi suo-
malaisten varusmiesten hoidontarpeen arvi-
oinnissa. Yli puolella (71 %) ei todettu ham-
mashoidon tarvetta seuraavien 12 kuukauden 
aikana. Dental Fitness Class 2 luokan potilais-
ta hoidetaankin ainoastaan oireilevat tapauk-
set. Puolustusvoimien resurssit tulisi jatkossa 
suunnata ennen kaikkea Dental Fitness Class  
3 ryhmän potilaiden hoitoon. Varusmiehistä 
4 % oli käytännössä palvelukseen kelpaamat-
tomia huonokuntoisten hampaiden vuoksi. 

Dental Fitness Class 4 luokan varusmiesten 
palvelukseen ottamista tulisi vakavasti harkita. 
Useimmilla hammashoidon laiminlyömisen 
syynä on hammashoitopelko tai taloudellisia 
syitä, eräillä alueilla Suomessa myös ham-
mashoidon resurssien olemattomuus. Jatkos-
sa tulisi tämän ryhmän potilaiden hoitoa suo-
rittaa yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. 
Hammasperäiset infektiot kuormittavat kes-
kussairaaloiden vuodeosastoja ja esimerkiksi 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 
on vuosittain hammasperäisten infektioiden 
vuoksi noin 50 potilasta tehohoidossa. Yhteis-
kunnan kannalta olisi merkittävää saada juuri 
tämä potilasryhmä hoidon piiriin. Vaikeiden, 
pitkälle edenneen karieksen vaurioittamien 
hampaistojen korjaaminen ei välttämättä kuu-
lu Puolustusvoimien tehtäviin. 

Suun ja hampaiston sairauden diagnoosin 
voi asettaa vain koulutettu hammaslääkäri tai 
lääkäri. Koska hoidontarpeen arvioinnissa ei 
diagnosoida sairautta, voi arvioinnin suorit-
taa myös muu koulutettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö, esimerkiksi suuhygienisti, 
hammashoitaja tai sairaanhoitaja. Arvioinnin 
suorittamista jo kutsuntojen yhteydessä tulisi 
harkita.
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PERUSTERVEYDENHUOLTO  
ON OSA KENTTÄLÄÄKINTÄÄ 

Ilkka Mäkitie, Katri-Piia Tuomi

Sotilaslääketieteen Keskuksessa toteutettu perusterveydenhuolto on kenttälääkintää, sillä 
myös terveysasemilla tapahtuvassa terveyden- ja sairaanhoidossa tulee tietää, mitä vaati-
muksia ja riskejä kentällä tapahtuvaan toimintaan kohdistuu.

vaikutustaitojen syventäminen organisaation 
kaikilla tasoilla on säännöllistä. Nykyisellään 
perusterveydenhuollon hallinnollinen johta-
minen on keskitetty Lahden toimipisteeseen 
ja kliinisten ylilääkäreiden työ Helsinkiin.

Hyvä johtaminen, asianmukainen täydennys-
koulutus ja riittävät resurssit mahdollistavat 
perustehtävän onnistumisen.  Haasteita ovat 
kehittyvät tietojärjestelmät, lisääntyvä kus-
tannustietoisuus ja kilpailu alan osaajista. 
Kustannustietoisuuden osalta pyritään vaikut-
tamaan terveysasemien erilaisten toiminta-
tapojen ja -menojen eroihin.  Ohjaava normi 
valmistuu keväällä 2011.

Työterveyshuollon johtaminen on kuluvana 
vuonna aktivoitunut vahvasti. Tavoitteena on 

Perusterveydenhuollon ydintehtävä on sa-
manaikaisesti kirkastunut; joukko-osastojen 
koulutustehtäviä tuetaan päivittäisestä palve-
luskelpoisuuden arvioinnista aina palvelus-
kelpoisuusluokituksen oikeellisuuteen asti. 
Sotilaskoulutuksen tavoitteiden tunteminen 
auttaa käytännön hoitoratkaisuissa. Tervey-
denhuollon ammattilainen kehittyy omas-
sa roolissaan kentällekin toimintakykyiseksi 
kenttäsairaanhoitajaksi ja sotilaslääkäriksi. 

JOHTAMINEN

Perusterveydenhuollon johtaminen on järjes-
telyjen johtamista ja kehittämistä. Syväjoh-
taminen ja osallistuva johtaminen toimivat 
sisällöllisinä kulmakivinä. Esimies- ja vuoro-
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luoda yhdenmukaiset toimintatavat sekä do-
kumentointi potilastietojärjestelmässä, jolloin 
saadaan enemmän raportteja työterveyshuol-
lon sisällöstä eli vaikuttavuudesta. Mielen-
terveystyö kutsunta- ja palveluskelpoisuus-
toiminnassa sekä palvelusturvallisuudessa on 
keskeistä. Infektiotautien torjunta ja oikeelli-
nen tunnistaminen ovat sotilasterveydenhuol-
lon peruspilareita.  Epidemioiden osalta on 
käytettävissä reaaliaikainen tilannekuva pää-
töksien tukena.

Terveysasemilla esimiehen paras työkalu on 
oma persoona sekä aito kiinnostus ihmistä 
kohtaan. Esimiehellä on ainutlaatuinen valta 
vaikuttaa henkilöjohtamisen kautta perusteh-
tävän onnistumiseen sekä turvallisen ja oikea-
aikaisen hoidon toteutumiseen. Paikallinen, 
ennakoiva toiminnan ja resurssien suunnitte-
lu sekä vankka ammatillinen osaaminen myös 
asiakasmäärien vaihdellessa ovat avainase-
massa hajautetun organisaation perustehtävän 
onnistumiseksi. 

TERVEYSASEMAT

Vaikka varusmiespalvelus edellyttää tavan-
omaista fyysistä ja psyykkistä sekä sosiaa-
lista suorituskykyä, käyttävät varusmiespal-
velustaan suorittavat perusterveydenhuollon 
palveluja runsaasti. Vuonna 2010 terveysase-
milla kirjattiin noin 295 000 sairaanhoitajan 
ja lääkärin vastaanottotapahtumaa. Sotilaster-
veydenhuollossa siis profiloituu laadullises-
ti ja määrällisesti oireita ja sairauksia, joita 
muualla yhteiskunnassa esiintyy harvemmin. 
Terveysasemilla on erityistuntemus sotilas-
koulutuksen ja sen kuormitusten ja altistusten 
vaatimasta terveydenhuollosta sekä yleensä 
asevelvollisuuteen liittyvistä asioista. 

Organisaatiossamme työskentelevät sairaan-
hoitajat ja lääkärit tunnistavat sotilaskoulu-
tuksen tuottaman, siviilinuorella harvemmin 
esiintyvän oireen helposti.  Hoitosuositukset 
on samalla pyritty laatimaan siten, että alku-
selvitykset ja hoito voidaan toteuttaa mah-
dollisimman yksinkertaisilla keinoilla ja eri-
koissairaanhoitoon lähettämisen syyt tuodaan 
selkeästi esille. 

Sotilasterveydenhuollossa huomioidaan yksi-
lön edun ohella myös joukon etu ja turvalli-

suus sekä koulutustavoitteiden ennakoiva to-
teutuminen; pitkät kuntoutumisajat saattavat 
johtaa palveluksen keskeyttämiseen ja siirtä-
miseen myöhemmin jatkettavaksi. 

Kenttälääkinnällämme on vuosikymmenien 
kokemus vastata varusmiespalvelustaan tai 
kertausharjoitustaan suorittavan asevelvolli-
sen terveysturvallisuuteen. Palvelut tuotetaan 
laadukkaasti ja oikea-aikaisesti omilla terve-
ysasemilla tai ampuma- ja sotaharjoituksissa. 
Henkilöstö on tottunut hoitamaan asiakkai-
taan poikkeuksellisten tilanteiden, esim. suur-
ten influenssaepidemioiden ilmaantuessa.

KEHITYSNÄKYMÄT

Puolustusvoimien perusterveydenhuollon jär-
jestelyjä on kehitetty määrätietoisesti jo kau-
an. Vuonna 2001 perustettiin 40 uutta kenttä-
sairaanhoitajan virkaa. Vuonna 2003 tehdyn 
suunnitelman mukaisesti perusterveyden-
huollon virkarakennetta kehitettiin tarkem-
min tarvetta vastaavaksi kohdentamalla vir-
koja ydintehtäviin ja ottamalla huomioon 
kumppanuuksien vähentävät henkilöstövai-
kutukset.  Samanaikaisesti henkilöstölle luo-
tiin yhtenevät mitoitusperusteet.

Toiminnallisuudessa on nojauduttu kansalli-
sen terveysprojektin tavoitteisiin. Asiakasläh-
töisyys tunnistetaan vahvasti. Yhteneväisten 
toimintamallien jalkauttaminen on kuluvan 
vuoden perustavoitteita.  Samalla on käyn-
nistetty ns. Lääkehanke, jonka tarkoituksena 
on päivittää Puolustusvoimien lääkehoidon 
ja -huollon toimintatavat. Ajankohtaisimpa-
na kehittämistavoitteena on hoitohenkilöstön 
laajentuvaan tehtävänkuvaan liittyvä rajattu 
lääkkeenmääräisoikeus ja sen mukanaan tuo-
mat koulutukselliset tarpeet. 

Perusterveydenhuollon kehittäminen on mie-
lestämme ollut järjestelmällistä, suunnitel-
mallista sekä onnistunutta. Toiminta on ollut 
kehityshakuista. Puolustusvoimissa on jo pää-
osin toteutunut uudessa terveydenhuoltolaissa 
tunnustettu hoitotyön vastuualue sekä se, että 
sairaanhoitaja voi päättää potilaan sairaanhoi-
don aloittamisesta ja lopettamisesta sekä siir-
tämisestä toiseen toimintayksikköön vastaa-
van lääkärin ohjeiden mukaan. 

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 2

21



Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) tu-
lee voimaan tämän vuoden toukokuun alus-
sa. Lain keskeisenä tarkoituksena on parantaa 
potilaan valinnanvapautta ja vahvistaa perus-
terveydenhuoltoa. Tarkoituksena on madaltaa 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-
lon raja-aitoja. Strategiset kumppanimme eli 
sairaanhoitopiirit tuottavat jo nyt varusmies-
ten tarvitseman erikoissairaanhoidon, lääk-
keet ja muut hoitotarvikkeet. Kumppanuus on 
yhdistänyt normaali- ja poikkeusolojen toi-
mintamalleja. Parhaillaan syvennämme yh-
teistyötä kumppanien kanssa poikkeusolojen 
valmiussuunnittelussa ja varautumisessa sekä 
näihin liittyvässä koulutuksessa. 

MISSIO

Vuoden 2011 toimintakäskyn mukaisesti Pe-
rusterveydenhuollon yksikön on tuotettava 
varusmiesten perusterveydenhuolto sekä eri-
koissairaanhoidon järjestäminen yhteistyössä 
sairaanhoitopiirien kanssa kustannustehok-
kaasti.  Lisäksi tuotetaan varusmiesten ter-
veystilannekuva sekä ohjataan ja järjestetään 

palkatun henkilöstön lakisääteinen työter-
veyshuolto puolustushaarojen ja Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen välisten puitesopimuksien 
mukaisesti.

Nuorten aikuisten terveydenhuoltoon oikealla 
tavalla ohjattavat voimavarat voidaan katsoa 
myös hyväksi sijoitukseksi. Asevelvollisten – 
mukaan luettuna reserviläisten – sekä palka-
tun henkilöstön hyvä terveys on myös maan-
puolustuksen edun mukaista.

Mielestämme nykyinen keskitetty toiminta-
malli perusterveydenhuollossa ja kenttälää-
kinnässä mahdollistaa aloitteen hallussapidon 
sekä yhteisöllisyyden – viimekädessä laaduk-
kaan ja tasapuolisen hoidon asiakkaalle.

Teksti: 

Ilkka Mäkitie  
Lääkintäeversti  
Perusterveydenhuollon yksikkö  
Sotilaslääketieteen Keskus

Katri-Piia Tuomi  
Ylihoitaja  
Perusterveydenhuollon yksikkö  
Sotilaslääketieteen Keskus

Kuvat: Maria Veijalainen

Osa Perusterveydenhuollon yksikön toimiston Lahdessa työskentelevää henkilökuntaa,  
vas. toimistosihteeri Mari Saario, sairaanhoitaja Iiri Aalto, Perusterveydenhuollon yksikön 
johtaja Ilkka Mäkitie, ylihoitaja Katri-Piia Tuomi ja osastonhoitaja Maija Liisa Siira.
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TÖISSÄ SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Laskentamerkonomin, datanomin ja lääketek-
nikon koulutuksen saanut Mari Saario sanoo 
voivansa hyödyntää nykyisessä toimistosih-
teeriin työssään kaikkia aikaisempia koulu-
tuksiaan. 

Saarion tehtäviin kuuluu mm. lähes reaali-
aikaisen lääkintähuollon tilannekuvan tuot-
taminen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. 
varusmiesten terveydentilan seurantaa eri tie-
tojärjestelmistä saatavien tietojen avulla. Saa-
rio tuottaa eri tahojen tarpeisiin monenlaisia 
lääketieteellisiä tilastoja mm. epidemioista ja 
keskeyttäneiden lukumääristä.

Toinen iso kokonaisuus työssä ovat erilaiset 
potilastietohallinnon tehtävät, sillä Saario on 
Puolustusvoimien valtakunnallisen potilastie-
tojärjestelmän pääkäyttäjä ja vastuuhenkilö. 

Työnsä parhaana puolena Saario pitää moni-
puolisuutta.

– Työnkuvani on muuttunut paljon sinä aika-
na kun olen ollut täällä. Työ on monipuolista 
ja pyrkimys lähes reaaliaikaisen tilannekuvan 
tuottamiseen tekee siitä myös haasteellista. 
Työpäivät tuppaavat ajoittain venymään pit-
kiksi ihan huomaamattani.

Saario kertoo, ettei hänellä juuri ollut käsitys-
tä Puolustusvoimista työnantajana kun hän ha-
keutuu toimistosihteerin työhön vuonna 2008. 

– Positiivisesti yllätti Puolustusvoimien rento 
ja tasa-arvoinen ilmapiiri. Vaikka Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen työntekijöiden tehtävät 
ovat keskenään erilaisia, niin mielestäni tääl-
lä osataan arvostaa toisten työtä. Täällä myös 
kohdellaan miehiä ja naisia tasapuolisesti. Jos 
jotain saisi toivoa, niin toivoisin, että hyödyn-
täisimme entistä enemmän nykyaikaisia vies-
tintävälineitä kuten Sametimea ja Tornia.

Teksti ja kuva: Maria Veijalainen

Sotilaslääketieteen Keskuksessa työskentelee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. Tässä sarjassa 
tapaamme heistä muutamia. Tällä kertaa tutustumme Perusterveydenhuollon yksikön toi-
mistossa työskentelevään Mari Saarioon. Aikaisemmin sarjassa ovat esittäytyneet proviisori 
Minna Mannerla ja sairaanhoitaja Kaarina Manninen.



HOITOTYÖ JA SEN KEHITTÄMINEN  
PUOLUSTUSVOIMISSA

Eija Silvennoinen

Hoitotyöllä on vahva rooli Sotilaslääketieteen Keskuksessa. Hoitohenkilöstö on suurin pro-
fessionaalinen henkilöstöryhmä, viranhaltijoita on 258. Hoitohenkilöstö toteuttaa noin 70 % 
vastaanottotoiminnasta itsenäisesti. Hoitotyön asiantuntijat ovat hoitotyön perustehtävän 
vahvasti osaava ja monipuolisesti kouluttautunut henkilöstöryhmä.

Varusmiespalvelustaan suorittavien terveys-
palvelut tuotetaan Sotilaslääketieteen Kes-
kuksessa lääkäreiden ja hoitohenkilöstön 
perusterveydenhuollon vastaanottopalvelui-
na. Vuodeosastopaikkoja Sotilaslääketieteen 
Keskuksessa ei ole, vaan esimerkiksi infek-
tioaikoina varusmiehillä on mahdollisuus le-
vätä terveysasemien lepohuoneissa ja sairaa-
lahoitoa tarvitsevat varusmiehet toimitetaan 
hoitoon kumppanisairaaloihin. 

HOITOTYÖN YDINSISÄLLÖT 

Hoitotyön ydin on asiakastyö. Sotilaslääke-
tieteen Keskuksessa asiakkaina on valikoitu-
nut ryhmä perusterveitä miehiä ja naisia, jot-
ka suorittavat asepalvelustaan.

Sotilaslääketieteen Keskus tuottaa myös osal-
taan Puolustusvoimien palkatun henkilöstön 
työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuol-
lon erityispiirteet johtuvat asiakaskunnan 
työn luonteesta. Erilaiset palvelus- ja työs-
kentelyolosuhteet luovat haasteensa myös 
hoitotyölle. Hoitotyötä tehdään sekä poliklii-
nisesti terveysasemien vastaanotolla että eri-
laisissa sotaharjoituksissa.

Puolustusvoimissa hoitohenkilöstön tehtä-
väkuva on laajentunut perinteisestä hoitajan 
tehtävänkuvasta.  Hoitohenkilöstö toimii itse-
näisesti vastaanottotyössä. Yhteiseen toimin-
tatapamalliin on yksityiskohtaisesti kirjattu 
ne toimenpiteet ja tehtävät, joita hoitohen-
kilöstö voi laajennetun tehtävänsä puitteis-

Hoitotyön johtajisto kokoontuu säännöllisesti, vas. Maija Liisa Siira, Johanna Törmä,  
Eija Silvennoinen ja Katri-Piia Tuomi.
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sa suorittaa. Perusterveydenhuollon yksikön 
kehittämistyöryhmä on laatinut yhteisen oh-
jeistuksen yleisimpien sairauksien hoito-
käytänteistä. Ohjeistusta voidaan hyödyntää 
käytännön hoitotyössä ja perehdytyksessä. 
Yksittäiset ohjeistukset eivät luonnollisesti-
kaan korvaa hoitotyön asiantuntijan omaa ar-
vioita asiakkaan hoidon suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Hoitokäytänneohjeistus suuntaa 
yhdenmukaisiin hoitokäytänteisiin muun mu-
assa palvelusvapautusten arvioinnissa. 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Hoitotyön kehittämisen erityispiirteet kum-
puavat toiminnan luonteesta. Sotilaslääketie-
teen Keskuksessa kehitetään ja suunnitellaan 
hoitotyötä normaalioloissa, mutta Puolustus-
voimien perustehtävä huomioiden hoitotyötä 
tulee tarkastella ja suunnitella myös poikke-
usoloja varten. Kehittämisen ja kehittymisen 
erityispiirteinä ovat myös erilaiset työskente-
lyolosuhteet, kuten maasto- ja leiriolosuhteet 
sekä päivystysvelvoitteet.

Terveydenhuollossa ei ylipäänsä voi kehittää 
tai kehittyä professionaalisesti yksin. Kehit-
täminen ja kehittyminen jos mikä ovat moni-
ammatillista yhteistyötä, tiimityöksikin sitä 
voitaneen kutsua. Yksittäinen ammattiryhmä 
tai sen jäsen ei voi menestyksekkäästi kehit-
tyä tehtävässään ilman vahvaa, saumatonta 
yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa.

AJANKOHTAISET KEHITTÄMISHAASTEET

Hoitotyössä keskeisimpiä kehittämiskohteita 
ovat sairaanhoitajien ja lääkäreiden työnjako 
sekä sairaanhoitajien laajentuvien tehtävien 
hallittu suunnittelu ja toteutus potilasturval-
lisella tavalla. Ajankohtaisimpana kehittämis-
haasteena Sotilaslääketieteen Keskuksessa on 
hoitohenkilöstön laajentuvaan tehtävänku-
vaan liittyvä rajattu lääkkeenmääräämisoike-
us ja sen mukanaan tuoma täydennyskoulu-
tus- ja perehdytysvelvoite.

Hallintoylihoitaja vastaa oman virkansa ohel-
la koko organisaation toiminnan kehittämi-
sestä laatupäällikön ominaisuudessa. Jokai-
seen organisaation toimipisteeseen on nimetty 
kehittämisvastaava. Kehittämisvastaava tuo 

toiminnan kehittämiseen käytännön näke-
myksen. Toiminnan kehittäminen on orga-
nisaatiossamme järjestelmällistä, suunnitel-
mallista sekä jatkuvaa. Vuosittain järjestetään 
kehittämisvastaavien koulutus- ja työsemi-
naarit, joissa pohditaan ajankohtaisia kehittä-
mismahdollisuuksia. 

Asiakkaiden näkemyksiä palveluista kootaan 
asiakastyytyväisyyskyselyin, jotka aikaisem-
min on toteutettu vuosittain yhdessä valtakun-
nallisen yhteistyökumppanin kanssa. Jatkossa 
Sotilaslääketieteen Keskuksen laatupäällikkö 
koordinoi asiakastyytyväisyyskyselyn orga-
nisaation sisäisesti. Puolustusvoimissa tar-
kastellaan myös työskentelyolosuhteita koko 
organisaation kattavalla työilmapiirikyselyllä. 

Sotilaslääketieteen Keskuksen sisäisen toi-
minnan arviointisuunnitelma on tehty vuosil-
le 2011–2013, jona aikana toteutetaan muun 
muassa järjestelmäauditointi.

Osa artikkelista on julkaistu valtakunnallis-
ten Sairaanhoitajapäivien 2011 luentotiivis-
telmäkirjassa.
Teksti:   
Eija Silvennoinen  
hallintoylihoitaja, laatupäällikkö, Sotilaslääketieteen 
Keskus, esikunta

Kuvat: Maria Veijalainen

Artikkelin kirjoittaja Eija Silvennoinen.
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SINÄ VAIKUTAT  -SÄÄSTÖVELVOITTEIDEN 
TOTEUTTAMINEN V. 2011

Tiina Mörsky

Vallitseva taloudellinen tilanne aiheuttaa suuria paineita Puolustusvoimien määrärahake-
hyksien pienentämiseen. Vaikka noususuhdanne on jo alkanut, valtion talous paranee pit-
källä viiveellä. Kehysten pienenemisen lisäksi palkkamenot kasvavat ja sekä palveluiden että 
materiaalin hinnat nousevat. Edellä mainittujen asioiden vuoksi Puolustusvoimien taloutta 
tasapainotetaan säästötoimenpiteillä. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan vähenevän ra-
hoituksen kohdentaminen Puolustusvoimien suorituskyvyn ylläpitämiseen. 

Pääesikunta on valinnut säästettäviksi koh-
teiksi matkustamisen, kuljetusvälineiden 
vuokraamisen, toimistotarvikkeet, painatus- ja 
ilmoituspalvelut, postipalvelut, arvoltaan vä-
häiset koneet ja laitteet sekä kirjat, lehdet ja 
muut painotuotteet. Sotilaslääketieteen Kes-

kuksen yli 30 toimipisteen toiminta on hyvin-
kin erilaista, joten joitakin toimipisteitä sääs-
tövelvoitteet koskettavat enemmän kuin toisia.  

Sinun panoksesi talouden tasapainottamises-
sa on erittäin tärkeä ja vaikuttava. Koulutuk-

Säästöt eivät ole kohdistuneet työhyvinvointitoimintaan. Kuva Lahden varuskunnan työhyvin-
vointitapahtumasta.
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seen liittyviä matkapäiviä on käsketty säästää 
20 %, joten huolehdithan kehityskeskustelus-
sa, että valitsette esimiehesi kanssa toteutetta-
vaksi sinun ja organisaation tehtävien kannal-
ta tärkeimmät koulutukset. 

Alle neljän tunnin kokouksiin ei saa matkus-
taa, joten huomioi tämä, jos itse olet järjes-
tämässä tilaisuuksia. Järjestäessäsi kokouksia 
mieti, olisiko tilaisuus mahdollista järjestää 
videoneuvotteluna tai Sametime-tilaisuutena. 

Kokoukset ja itsearviointilaisuudet on pidet-
tävä Puolustusvoimien omissa maksuttomissa 
tiloissa, joten ota tämä järjestelyissä huomi-
oon ja varaa tilat ajoissa. Myös toimipisteen 
virkistystilaisuudet on ensisijaisesti pidettävä 
Puolustusvoimien tiloissa tai alueilla. Mikäli 
sinulla on tarve majoittua virkamatkaan liit-
tyen, selvitä onko kyseisessä varuskunnassa 
majoitusmahdollisuutta.

Pyri aina ensisijaisesti matkustamaan julki-
silla kulkuvälineillä, Puolustusvoimien omil-
la tai leasingautoilla. Jollei tämä ole mahdol-
lista ja joudut vuokraamaan auton käyttöösi, 
valitse käyttötarpeen mukaisesti oikea koko-
luokka, joka pääsääntöisesti on pieni tai kes-
kiluokka. 

Mikäli olet järjestämässä koulutustilaisuutta 
ja on välttämätöntä käyttää Puolustusvoimien 
ulkopuolista luennoitsijaa, valitse kouluttaja, 
jonka palveluhinnat eivät ole suuremmat kuin 
ohjeistetut luentopalkkiot. Oikean hintatason 
saat tarvittaessa tietoosi esikunnan suunnitte-
lu- tai koulutusalalta. 

Työ- ja virkistyskalusteita ei saa uusia, joten 
tuo selkeästi hankintaehdotuksessa esille, mi-
käli ostotarve perustuu ergonomiaan ja lää-
kärin tai fysioterapeutin lausuntoon. Toimis-
totarvikkeet saat täyttöpalvelun mukaisesta 
perusvalikoimasta. 

Postikustannuksia voit säästää niputtamalla 
paperit samaan kuoreen usean lähettäjän kes-
ken. Jos olet lähdössä virkamatkalle toiseen 
toimipisteeseemme, kysy, voitko viedä postin 
mukanasi. 

Työhön liittyvien lehti- ja kirjahankintojen 
osalta pohdi, olisiko sama asia luettavissa in-
ternetissä jopa ajantasaisempana tietona. Mi-
käli sinulle tulee tilattuna jokin lehti ja se jää 
pääsääntöisesti lukematta, huolehdi tilauksen 
peruuttamisesta. 

Sitoutumalla näihin pieniin toimenpitei-
siin saamme yhdessä isot säästöt aikaiseksi. 
Säästövelvoitteista huolimatta meillä on vie-
lä monia positiivisia asioita jäljellä. Edelleen 
voimme muun muassa ylläpitää hyvää työil-
mapiiriä sekä osallistua erilaisiin virkistys-
tapahtumiin. Osallistu aktiivisesti ja luo yh-
teishenkeä, jonka avulla jaksamme arkipäivän 
työssämme suuria tulevaisuuden päätöksiä 
odottaessamme. 

Teksti:

Tiina Mörsky  
taloussuunnittelija  
Sotilaslääketieteen Keskus, esikunta

Kuva:

Maria Veijalainen
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KUN UHKA TOTEUTUU
Vesa Harjula

Mieli täyttyy miehisillä voimasanoilla. Huomaan olevani kontillani ja painavani kaksin kä-
sin oikeaa silmää. En tiedä miksi, mutta painan kuitenkin. Vanhin poikani tulee juosten 
luokseni ja tarttuu kainaloista auttaakseen minut pystyyn. Apu onkin tarpeen, sillä huomaan 
voiman kadonneen sisältäni ilmoille päässeiden voimasanojen mukana. Katkennut pajunok-
sa oli singahtanut pölkyltä kesken puidenhakkuun suoraan silmääni.

Ensiapuun terveyskeskukseen. Lääkäri ei 
nähnyt silmässäni mitään. Minä en nähnyt 
silmälläni mitään. Puhelinkonsultaatiota. 
Ambulanssilla kohti Meilahtea. Helsingissä 
ajelimme ambulanssilla keskellä jotain juok-
sutapahtumaa. Meilahdessa kysyttiin henkilö-
papereita. Kun kysymys toistui, kysyin, puhu-
taanko minulle. ”Ethän sinä näekään, kenelle 
puhutaan”, totesi kysyjä huomattuaan, että 
molemmat silmäni olivat sidotut. Sokeana 
oleminen auttaa ymmärtämään näkövammai-
sen ongelmia.

Silmään osunut pajukeppi irrotti värilins-
sin silmäni ylävasensektorista. Samalla silmä 
meni iskun voimasta niin soikeaksi, että kuvan 
palauduttua oikean ja vasemman silmän ku-
vat olivat eri tasoissa. Soikeus on nyt poistu-
nut ja kuvat ovat samalla tasolla, mutta oikean 
silmän kuva on niin epäselvä, ettei sillä pysty 
lukemaan tekstiä. Luonto auttaa ja vahvistaa 
vasemman silmän toimintaa pikku hiljaa.

Riskienhallinnan ”amatööri” oli kohdannut 
uhkan, jota ei ollut osannut edes riskiksi luo-
kitella. Olen hakannut puita kirveellä ikäni, 
eikä koskaan ole tullut mieleen, että silmät 
olisi syytä suojata. Kirveen suojavarusteisiin 
eivät kuulu suojalasit. Nyt tämä odottamaton 
uhka ei tullut puun takaa, vaan suoraan sil-
mieni edestä ja oli viedä näkökykyni. 

OTATKO TIETOISEN RISKIN?

Jokainen meistä tekee tiedostamattaan ris-
kienhallintaa omassa elämässään. Talvisin 
raaputtelemme automme tuulilasia ja kesäisin 
käytämme pyöräillessämme pyöräilykypärää 

- vai käytämmekö? Tai sitten otamme tietoi-
sen riskin olemalla käyttämättä. 

Kokemani vahinko puunpilkkomisessa ei ol-
lut käynyt ikinä aikaisemmin mielessäni. Täl-
laiset uhkat ovat niitä vaarallisimpia. Liian 
tuttu homma, uhka silmien edessä, emmekä 
itse tiedosta edessä olevaa riskiä. Tällaiseen 
tarvitaan ulkopuolinen näkijä, joka osaa huo-
mauttaa uhkan olemassaolosta ja sen aiheut-
tamasta riskistä, jotta itse osaisimme varautua 
uhkaan pienentämällä riskiä. 

Mennyt talvi toi jälleen mukanaan onnetto-
muusuutiset, joissa kerrottiin ihmisten jopa 
menettäneen henkensä pudottuaan katolta 
lumia pudotellessaan. Toisaalta katolta pu-
toavien lumien alle on jäänyt ihmisiä. Jotkut 
heistä ovat pelastuneet hyvällä onnella. Ovat-
ko nämä ihmiset ottaneet tietoisen riskin kii-
vetessään katolle ilman suojavarusteita? Entä 
he, jotka ovat jättäneet lumet pudottamatta ja 
jääneet katolta putoavan lumen alle? Vaikka 
katoiltatippumisia tapahtuu harvoin, voi tip-
pumisen seuraus olla niin paha, ettei tällaista 
riskiä pitäisi hyväksyä sellaisenaan. 

JATKUVAA RISKIENHALLINTAKOULUTUSTA

Samat ongelmat ovat olemassa myös organi-
saation riskienhallinnassa ja uhkien havain-
noinnissa. Tarvitaan jokaisen työpanos, jotta 
mahdolliset uhkat havaitaan kattavasti ja nii-
hin päästään puuttumaan ennen kun uhka to-
teutuu. 

Meillä Sotilaslääketieteen Keskuksessa kol-
matta vuotta pyörivä kokonaisvaltainen ris-
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kienhallintaprosessi on jo kehittänyt toimin-
taamme huomattavasti ja riskejä on saatu 
pienennettyä. 

Prosessin vetäjänä olen kuitenkin huoman-
nut uhkan itse prosessissa. Henkilöstön vaih-
tuvuuden vuoksi kaikissa toimipaikoissa ei 
ole enää töissä niitä henkilöitä, jotka vuoden 
2009 keväällä koulutin organisaatiomme ris-
kienhallintaan. Vaarana on, että mahdollisia 
uusia eteen tulevia riskejä ei havaita ennen 
kuin ne toteutuvat. 

Lähitulevaisuudessa tarvitaan kertauskoulu-
tusta. Rohkaisenkin toimipaikkojemme ris-
kianalyysityöryhmien johtajia olemaan ak-
tiivisesti yhteydessä allekirjoittaneeseen 
varmistaaksemme oman organisaatiomme 
riskienhallinnan pysyvän ajan tasalla. 

MITÄ SILMÄLLE NYT KUULUU

Silmäni on edelleen tarkkailun alla ja siihen 
odotetaan kehittyvän kaihin, jonka jälkeen 
olisi leikkauksen aika. Samalla väri-iiris py-
ritään ripustamaan revenneistä kohdistaan 
takaisin kiinni. Osallistuin talvella sotilai-
den SM-ampumahiihtokilpailuihin ja täytyy 
sanoa, että näkövammaiselle ampuminen on 
haastava laji – niin kuin se on myös näkevälle.

Teksti: 
Vesa Harjula  
Turvallisuusupseeri   
Sotilaslääketieteen Keskus, esikunta

Kuva: Maria Veijalainen

-Suojaatko silmäsi suojalaseilla vai vamman jo tapahduttua silmälapulla, kysyy Vesa Harjula.
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PUOLUSTUSVOIMIEN YLILÄÄKÄRIT -SARJA:  

PEKKA SOMER

Pekka Somer toimi Puolustusvoimien ylilääkärinä  
v. 1953-1967.

Johannes Heinosen jälkeen puolustuslaitoksen ylilääkäriksi nimitettiin Pääesikunnan lää-
kintäosaston päällikkö, lääkintäeversti Pekka Somer. Tämä oli luonteva ja yllätyksetön nimi-
tys, olihan Pekka Somer toiminut Johannes Heinosen lähimpänä alaisena tuolloin jo seitse-
män vuoden ajan. 
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Pehr (Pekka) Viktor Somer syntyi Mikkelis-
sä 9.7.1907. Hänen isänsä oli apteekkari Ernst 
Victor Schnur ja äitinsä Johanna Kirkengren. 
Hän pääsi ylioppilaaksi Mikkelin lyseosta v. 
1925 ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 
v. 1935. Lukuun ottamatta kahden kuukau-
den aikaa kunnan- ja kauppalanlääkärinä sekä 
sisätauteihin erikoistumista varten tarvitta-
vaa aikaa sairaalalääkärinä Pekka Somer teki 
koko uransa Puolustusvoimien palveluksessa. 
Ura alkoi oikeastaan jo vapaussodassa, jolloin 
hän 10-vuotiaana poikana toimi vapaaehtoise-
na lähettinä Savitaipaleen suojeluskunnassa. 

Ollessaan vielä lääketieteen kandidaatti Pek-
ka Somer toimi Helsingin suojeluskuntapii-
rin lääkintäkomppanian päällikkönä vuosina 
1930–33 ja panssarilaiva Ilmarisen lääkärinä 
v. 1933–35. Lääkäriksi valmistuttuaan hän 
jatkoi panssarilaiva Ilmarisen lääkärinä v. 
1936–37, jonka jälkeen hän v. 1937 toimi 9 
kk:n ajan Rannikkotykistörykmentti 1:n lää-
kärinä ja 7 kk:n ajan Suomen Valkoisen Kaar-
tin lääkärinä v. 1938. Tämän jälkeen hän siir-
tyi esikuntatehtäviin ja oli heinäkuun lopulta 
1938 lähtien puolustusministeriön lääkintä-
osaston vanhempi toimistoesiupseeri, jossa 
tehtävässä hän joutui tiivisti mukaan talviso-
dan lääkintähuollon valmisteluihin. Hän mm. 

koordinoi yhdessä Lotta Svärd -järjestön ja 
Suomen Punaisen Ristin kanssa tarvittavien 
kenttäsairaaloiden hankinnan ja varustami-
sen. Samoin hän oli keskeisesti laatimassa so-
tasairaalasuunnitelmaa, jonka mukaan talvi-
sodan alkaessa valmiina oli 50 sotasairaalaa 
ja niissä 30 000 sairaansijaa. Samanaikaises-
ti hän oli myös Suojeluskuntain yliesikunnan 
lääkintäosaston osastopäällikön apulainen 
vuosina 1937–40. 

Talvi- ja jatkosodassa Pekka Somer oli mer-
kittävissä Puolustusvoimien lääkintähuollon 
tehtävissä. Talvisodan lopulla ja välirauhan 
aikana 1940–41 hän oli puolustusministeriön 
lääkintäosaston toimistopäällikkö. Jatkosodan 
alkaessa hänet määrättiin 18.6.1941 lukien 
Päämajan lääkintäosaston lääkintähuoltotoi-
miston päälliköksi, jossa tehtävässä hän oli 
vuoden 1943 loppuun asti. Tänä aikana ja täs-
sä tehtävässä hänen panoksensa lääkintähuol-
lon toteuttamisessa ja kehittämisessä oli erit-
täin suuri. Tämän jakson keskeytti määräys 
V Armeijakunnan lääkäriksi 9 kuukaudeksi 
marraskuusta 1942 elokuuhun 1943. Vuosi-
na 1940–42 hän oli myös sotainvalidihuollon 
johtajan apulainen. Vuoden 1944 alun Somer 
toimi osastonlääkärinä kolmessa eri sotasai-
raalassa ja lähes koko heinäkuun 1944 Au-

Potilaan hoitoa Tilkassa 1940-luvulla.
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nuksen Ryhmän lääkärinä. Päämajaan hän 
palasi 27.7.1944 toimien lääkintähuollon tar-
kastajana joulukuuhun 1944 asti, jolloin puo-
lustusvoimat siirtyi rauhan ajan kokoonpa-
noon. Hänet määrättiin tällöin Pääesikunnan 
lääkintäosaston lääkintätoimiston päälliköksi, 
jossa tehtävässä hän oli elokuuhun 1946 saak-
ka, jolloin hänet määrättiin Pääesikunnan lää-
kintäosaston päälliköksi lääkintäeversti P.I. 
Koskisen jälkeen. Tehtävänimike oli aluksi 
myös tarkastaja lääkintähuoltoa varten. Lää-
kintäosaston päällikkönä ollessaan Pekka So-
mer pidätettiin epäiltynä osallisuudesta ns. 
asekätkentään. Hän oli pidätettynä yhteensä 
kahdeksan kuukauden ajan, mutta vapautettiin 
syyttömäksi julistettuna.   

Pekka Somerin asiantuntemusta käytettiin 
monissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä 
Puolustusvoimissa. Hän oli mm. puolustusmi-
nisteriön asettaman kenttälääkinnän varustus-
neuvottelukunnan jäsen v. 1935–36, lääkintä-
alan tyyppitoimikunnan sihteeri v.  1938–40, 
kenttälääkintäpalvelun ohjesääntötoimikun-
nan jäsen v. 1940–41, lääkintähuollon uu-
destijärjestelykomitean sihteeri v. 1940–41 ja 
Lääkärintarkastusohjesäännön laatineen ko-
mitean puheenjohtaja v. 1943. 

Pekka Somer nimitettiin puolustuslaitoksen 
ylilääkäriksi 1.10.1953 lukien, ja hän oli ko. 
virassa 9.7.1967 saakka, jolloin hän täytti 60 
vuotta. Hänet ylennettiin lääkintäkenraalima-
juriksi v. 1953 ja historiamme ensimmäisek-
si lääkintäkenraaliluutnantiksi siirtyessään 
reserviin v. 1967. Merkittävää hänen ylilää-
kärikautenaan oli, että silloin taloudellisen 
tilanteen parannuttua päästiin rakentamaan 
ja peruskorjaamaan sotilassairaaloita ja va-
ruskuntien lääkintähuoltotiloja. 1960-luvulla 
rakennettiin mm. Kajaanin, Säkylän ja Mik-
kelin 69-paikkaiset varuskuntasairaalat. Kes-
kussotilassairaala 1:n eli Tilkan lisärakennus 
valmistui v. 1966, jolloin sairaalan ihotau-
tiosasto pääsi muuttamaan Suomenlinnas-
ta pääsairaalan yhteyteen. Lisärakennukseen 
tulivat myös Sotilasapteekin tilat. Keskusso-
tilassairaala 2:n uudisrakennus otettiin käyt-
töön Lahdessa v. 1967. Myös Sotilassairaala 3 
sai Kouvolassa uuden rakennuksen ja Sotilas-
sairaalaa 2 peruskorjattiin Turussa. 

Pekka Somerin osallistuminen yhteiskunnalli-
sen toimintaan oli erittäin laajaa. Oman alan-
sa luottamustehtäviä hän hoiti 1930-luvulta 
lähtien. Hän oli Sotilaslääketieteellisen Aika-
kauslehden toimitussihteeri v. 1939–44 ja pää-
toimittaja v. 1945–51, Lääkintäupseeriliiton 
puheenjohtaja v. 1951–53, Pohjoismaiden So-
tilaslääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja v. 
1954–60, puheenjohtaja v. 1961–63 ja uudel-
leen varapuheenjohtaja v.  1964–67. Upseeri-
liiton huoltoasiain valiokunnan jäsen hän oli 
v. 1956–66 ja Upseeriliiton hallituksen jäsen 
v. 1963–66. Jääkäriliiton kannatusyhdistyksen 
puheenjohtaja hän oli yli 30 vuoden ajan v.  
1956–87. Somer on yksi niistä kolmesta puo-
lustusvoimien ylilääkäristä Eino Suolahden ja 
Martti J. Karvosen lisäksi, joka on ollut myös 
Suomen Lääkäriliiton puheenjohtaja. Somer 
oli tässä tehtävässä vuosina 1953–54. Suomen 
Punaisen Ristin toimintaan Somer osallistui 
hyvin monipuolisesti aiempien puolustusvoi-
mien ylilääkärien tapaan. Hän oli Edeltäjänsä 
Johannes Heinosen jälkeen SPR:n neuvoston 
jäsen v. 1953–67, keskushallituksen jäsen v.  
1962–68 ja Veripalvelun johtokunnan puheen-
johtaja v. 1962–69. Lisäksi hän oli eripituisia 
jaksoja sairaalajohtokunnan varapuheenjoh-
taja, plastiikkasairaalan johtokunnan jäsen, 
terveydenhuollon neuvottelukunnan jäsen, 
eläketoimikunnan puheenjohtaja ja valmius-
valiokunnan puheenjohtaja. 

Tämän lisäksi Somer oli mm. Vakuutusoi-
keuden lääkärijäsen v. 1944–46, SOK:n yli-
lääkäri v.  1949–64,  Suomen Urheilulääkä-
riyhdistyksen johtokunnan jäsen v. 1945–52,  
Terveydenhoitolääkäriyhdistyksen johtokun-
nan jäsen v. 1955–63, Lääkintähuollon neu-
vottelukunnan jäsen v. 1963–67, Pelastus-
palvelun keskustoimikunnan puheenjohtaja 
v.  1964–69, Helsingin Osuuskaupan HOK:n 
hallintoneuvoston jäsen v. 1964–78, Suo-
men Lääketieteen Säätiön hallituksen jäsen 
v. 1967–76 ja Kaunialan sotavammasairaalan 
isännistön puheenjohtaja v.  1968–1978. 

Sotilaslääkäriuran ohella Somer teki pitkän 
päivätyön vakuutuslääkärinä. Hän oli Kes-
kinäinen Vakuutusyhtiö Pohjan alilääkäri v. 
1947–49 ja ylilääkäri v. 1949–67. Saatuaan 
eron puolustusvoimien ylilääkärin virasta So-
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mer toimi vielä Pohja-Yhtymän toimitusjoh-
tajana v. 1967–72. Viimeksi mainittuun teh-
tävään liittyviä luottamustehtäviä hänellä oli 
useita. Hän oli mm. Suomen Henkivakuutus-
yhtiöiden yhdistyksen hallituksen jäsen, Työ-
eläkelaitosten liiton hallituksen jäsen, Vakuu-
tusalan Työnantajayhdistyksen hallituksen 
jäsen, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskuslii-
ton hallituksen jäsen, Suomen Teollisuuden 
Vartiointi Oy:n johtokunnan jäsen, Liikenne-
vakuutusyhdistyksen ja Autovakuutuslaitok-
sen varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja, Jäl-
leenvakuutusyhtiö Varman hallituksen jäsen, 
Keskinäisen Palovakuutuslaitoksen hallituk-
sen jäsen, Merivakuutusyhdistyksen halli-
tuksen jäsen, Tapaturmavakuutusyhdistyksen 
hallituksen jäsen ja Tietotyö Oy:n hallituksen 
varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. 

Pekka Somer oli erittäin arvostettu lääkäri ja 
kollega. Hänen seuraajansa puolustusvoimi-
en ylilääkärinä, lääkintäkontra-amiraali Esko 
Helske, arvioi hänen  elämäntyötään ja ole-
mustaan muistokirjoituksessa: ”Hänen elä-
mäntyönsä puolustusvoimien lääkintähuollon 
suunnittelijana, kehittäjänä ja toimeenpanija-
na on vertaansa vailla.”  – ”Pekka Somerin 
olemusta ja esiintymistä - oli se sitten virka-
tehtävissä tai toveripiirissä -  leimasi lämmin, 
myönteinen huumori, jonka avulla hän sai 
monesti kiperät asiat oikealle tolalle.” 

Pekka Somer oli sekä Suomen Lääkintäup-
seeriliiton (1953) että Suomen Lääkäriliiton 
(1969) kunniajäsen. Hänelle myönnettiin 1. 
luokan Vapaudenristi miekkojen kera v. 1944 
ja Suomen Leijonan ritarikunnan suurristi v. 
1978. Hänen työtään sotilaslääkärinä kunni-
oittamaan perustettiin Pekka Somer -palkinto, 
joka voidaan myöntää erittäin ansiokkaasta 
toiminnasta sotilaslääkärinä. Pekka Somer oli 
naimisissa sairaanhoitaja Siru Vainion kans-
sa ja heillä oli kolme lasta, jotka kaikki ovat 
lääkäreitä tai hammaslääkäreitä. Pekka Somer 
kuoli 87-vuotiaana 6.10.1994.   

Teksti:   
Timo Sahi  
lääkintäkenraalimajuri evp

Kuva: Puolustusvoimat
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUS  
ENSI KERTAA SAIRAANHOITAJAPÄIVILLÄ

Sotilaslääketieteen Keskus osallistui ensimmäistä kertaa Sairaanhoitajapäiville omalla luento-
kokonaisuudellaan. Esittelyssä olivat mm.  Puolustusvoimien terveydenhuollon erityispiirteet, 
asevelvollisten terveydenhuolto normaali- ja poikkeusoloissa sekä kansainvälistymisen haas-
teet. Lisäksi Sotilaslääketieteen Keskuksella oli oma osasto Sairaanhoitajapäivien näyttelyssä.

Näyttelyosastolla esittelijöinä toimineet Mar-
co Kainulainen Kontiolahden varuskunnan 
terveysasemalta ja Sami Lindh Säkylän va-
ruskunnan terveysasemalta kertoivat vierai-
ta käyneen osastolla runsaasti. Tarjolla olleet 
sairaanhoitajien sijaisuudet saatiin täytettyä 
jo ensimmäisenä näyttelypäivänä ja sekä va-
kituiset virat että kriisinhallintatehtävät herät-
tivät kiinnostusta.

– Moni näyttelyvieras on ollut positiivises-
ti yllättynyt tehtävien monipuolisuudesta ja 
palkkatasosta. Opiskelijat ovat puolestaan ol-
leet kiinnostuneita harjoittelupaikoista, ker-
toivat Kainulainen ja Lindh. 

Heidän mukaansa kävijät olivat pitäneet hy-
vänä sitä, että palkkaan voi aidosti itse vaikut-
taa suoritusarvioinnin kautta, eikä palkka ole 

sidoksissa ikälisiin. Liikuntaseteleitä ja viik-
koliikuntamahdollisuutta oli myös kiitelty.

Sairaanhoitajapäiville osallistumisesta vas-
tannut hallintoylihoitaja Eija Silvennoinen 
kertoi tavoitteena olleen rekrytoinnin ohella 
Sotilaslääketieteen Keskuksen näkyvyyden 
lisääminen.

– Olemme osallistuneet jo vuosia Lääkäri-
päiville, joten on luonnollista, että osallis-
tumme myös Sairaanhoitajapäiville. Sairaan- 
 hoitajathan ovat meidän suurin asiantun- 
tijahenkilöstöryh mämme, toteaa Silvennoinen. 
Hän uskoo päiville osallistuttavan myös ensi 
vuonna. Kaksipäiväiset Sairaanhoitajapäivät 
järjestettiin maaliskuussa Helsingin messukes-
kuksessa. Kävijöitä päivillä oli noin 5000.
Teksti ja kuvat: Maria Veijalainen

Marco Kainulaisella (vas.) ja Sami Lindhillä oli kiire vastata näyttelyvieraiden kysymyksiin.
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UUSIN ILMEIN  
HELSINGIN LÄÄKÄRIPÄIVILLÄ

Sotilaslääketieteen Keskus esiintyi Helsingin lääkäripäivien yhteydessä järjestettävässä 
näyttelyssä uudistetulla osastolla. Osaston suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Puolustus-
voimien sopimustoimittaja, mainostoimisto Zeeland Oy alihankkijoineen. 

Yliluutnantti Vesa Sarakangas järjesteli osastoa näyttelyn avajaisaamuna.

Osastolla hyödynnettiin osittain jo aikaisem-
min eri tarkoituksia varten teetettyjä Puolus-
tusvoimien messuosastojen rakenteita, kuten 
näyttävää pyörivää tornia. Osaston takasei-
nällä esiteltiin Sotilaslääketieteen Keskuksen 
toimintaa kuvin.

– Uudistettu ilmeemme sai hyvää palautetta 
ja osastollamme ollut lentosimulaattoripeli oli 
varmasti näyttelyn suosituimpia oheistoimin-

toja. Myös Puolustusvoimain komentaja vie-
raili osastollamme, kertoo hallintojohtaja Tee-
mu Hassinen.

Helsingin lääkäripäivillä vieraili noin 8800 
kävijää. Näytteilleasettajia oli 137.

Sotilaslääketieteen Keskus osallistuu tämän 
vuoden aikana myös alueellisille lääkäripäi-
ville. 

Teksti ja kuvat:  Maria Veijalainen

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 2

35



LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT  
VIERAILULLA UPINNIEMESSÄ

Joukko Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelijoita vieraili Upinniemen varuskunnassa 
maaliskuun lopussa. Vierailu oli osa Sotilaslääketieteen perusteet -kurssia. Vapaaehtoinen 
kurssi oli suunnattu neljännen, viidennen ja kuudennen vuosikurssin opiskelijoille. Ilta-
päivän kestäneen vierailun aikana tutustuttiin mm. terveysasemaan ja Sukelluslääketieteen 
keskukseen.

Viidennen vuosikurssin opiskelija Katariina 
Holthöfer oli eräs kurssille ja vierailulle osal-
listuneista. Hän hakeutui kurssille, koska oli 
kiinnostunut ensihoidosta. Myös biologiset 
uhkakuvat, kansainvälisen kriisinhallinnan 
lääkintähuolto ja sotavammojen erityispiir-
teet kiinnostivat.

– Esimerkiksi biologisista uhkista ja kriisin-
hallinnasta ei kerrota meidän peruskoulutuk-
semme aikana. Koska en ole käynyt inttiä, oli 
lisäksi ihan yleissivistävää tutustua enemmän 
Puolustusvoimien toimintaan, toteaa Holthöfer.

Hän kertoo tunteneensa jo ennen kurssia jon-
kin verran varusmiesten terveydenhuoltoa ja 
lääkintämiesten koulutusta, mutta ei juuri-
kaan sotilaslääketiedettä.

– En ollut ennen kurssia tajunnut-
kaan kuinka laaja ja monipuolinen ala  
sotilaslääketiedekin on. Tiesin kyllä, että mo-
net nykyäänkin käytössä olevat sairaalan työ-
välineet on jossain vaiheessa joko keksitty tai 
testattu sotatantereella, ja että siviilipuoltakin 
hyödyttävää tutkimusta tehdään ahkerasti so-
tilaslääketieteen saralla.

Opiskelijoita tutustumassa Sukelluslääketieteen keskukseen.
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Katariina Holthöfer pitää mahdollisena, että 
hän tulevaisuudessa työskentelisi lääkärinä 
Puolustusvoimien palveluksessa.

– Kaikista eniten minua kiinnostavat kan-
sainväliset työmahdollisuudet. Tuo turval-
lisuuden tunnetta kun takana on iso orga-
nisaatio, joka järjestää käytännön asiat ja  
antaa minun keskittyä työhöni. Kos-
ka työmahdollisuuksia on sotavammojen  
akuuttihoidosta aina henkilöstön perustervey-
denhuoltoon asti, uskon, että minulle varmasti  
löytyisi se oma ala. 

Varuskuntavierailua Holthöfer piti onnistu-
neena.

– ”Luokkaretki” Upinniemeen oli todella kiva 
piristys. Meillä oli eväitä mukana ja mieli  
korkealla. Olen aikaisemmin käynyt Upinnie-
messä ja päässyt lisäksi tutustumaan miina-
laiva Pohjanmaahan Baltimoressa, mutta oli 

kiva silti päästä tutustumaan myös miinalautta 
Pyhärantaan vähän eri näkökannalta. Haluai-
sin vaikka koulutuspurjehdukselle lääkäriksi, 
koska olen aikoinaan sivusta seurannut kuin-
ka ainutlaatuisia kokemuksia näiltä purjeh-
duksilta saadaan, toteaa Holthöfer.

Vastaavia tutustumiskäyntejä paikallisiin va-
ruskuntiin on järjestetty kevään aikana mui-
denkin yliopistojen sotilasterveydenhuoltoa 
käsittelevien kurssien yhteydessä.  Tänä ke-
väänä kursseja on järjestetty Helsingin yli-
opiston ohella myös Turun, Oulun, Tampe-
reen ja Itä-Suomen yliopiston lääketieteen 
opiskelijoille. 

Teksti:  
Maria Veijalainen

Kuvat:  
Harri Mäkitalo

Miinalautta Pyhäranta kuului opiskelijoiden vierailukohteisiin.
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HENKILÖSTÖMUUTOKSIA 

VIRKAAN NIMITETYT

ESIKUNTA
1.1.2011 Satu Virolainen hankintasihteeriksi 
huoltotoimistoon

1.2.2011 Virpi Ketonen taloussuunnittelijaksi 
operatiiviseen toimistoon

1.3.2011 Tiina Auvikainen hankkijaksi 
huoltotoimistoon

1.4.2011 Sakari Varjakoski toimistoupseeriksi 
henkilöstötoimistoon 

1.6.2011 Anni Rinne 
asiakirjahallintopäälliköksi Sotilaslääketieteen 
arkistoon 

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ
1.9.2010 Seija Karilainen sairaala-apulaiseksi 
Niinisalon varuskunnan terveysasemalle 

1.9.2010 Harri Rajakorpi päällikkölääkäriksi 
Kauhavan varuskunnan terveysasemalle 

1.9.2010 Risto Suikkanen lääkäriksi 
Parolannummen terveysasemalle

1.10.2010 Kaisu Ahola toimistosihteeriksi 
Upinniemen varuskunnan terveysasemalle 

1.10.2010 Lieselotte Sneitz osastonhoitajaksi 
Lahden varuskunnan terveysasemalle 

1.10.2010 Sari Repo kenttäsairaanhoitajaksi 
Utin terveysasemalle

4.10.2010 Laura Toivola 
kenttäsairaanhoitajaksi Riihimäen varuskunnan 
terveysasemalle 

11.10.2010 Tuomas Hytönen 
kenttäsairaanhoitajaksi Keuruun varuskunnan 
terveysasemalle

1.12.2010 Timo Anttalainen sotilaslääkäriksi 
Kajaanin varuskunnan terveysasemalle 

1.1.2011 Jenni Lahtinen työterveyshoitajaksi 
Hallin varuskunnan terveysasemalle

1.2.2011 Mikko Juutinen hammaslääkäriksi 
Kajaanin varuskunnan terveysasemalle

1.2.2011 Erja Salmela lääkäriksi Niinisalon 
varuskunnan terveysasemalle

1.2.2011 Jukka Leinonen hammaslääkäriksi 
Sodankylän varuskunnan terveysasemalle 

14.2.2011 Tea Jalava sairaala-apulaiseksi 
Santahaminan varuskunnan terveysasemalle 

1.3.2011 Petteri Harjuvaara 
päällikkölääkäriksi Kontiolahden varuskunnan 
terveysasemalle

3.3.2011 Katri Sorvo työterveyshoitajaksi 
Lahden varuskunnan terveysasemalle

1.4.2011 Nina Penttilä lääkäriksi Säkylän 
varuskunnan terveysasemalle

1.4.2011 Risto Laitinen kenttäsairaanhoitajaksi 
Keuruun varuskunnan terveysasemalle 

1.4.2011 Tiina Purhonen toimistosihteeriksi 
Vekaranjärven terveysasemalle

1.4.2011 Janne Liinavirta päällikkölääkäriksi 
Lahden varuskunnan terveysasemalle

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSASTO
1.1.2011 Paula Kinnunen erikoistutkijaksi 
CB-suojelulääketieteen ja ympäristöterveyden 
keskukseen

1.1.2011 Mervi Närkiö-Mäkelä 
ylilääkäriksi (korva-, nenä- ja kurkkutaudit) 
Ilmailulääketieteen keskukseen 

LÄÄKINTÄKOULU
1.6.2011 Jani Mäkinen joukkueenjohtajaksi

SOTILASAPTEEKKI JA LÄÄKINTÄVARIKKO
1.1.2011 Anssi Mustonen varastomieheksi 
Lääkintävarikolle 

SIIRROT PUOLUSTUSVOIMIEN SISÄLLÄ
1.10.2010 Petri Kangaspunta Pääesikunnan 
logistiikkaosastolta päällikkölääkäriksi 
Santahaminan terveysasemalle

1.11.2010 Pirjo Laitinen Upinniemen 
terveysasemalta hammashoitajaksi Keuruun 
varuskunnan terveysasemalle

1.12.2010 Ilkka Mäkitie Lääkintäkoululta 
Perusterveydenhuollon yksikön johtajaksi

1.12.2010 Jouko Peltomaa Pääesikunnan 
logistiikkaosastolta Lääkintäkoulun johtajaksi

1.12.2010 Kari Kesseli Perusterveydenhuollon 
yksiköstä hallintoylilääkäriksi Pääesikunnan 
logistiikkaosastolle

1.2.2011 Pirkko Roponen Sotilaslääketieteen 
Keskuksen esikunnasta kenttäsairaanhoitajaksi 
Parolannummen terveysasemalle

1.3.2011 Iiri Aalto Lääkintäkoululta 
sairaanhoitajaksi Perusterveydenhuollon 
yksikön toimistoon
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1.4.2011 Vesa Sarakangas Sotilaslääketieteen 
Keskuksen esikunnasta koulutusupseeriksi 
Länsi-Suomen Huoltorykmenttiin

1.4.2011 Risto Vuorsalo Lahden varuskunnan 
terveysasemalta hammaslääkäriksi 
Parolannummen terveysasemalle

ELÄKKEELLE JA RESERVIIN SIIRTYNEET 
SEKÄ IRTISANOUTUNEET 
31.8.2010 ylilääkäri, LT, Esa Meririnne, 
Perusterveydenhuollon yksikkö 

27.9.2010 dosentti, LT, Harri Pihlajamäki, 
Tutkimus- ja kehittämisosasto

30.10.2010 sairaanhoitaja Piia Ikonen, 
Parolannummen terveysasema

1.11.2010 osastonhoitaja Tuula Korte, 
Santahaminan terveysasema

1.11.2010 varastonhoitaja Jouko Vuorela, 
Lääkintävarikko

1.12.2010 lääkäri Jaana Ylä-Mononen, 
Niinisalon varuskunnan terveysasema

1.12.2010 päällikkölääkäri Arto Junttila, 
Haminan varuskunnan terveysasema

27.12.2010 hankkija Leena Malkavaara, 
Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunta

31.12.2010 kenttäsairaanhoitaja Niklas Pohto, 
Lahden varuskunnan terveysasema

3.1.2011 toimistosihteeri Karita Räty, 
Vekaranjärven terveysasema

1.2.2011 lääkäri Tuija Nurmi, Lahden 
varuskunnan terveysasema

1.2.2011 päällikkölääkäri Panu Peitsaro, 
Lahden varuskunnan terveysasema

1.2.2011 kenttäsairaanhoitaja Petteri Liehu, 
Keuruun varuskunnan terveysasema

1.3.2011 osastonhoitaja Anneli Vienola, 
Niinisalon varuskunnan terveysasema

1.3.2011 lääkäri Risto Suikkanen, 
Parolannummen terveysasema

8.3.2011 työterveyshoitaja Jaana Paakkonen, 
Riihimäen varuskunnan terveysasema

21.3.2011 kenttäsairaanhoitaja Anne Kantola, 
Riihimäen varuskunnan terveysasema

10.4.2011 osastonhoitaja Paula Saarinen, 
Upinniemen terveysasema

7.5.2011 sukellussairaanhoitaja Antti Jarho, 
Sukelluslääketieteen keskus

1.6.2011 osastonhoitaja Kari Stenius, 
Kenttälääkinnän keskus

1.6.2011 hammaslääkäri Jyrki Kivelä, 
Parolannummen terveysasema

1.7.2011 sairaala-apulainen Lahja 
Lehmikangas, Haminan varuskunnan 
terveysasema

Taloussuunnittelija  
Virpi Ketonen (vas.) 

ja hankintasihteeri  
Satu Virolainen aloittivat 

työnsä esikunnassa 
alkuvuonna.

HENKILÖSTÖMUUTOKSIA 
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YLENNYKSET 6.12.2010

YLENNYKSET SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA 6.12.2010
majuriksi: kapteeni Sami Tapani Friberg (esikunta)

lääkintämajuriksi: lääkintäkapteeni Timo Olavi Lahin 
(Säkylän varuskunnan terveysasema)

kapteeniksi: yliluutnantti Vesa Juhani Harjula (esikunta)

insinöörikapteeniksi: insinööriyliluutnantti Tapani Kalervo Eelis Riikonen
 (Tutkimus- ja kehittämisosasto)

RESERVIN YLENNYKSET: 
kapteeniksi: yliluutnantti Esa Mikael Niemistö (Sotilasapteekki ja lääkintävarikko)

yliluutnantiksi: luutnantti Sari Johanna Törmä (Lääkintäkoulu)

lääkintäyliluutnantiksi: lääkintäyliluutnantti Tomi Kristian Wuorimaa 
(Tutkimus- ja kehittämisosasto)

kersantiksi: alikersantti Tuomo Petteri Pautola (Kajaanin varuskunnan terveysasema), 
alikersantti Ray Antero Saarelainen (Tutkimus- ja kehittämisosasto)

alikersantiksi: korpraali Ari Olavi Hovinen (Hallin varuskunnan terveysasema), 
korpraali Tapio Sakari Lindh (Upinniemen terveysasema)

korpraaliksi: jääkäri Juha Tuomas Honkanen (Tutkimus- ja kehittämisosasto)

Sotilaslääketieteen Keskuksen koulutuspäällikkö Sami Friberg ylennettiin majuriksi.

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 2

40



70 VUOTTA SITTEN:  

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1931

Eräitä näkökohtia asevel-
vollisten vapauttamisessa

Kun meidän on päätettävä, ehdotammeko me jonkun 
vapautettavaksi, on meillä usein käytettävissämme 
siviili-, kutsunta-, sotilassairaala- ja joukko-osasto 
lääkärien todistuksia, jotka kaikki ovat asiasta eri 
mieltä. Kaukana siitä, että haluaisin missään suh-
teessa minkäänlaista kaavamaisuutta. Kaiken toi-
minnan täytyy menestyäkseen olla joustavaa. Mutta 
jonkunlainen systeemi täytyy meillä kuitenkin olla. 
Jonkinlaiset yhteiset samallaiset periaatteet täytyy 
meidän näissä asioissa omaksua.
- - - Hyvin monet lisäksi eivät mitenkään tahdo 
keskeyttää opintojaan sotapalveluksen takia, toiset 
katsovat joutuneensa rahallisiin vaikeuksiin, tai 
yleensä menettävänsä siviilioloissa saamansa tulot 
tältä ajalta, eivätkä siksi haluaisi armeijaan. Opinto- 
tai muuta lykkäystä saaneet, jotka siis jo ovat valmiit 
johonkin tuottavampaan toimeen, eivät millään 
ehdolla tulisi palvelemaan. Juuri tämänkaltaisista, 
usein hyvin rettelönhaluisista henkilöistä on vaikea 
päättää, kun heillä miltei poikkeuksetta on joltakin 
joko sitten siviili- tai sotilaslääkäriltä todistus, että he 
eivät kelpaa sotapalvelukseen.

Muutamia näkökohtia 
sotilas- ja urheiluharjoi-
tusten terveydellisestä 
puolesta

Eräs harjoitus, joka aikaisempina aikoina maksoi 
monen nuoren miehen hengen, oli uinti. Sotapalve-
lukseen tulee vielä joka vuosi paljon uimataidottomia 
miehiä. Kun nämä usein ajattelemattomasti työnnet-
tiin laiturilta syvään veteen, pelästyivät monet. Jotkut 
saivat sydänhalvauksen pelästyksen seurauksena, 
toiset upposivat, kuten uimataidoton ainakin. Onhan 
luonnollista, että uintia opetetaan matalassa vedessä, 
että jalat ulottuvat pohjaan seisoessa. Sitä paitsi nyky-
jään on jo määrätty lääkintäsotilas, tai -aliupseeri 
olemaan läsnä uintiharjoituksissa mahdollisten tapa-
turmien varalta samoin kuin vene rannalla. Mutta 
aina ei valvota näitten määräysten noudattamista.

Sairaankuljetuspaari

Paari (kokeilupaari m 30) on yksinkertainen siinä 
mielessä, ettei siinä ole kuin kaksi suurta osaa, nimit-
täin molemmat puolikkaat. Valmistushinta tulee 
olemaan suunnilleen vaunupaarin valmistushinnan 
tasoissa. Sotakokemukset ovat osoittaneet, että sai-
raankantajan on paareineen pystyttävä liikkumaan 
maastossa yhtä helposti kuin tavallinen jalkamies. 
Siinä suhteessa paari on onnistunut; selässä kannet-
tava paaripuolikas painaa n. 6 kg ja sen pituus on 95 
cm (kuva 3 ja 4). 




