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PÄÄKIRJOITUS

Olen toiminut Sotilaslääketieteen Keskuksen johtajana nyt yli vuoden ja olen edelleen sitä mieltä, että 
joukko-osaston komentajana toimiminen on sotilasuran huippuhetkiä. Tavatessani muita joukko-osas-
tojen komentajia olen ollut erittäin iloinen ja ylpeä Sotilaslääketieteen Keskuksesta ja sen koko henki-
lökunnasta kuullessani komentajien olevan tyytyväisiä toimintaamme. Kiitän koko Sotilaslääketieteen 
Keskuksen henkilöstöä erinomaisesta toiminnasta!

Pyrkimykseni oli vierailla kaikissa Sotilaslääketie-
teen Keskuksen toimipisteissä ensimmäisen vuo-
den aikana, mutta häpeäkseni on tunnustettava, että 
Rovaniemen ja Sodankylän terveysasemat jäävät 
syksylle 2011. Käynnit toimipisteissämme ja henki-
lökunnan tapaaminen kasvokkain ovat olleet työni 
suola ja antaneet minulle eniten. Pidän jatkossakin 
tärkeänä, että minä ja esikunnan työntekijät käymme 
työpaikoilla tutustumassa työntekijöihin ja heidän 
työtehtäviinsä pelkän sähköpostijohtamisen sijasta.

Sotilaslääketieteen Keskuksen vuoden teemana on 
jälleen johtajuus. Tarkoituksena on kehittää esimies-
ten johtamistaitoja: vastuunkantoa, välittämistä, saa-
tavilla olemista, informaation tehokasta jakamista, 
välitöntä puuttumista työyhteisön tai yksilön ongel-
miin jne. Tavoitteena on selkeät, perustellut sekä 
suoralinjaiset tehtävänannot ja tuloksena hyvä työil-
mapiiri, hyvä yhteisöllisyys ja joukkohenki. Lisäksi 
tärkeää on, että jokainen saa tyydytystä ja palautetta 
tekemästään työstä. Omakohtaisena kokemuksena 
voin todeta, että johtaminen ei välttämättä aina ole 
mukavaa; on tehtävä ikäviäkin päätöksiä ja vääriäkin 
päätöksiä tulee tehtyä. Mutta eteenpäin on mentävä, 
väärät päätökset on myönnettävä sekä korjattava ja 
oikeista päätöksistä iloittava.

Lisäsimme tämän vuoden johtajuusteeman alatee-
maksi perehdyttämisen, joka on yksi johtajuuden kul-
makivistä. Jokaisella on varmasti ikäviä kokemuk-
sia työuransa varrelta työstä, jossa palikat on annettu 
käteen ja käsketty aloittamaan työnteko siitä vaan. 
Viimeistään nyt on aika luopua ajatusmaailmasta 
”koska itse en aikanani saanut mitään perehdytystä, 
ei uuden alaiseni tai työtoverini pidä myöskään saada 
mitään perehdytystä”. Sotilaslääketieteen Keskuksen 
perehdytyssuunnitelma ja uusittu perehdytysopas on 
erinomainen tuki esimiehille saada uusi alainen oppi-
maan puolustusvoimien toiminta ja tavat ja ennen 
kaikkea viihtymään työssä ja sitoutumaan siihen. 

Vierailukäynneilläni on tullut korostetusti esille, 
että informaation hyvä ja suunniteltu jakaminen 
työpaikalla esim. säännöllisten viikkopalaverien 
yhteydessä on tärkeätä. Samoin on tärkeätä välittää 
koko henkilökunnalle tiedot ja taidot, joita on saa-

nut koulutustilaisuuksissa tai esim. päällikköpalave-
reissa tai johtoryhmässä. Tiedonkulku ei kuitenkaan 
saa olla yksisuuntaista. Informaation on kuljettava 
yhtälailla alhaalta ylös ja myös sivusuunnassa. Hen-
kilöstön hyvä vuorovaikutteisuus ennaltaehkäisee 
suurimman	osan	työpaikan	konfliktitilanteista.	

Viime keväänä työterveyshuollon johtotiimi teki 
erinomaisen päänavauksen aloittaessaan säännölli-
set koulutukset videoneuvottelujärjestelmän avulla. 
Koulutukset jatkuvat syksyllä. Lisäksi 8.9.2011 
aloitetaan koulutukset videoneuvottelujärjestelmän 
avulla koko henkilöstölle. Koulutukset ovat torstaisin 
parillisilla viikoilla. Teemana on Sotilaslääketieteen 
Keskuksen erikoislääkärien esittäytyminen. Samalla 
he kouluttavat henkilökuntaa vuorovaikutteisesti. 
Vuoden viimeinen videokoulutus on 15.12.2011, jol-
loin koolla ovat kaikki erikoislääkärit vastaamassa 
alokastarkastuksiin liittyviin kysymyksiin. Muista-
kaa käydä varaamassa videokoulutustilat ajoissa!

Olen iloinen siitä, että Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen henkilökunta ja varsinkin kenttäsairaanhoitajat 
ovat lisänneet osallistumistaan työpaikkaliikuntaan. 
Tänä vuonna kuntotestauksen voi suorittaa myös 
kävelytestinä, joka varmasti innostaa monia aloit-
tamaan työpaikkaliikunnan; käyttäkää etua hyväk-
senne! Myös kenttäkelpoisuustestejä on tehty ahke-
rasti ja tavoitteena on, että sotilasvirassa palvelevat 
suorittavat tänä vuonna testit 100 %:sti. 

Terveydenhuollon edistämiseksi tavoitteenamme 
tulee olla näyttää muille esimerkkiä tupakoin-
nin lopettamisessa. ”Savuton SOTLK” julistettiin 
1.2.2011 ja tarkoituksena oli tukea työntekijöitä 
lopettamaan tupakointi. Tavoitteeksi asetettiin, että 
projekti onnistuu, jos yksikin työntekijä lopettaa 
tupakoinnin. Tällä hetkellä lopettaneita on epäviral-
lisen tiedon mukaan ainakin kolme. 

Uskon vahvasti, että pystymme vastaamaan tulevai-
suuden vaativiin haasteisiin hyvällä yhteistyöllä ja 
rautaisella Me-hengellä.

Toivotan Teille kaikille hyvää ja liikunnallista syk-
syä!

Lääkintäeversti Simo Siitonen
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YLILÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA

VUOSIPÄIVÄN PUHEESTA POIMITTUA

Oli hienoa olla kokemassa Sotilaslääketieteen Keskuksen vuosipäivän viettoa Vekaranjär-
vellä. Kiitos järjestäjille, kiitos runsaalle osanottajajoukolle sekä Vekaranjärven terveysase-
man henkilöstölle juhlavasta tapahtumasta. Palkittujen runsas lukumäärä ilmaisi, että myös 
toimialamme ulkopuolelta saadaan arvostusta. Onnekseni minulla on ollut tilaisuuksia käy-
dä myös kentällä, joten monta tuttua tuli tavattua. Otan tässä esille erityisesti operatiivisen 
alan painotuksia puheestani. Asiat eivät suinkaan ole uusia, mutta keskeiset asiat kaipaavat 
yleisemminkin tarkastelua, jotta sanoma tulee tutuksi.

Totesin, että kenttälääkintä on puolustusvoi-
mien lääkintähuollon avainsana. Se on sisäl-
löltään sitä ydinosaamista, jota meidän tulee 
valppaasti kehittää, koska vastaavaa osaa-
mista ei valtakunnassa ole muilla. Kenttälää-
kinnän sateenvarjon alle ryhmittyvät kaikki 
tärkeimmät osaamisalueemme. Keskeiset 
työkalut toiminnan kehittämisessä ovat laatu-
työ, puolustusvoimia tukeva alan tutkimus- ja 
kehittämistyö sekä koulutus. Jokainen lääkin-
tähuollossa työskentelevä tietää hyvin, että 
työtä riittää mainituilla alueilla edelleen ja 
jatkuvasti vaikka hyvää työtä on kentällä teh-
tykin. Erityisesti terveydenhuollon toiminnan 
laatua painottaa myös 1.5.2011 voimaan tul-
lut uusi ja pitkään valmisteltu Terveydenhuol-
tolaki.

”TALON POHJA” ON RAKENNETTAVA HYVIN

Otsikolla tarkoitan, että toiminnan pohjan 
tulee kestää myös jatkokehittäminen. Pohjana 
kaikelle lääkintähuollon kehittämiselle ovat 
puolustusvoimien päätehtävät: valtakunnan 
puolustaminen, viranomaisyhteistyön kehittä-
minen sekä kansainvälinen kriisinhallintatoi-
minta. Näistä johdetaan perusteet niin puolus-
tusjärjestelmälle kuin myös lääkintähuollolle, 
joka on osa puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmää. Puolustusvoimien tapa ja tar-
peet toimia sanelevat myös lääkintähuollon 
toiminnan soveltamis- ja kehittämisperus-
teet. Luonnollisesti lääkintähuoltoa ohjaavat 
monet muutkin seikat – kuten terveydenhuol-
lon lainsäädäntö.
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Poikkeusolojen suorituskykyjen luominen on 
koko operatiivisen toiminnan pohja. Tällöin 
tullaankin osaltamme jo hyvin tutuille alu-
eille: miten lääkintävarustusta on kehitetty 
ja hankittu, miten lääkintäalan koulutus on 
toteutettu taistelijoille ja lääkintähenkilös-
tölle, miten erilaisissa suunnitelmissa otetaan 
huomioon lääkintähuollon tuki puolustusvoi-
mien päätehtävien onnistumiselle. Operatii-
visella alueella käsitellään suorituskykyjen 
käyttöperiaatteita ja suunnitelmia – näistä siis 
on pohjimmiltaan kysymys!

Operatiiviset asiat jäävät helposti vieraiksi 
osalle lääkintähuollon parissa työskentele-
vistä, koska ne mielletään sodankäyntiin kuu-
luviksi. Operatiivisiin asioihin liittyy siksi 
myös salamyhkäisyyttä. Ajatellaan, ettei ns. 
”salaisista asioista ole tarpeen kaikkien tietää-
kään”. Salaiset asiat, kuten sodan ajan jouk-
kojen perustamiseen liittyvät suunnitelmat ja 
ryhmitykset eivät tietenkään voi olla kaikkien 
nähtävinä. Operatiiviseen alueeseen kuuluu 
kuitenkin paljon sellaisia asioita, joista puo-
lustusvoimien lääkintähenkilöstön on syytä 
olla joko yleisemmin tai yksityiskohtaisem-
minkin tietoisia.

MITEN LÄÄKINTÄHUOLTO JA 
OPERATIIVISET ASIAT LINKITTYVÄT

Päivittäinen lääkintähuolto terveysasemilla 
on ilman muuta kenttälääkintää – hankitaan-
han siten tietämystä yksilöiden ja joukkojen 
sairauksista sekä toimintakykyyn vaikutta-
vista seikoista. Osaamiseen kuuluvat myös 
toimenpiteet, joilla joukkojen suorituskykyä 
ylläpidetään mm. sairaanhoidon ja kenttä-
hygienian toimin. Eri puolustushaaroilla on 
lisäksi omia erityisiä tarpeitaan. Esimerkiksi 
ilmavoimia palvelevien terveysasemien lää-
kintähenkilöstö on jo toista vuosikymmentä 
osallistunut aktiivisesti lentopalveluksen päi-
vystykseen ja erilaisiin lentoleireihin. Näin 
hankitut ammatilliset valmiudet tukevat paitsi 
lentoturvallisuutta myös sotilasilmailun ope-
ratiivista suorituskykyä. Vastaavasti Veka-
ranjärven ensivastevalmius on suuressa mää-
rin paitsi paikallista toimintaa tukevaa, myös 
valmiuksien luomista yhteiskunnallista val-
miussuunnittelua ja -toimintaa varten. Muita 
esimerkkejä löytyy mm. suojelulääketieteen 

puolella sekä Sotilaslääketieteen Keskuksen 
operatiivisen toimialan kehittämisalueella – 
vain muutamia mainitakseni.

Voimme siis todeta olevamme operatiivi-
sen suorituskyvyn luomisessa monin tavoin 
mukana. Lääkintähuollon sisällä ei pidä 
jakaa asioita ”kenttälääkinnän osaajille / sai-
raanhoidon osaajille”. Kaikki toiminnot kuu-
luvat kenttälääkinnän sateenvarjon alle, ja jos 
eivät – on tarkasteltava kriittisesti minne ne 
kuuluvat!

Operatiivisen alueen ja kenttälääkinnän kehit-
tämiselle, oppimiselle sekä soveltamiselle on 
nyt otollinen ja tärkeä aika. Puolustushaa-
rat tarkistavat sodan ajan joukkojensa mää-
rää, joukkojen toimintatapaa ja monia muita 
operatiivisia perusasioita lähivuosien aikana. 
Puolustusvoimien suunnitellaan olevan 
uudessa asennossa vuoden 2016 alussa. Myös 
lääkintähuollon on seurattava valppaasti rea-
goiden puolustusvoimakonseptin kehittämi-
sen suuntaa ja haettava aktiivisesti suunnit-
telunsa perusteita operatiivisista perusteista. 
Erityinen uusi operatiivinen alue on yhteis-
toiminnan kehittäminen julkisen terveyden-
huollon kanssa. Puolustusvoimien sisällä 
tässä suunnittelujärjestelmässä ovat mukana 
pääesikunnan ja puolustushaarojen lisäksi 
mm. Sotilaslääketieteen Keskus, Maavoimien 
Materiaalilaitos ja huoltorykmentit. Kump-
paneina puolestaan ovat sairaanhoitopiirit. 
Yhteistyö on tehostunut myös sosiaali- ja ter-
veysministeriön suuntaan. 

Pidän tärkeänä tiedostaa, että puolustusvoi-
mien lääkintähuollon asiantuntijat ovat par-
haita asiantuntijoita alallaan tukemaan myös 
operatiivisen alan tarpeita. Siksi Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen operatiivisen toimialan 
kehittäminen on erityisen tärkeä tulevassa 
logistiikan ja lääkintähuollon suunnittelu-
järjestelmässä. Puolustusvoimissa on ollut 
tavanomaista, että on suunniteltu organisaa-
tiomalleja, joiden välille on haluttu selvät 
johtamisvastuut ja viivat. Tämä malli ei enää 
puhtaassa muodossaan ole nykyaikaa edes 
poikkeusoloissa. Puolustusvoimien ylim-
män johdon taholta on myös viestitetty, ettei-
vät organisaatiomallien muutokset enää auta, 
vaan on kehitettävä uudenlaisia toimintamal-
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leja. Juuri niin on lääkintähuollossa menetelty 
ja kiistatonta tulostakin on syntynyt. Kump-
panoitumisen tulee jatkua myös puolustus-
voimien sisällä uusien toimintatapojen luomi-
seksi – siinä Sotilaslääketieteen Keskukselle 
on jo lyhyen toiminta-ajan jälkeen kehittynyt 
selkeä rooli. Tärkein haettava funktio on suo-
rituskyky!

MIKSI KENTTÄLÄÄKINTÄ ON 
AVAINALUEEMME

Kenttälääkintä on koko lääkintähenkilös-
tömme asia. Me luomme käytännössä kenttä-
lääkintäjärjestelmän suorituskykyä. Lääkintä-
huollon joukkotuotanto ei ole minkä tahansa 
joukko-osaston osaamista. Sotilaslääketie-
teen Keskus on siinä keskeinen osaaja. Varus-
miespalveluksen aikana ei kenttälääkinnän 
suorituskykyä luoda kuin vähäiseltä osin – 
yhä tärkeämpää on Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen ohjaama reserviläisten sijoittaminen 
ja kouluttaminen sodan ajan lääkintämoduu-
leihin – yhteistoiminnassa puolustushaarojen 
kanssa. Kenttälääkinnän juuret lähtevät siis 
operatiivisista vaatimuksista – miten puolus-
tusvoimat suunnittelee toimivansa poikkeus-

oloissa ja tehtäviensä tarpeissa! Tämä ajattelu 
saattaa helposti unohtua, kun päivittäin pai-
nimme omien ja sinällään tärkeiden tehtävi-
emme parissa.

Kenttälääkintäkoulutusta tarkastellaan koko-
naisuudessaan tämän vuoden aikana. Ensi 
vuoden puolella päästään toivottavasti suun-
tamaan niin henkilökunnalle kuin asevelvol-
lisille taistelukentän vaatimusten mukaista 
taisteluensiapua ja -ensihoitoa. Yksinkertai-
silla toimilla voidaan pelastaa varsin paljon 
kentällä, kun vain toimet osataan ja tehdään 
viivyttelemättä. Saksalaisten viimeaikaisista 
taistelukentän kuolemista Afganistanissa on 
80 % johtunut verenvuodoista, 11 % hengi-
tystieongelmista ja loput muista vammoista. 
Samaa näyttävät muiden maiden kokemukset. 
Vastaavia ovat olleet historiankin opetukset. 

Myös lääkintämateriaalin on oltava em. hen-
keäpelastavaan toimintaan soveltuvaa – tämä 
on otettu huomioon kuluvan vuoden aikana 
päättyvässä ja vuosien 2009-2011 aikana 
toteutetussa kenttälääkinnän hankintaproses-
sissa. Uusitulla materiaalilla arvioidaan pääs-
tävän päivityksin 2030-luvun taitteen yli. 
Tässä yhteydessä kiitän erityisesti KLÄÄKE- 
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hankkeen johtoryhmää, projekteja ja Lääkin-
tävarikon henkilökuntaa. Lääkintävarikko 
on erinomaisen ammattimaisesti ja pienillä 
resursseilla toteuttanut ajoittain vaikeaakin 
prosessia! KLÄÄKE-hanke on puolestaan 
tuottanut tarpeisiimme erinomaisen työkalun 
alkuvuoden 2004 perustamisestaan lähtien. 
Monelle kentällä toimivalle lääkintähuollon 
ammattilaiselle KLÄÄKE-hanke on saattanut 
jäädä oudoksi asiaksi. Ylilääkärin omistamaan 
hankkeeseen keskitettiin koko kenttälääkinnän 
kehittäminen osaprojekteihin jaettuna. Hank-
keessa alkaa piakkoin uusi vaihe ja todennä-
köisesti nimeäkin päivitetään.

On tärkeää tiedostaa, ettei puolustusvoimat 
luo enää yksin kenttälääkintämme suoristus-
kykyä. Olemme osa puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmää – nyt keskitetyssä asiantun-
tijajohdossa. Sellaisena nyrkkinä tämän pitäisi 
toimia jatkossakin riippumatta puolustusvoi-
mauudistuksen mukanaan tuomista organisaa-
tiouudistuksista.  Olemme myös osa yhteis-
kunnan monimutkaista ja huoltovarmuuden 
kannalta herkkää terveydenhuoltojärjestel-
mää. Toimimme syvästi myös globaalissa maa-
ilmassa. Näiltä pohjilta olemme uudistaneet 
voimakkaasti lääkintähuollon toimintamal-
liamme – olemme nyt kiistatta vaikuttamassa 
laajemminkin poikkeusolojen valtakunnal-
lisen terveydenhuoltojärjestelmän toiminta-
edellytyksiin niin suunnittelun, koulutuksen 
kuin erilaisten harjoitusten muodossa. Sotilas-
lääketieteen Keskuksen Lääkintäkoulun roolia 
vahvistetaan edelleen kansallisena katastrofi-
lääketieteen osaamiskeskuksena. Nämä ovat 
niitä suuntaviivoja, joiden nuotit luotiin jo 
valtioneuvoston selonteossa 2004. Lääkintä-
huoltomme uudet toimintamallit on myöntei-
sesti havaittu myös sosiaali- ja terveysminis-
teriön sekä sairaanhoitopiirien poikkeusolojen 
suunnittelun puolella – olemme erittäin hyvin 
”pakassa mukana”.

MILTÄ LÄÄKINTÄHUOLLON JATKO NÄYTTÄÄ

Sotilaslääketieteen Keskuksen toiminnan 
perusta – kuten henkilöstöhallinto sekä talou-
den ja resurssien suunnittelujärjestelmä – 
ovat perusteiltaan kunnossa. Olemme saaneet 

kenttälääkinnän sodan ajan materiaalin han-
kintamme loppuun tämän vuoden loppuun 
mennessä. Seuraava tärkeä painopistealue 
on koko kenttälääkintäkoulutusjärjestelmän 
arviointi ja tarvittava uudistaminen – joka 
onkin osin alkanut jo muutamia vuosia sit-
ten. Uudistamiseen liittyy myös joukkotuo-
tantokonseptien trimmaaminen. Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen rooli tulee olemaan näissä 
uudistuksissa erittäin suuri. Asiat linkittyvät 
vahvasti operatiiviseen suorituskykyyn.

Tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Punainen lanka 
Sotilaslääketieteen Keskuksessa on siis kent-
tälääkintä, johon kaikki toimintamme kuu-
luu. On huomattava, että myös työterveys-
huoltoomme kohdentuvat monet vaatimukset 
nojaavat henkilöiden ja joukkojen suoritusky-
kykyyn. Olemme aloittaneet myös työterveys-
huollon uudistamisen näiltä pohjilta. Lääkin-
tähuollon rooli on vahvistunut ja vahvistuu 
edelleen lääkintähuollon operatiivisten asioi-
den asiantuntijana – tämä on ollut ehkä yllä-
tys monelle, jotka alkuun arvioivat Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen toimintamallin olevan 
varsin puhtaasti tukitoimintaa. Operatiivisen 
alan tietämystä on siis lisättävä henkilöstöl-
lemme.

Kiitän puolustusvoimien lääkintähenkilös-
töä hyvästä sitoutumisesta. Kehittämispoten-
tiaalia on edelleen toiminnassamme paljon. 
Sotilaslääketieteen Keskuksen toimintamal-
lin myönteinen kehittyminen on jo lyhyen toi-
mintajaksonsa aikana osoittanut, että suun-
nitteluperusteemme olivat lähtökohdiltaan 
oikeat. Tällä tiellä on jatkettava! Aktiivinen 
ote on pidettävä – siten tulee tuloksia.

Teksti:

Pentti Kuronen
Lääkintäkenraalimajuri, dosentti
Puolustusvoimien ylilääkäri

Kuvat:

Puolustusvoimat
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA 
PUOLUSTUSVOIMAT 

Ari Hörman

Ympäristöterveydenhuollon yleisenä tavoitteena on ylläpitää ja edistää elinympäristön, yk-
silön ja väestön terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Näin siviiliyhteiskunnassa 
kuin myös puolustusvoimissa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvia tehtäviä ovat esimer-
kiksi elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, kemikaali- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta 
sekä eläinlääkintähuolto-, eläintauti- ja eläinsuojelulakien mukaiset toiminnot. 

Puolustusvoimien ympäristöterveydenhuol-
lossa korostuu elintarviketurvallisuuden 
ja terveydensuojelun viranomaisvalvonta, 
sotakoirien eläinlääkintä sekä erittäin tär-
keänä osana alaan liittyvä koulutus, ohjaus ja 
valmius suunnittelu.  

Puolustusvoimien ympäristöterveydenhuol-
lon osa-alueita ovat:
•	 Henkilö- ja joukkokohtaisen hygienian 

ohjaus, valvonta ja koulutus
•	 Elintarvikehygienian ohjaus, valvonta ja 

koulutus

•	 Vesihygienian ohjaus, valvonta ja koulutus
•	 Majoitusolojen ja jätehuollon ohjaus, val-

vonta ja koulutus
•	 Tuhoeläintorjunnan ohjaus, valvonta ja 

koulutus
•	 Zoonoosien tilannekuva ja ennaltaehkäisy
•	 Eläinlääkintähuolto, mm. sotakoira- ja 

koe-eläintoiminnan ohjaus
•	 Tarttuvien eläintautien tilannekuva ja 

ennalta ehkäisy
•	 Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioi-

den ehkäisy ja selvitys
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ELINTARVIKEVALVONTA 

Elintarvikevalvonta kattaa koko tuotantoket-
jun alkutuotannosta lähtien, ns. pellolta pöy-
tään periaatteen mukaisesti. Valvonta pitää 
sisällään viranomaisten antaman yleisen ohja-
uksen ja neuvonnan sekä erilaisia valvontatoi-
menpiteitä kuten näytteenottoja ja tarkastuk-
sia. Tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden 
turvallisuus ja se, että elintarvikealan toimija 
noudattaa elintarvikemääräyksiä. Viranomai-
set voivat myös käyttää hallinnollisia pakko-
keinoja.  

Elintarvikevalvontaa säädellään EU – lain-
säädännön lisäksi elintarvikelaissa ja sen 
nojalla annetuissa asetuksissa. Elintarvikeval-
vonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön 
(MMM) hallinnonalaan. Alan keskusvirastona 
toimii Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). 
Valtaosaa elintarvikealan toimijoista valvovat 
kuntien viranomaiset. Tullilaitoksella, sosi-
aali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavi-
rastolla (Valvira) sekä puolustusvoimilla on 

elintarvikevalvonnan erityistehtäviä.  Elin-
tarvikelain mukaisesti puolustusvoimat huo-
lehtii kunnan elintarvikevalvontaviranomai-
selle säädetyistä tehtävistä puolustusvoimien 
valvontaan kuuluvien elintarvikehuoneistojen 
osalta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi puo-
lustushallinnon ruokahuollon palvelukeskuk-
sen (PURU) muonituskeskukset sekä joukko-
osastojen vastuulla oleva kenttä-, maasto- ja 
alusmuonitus. Puolustusvoimien on laadittava 
valvontaansa varten valvontasuunnitelma ja 
raportoitava valvonnan tulokset Eviralle.

TERVEYDENSUOJELU 

Terveydensuojelu kuuluu sosiaali- ja terveys-
ministeriön hallinnonalaan ja sitä ohjataan 
terveydensuojelulain avulla. Valvira ohjaa 
kuntien terveydensuojeluviranomaisia tervey-
densuojelulain toimeenpanon valvonnassa. 
Terveydensuojelulain nojalla puolustusvoimat 
huolehtii kunnan terveydensuojeluviranomai-
selle säädetyistä tehtävistä puolustusvoimien 

Turvallinen talousvesi on välttämätön edellytys joukkojen toimintakyvylle. Päivittäin yksittäi-
nen taistelija tarvitsee olosuhteista ja rasituksesta riippuen 2-10 litraa puhdasta vettä. Veden ja 
vesihuollon valvonta ja ohjaus on olennaisia ympäristöterveydenhuollon tehtäviä niin normaali- 
kuin poikkeusoloissakin.  
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sotilaallisissa harjoituksissa, maanpuolustuk-
sen kannalta salassa pidettävissä kohteissa 
sekä kriisinhallinnassa ulkomailla. Muut 
kuin puolustusvoimien valvontaan määrätyt 
kohteet, esim. kasarmitilat, kuuluvat paikal-
lisen kunnan viranomaisvalvontaan. Näiden-
kin kohteiden olosuhteista puolustusvoimien 
ympäristöterveysviranomaisen on oltava tie-
toisia.  

Puolustusvoimien on laadittava vastuullaan 
olevaa terveydensuojelua koskeva valvon-
tasuunnitelma. Lisäksi terveydensuojeluvi-
ranomaisen on järjestettävä elintarvike- ja 
vesivälitteisten epidemioiden selvittäminen 
ja vastattava selvitystyöhän liittyvästä rapor-
toinnista Eviralle ja Valviralle.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 

Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat eläinlääkäri-
palvelut, eläintautien torjunta sekä eläinsuo-
jelu. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja 
valvoo ylimpänä viranomaisena eläinlääkin-
tähuoltolain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. 
Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viran-
omaisena alan lainsäädännön täytäntöönpa-
noa ja noudattamista. Evira vastaa lisäksi 
eläintautien diagnostiikasta ja tutkimuksesta. 
Aluehallintovirasto ja sen alaisena läänin-
eläinlääkäri huolehtii eläinlääkintähuollon 
lainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudatta-
misen valvonnasta kunkin aluehallintoviras-
ton toimialueella. 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laillistaa 
eläinlääkärinammatin harjoittajat ja valvoo 
yksittäisten eläinlääkäreiden toiminnan lain-
mukaisuutta.  

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON 
JÄRJESTELYT PUOLUSTUSVOIMISSA 

Puolustusvoimissa ympäristöterveydenhuolto 
on osa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa 
ja kuuluu puolustusvoimien lääkintähuoltoon 
ja kenttälääkintään. Toiminnan tavoitteena on 
joukon ja yksittäisen sotilaan terveyden ja toi-
mintakyvyn ylläpito ja edistäminen. Lisäksi 
tavoitteena on tunnistaa, ehkäistä, vähentää 
ja poistaa sellaisia ympäristössä, juomave-

dessä tai elintarvikkeissa esiintyviä tekijöitä, 
jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympä-
ristöterveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä 
mm. huoltopalvelu- ja huollon täydennys sekä 
kiinteistönhallinta toimialojen kanssa.

Puolustusvoimille määrätyt lakisääteiset teh-
tävät ja velvoitteet on sisällytetty puolustus-
voimien hallinnollisiin normeihin ”Elintarvi-
kevalvonta puolustusvoimissa” ja parhaillaan 
valmisteilla olevaan ”Terveydensuojelulain 
mukainen toiminta ja viranomaisvalvonta puo-
lustusvoimissa” sekä puolustusvoimien ympä-
ristöterveyden monivuotiseen (2011–2012) 
valvontasuunnitelmaan. Näissä on kuvattu 
mm. ympäristöterveydenhuollon organisaatio, 
viranomaisroolit ja tehtävät puolustusvoimissa. 

Puolustusvoimien ympäristöterveysvalvon-
nan johtavana viranhaltijana sekä viran-
omaispäätösten esittelijänä puolustusvoimien 
ylilääkärille toimii puolustusvoimien ylieläin-
lääkäri. Puolustusvoimien ylieläinlääkäri vas-
taa viranomaisyhteistyöstä valtakunnallisten 
johtavien terveydensuojeluviranomaisten ja 
keskushallinnon kanssa. Ylieläinlääkäri on 
esimerkiksi nimetty Eviran valtakunnalliseen 
elintarvikevalvonnan koordinaatioryhmään, 
joka valmistelee vuosittaisen valtakunnallisen 
elintarvikevalvontaohjelman sekä valvontara-
portin Euroopan komissiolle. 

Puolustusvoimien ympäristöterveysvalvon-
nasta vastaavina valtakunnallisina viranhalti-
joina toimivat Sotilaslääketieteen Keskuksen 
(SOTLK) eläinlääkärin virkoihin sijoitetut 
henkilöt. Viranhaltijat ovat puolustusvoimien 
ympäristöterveysviranomaisen ja ylieläinlää-
kärin toimialaohjauksessa. 

Puolustusvoimien ympäristöterveysvalvon-
nasta vastaavia alueellisia viranhaltijoita 
ovat puolustushaaraesikuntien ja huoltoryk-
menttien esikuntien ympäristöterveyden-
huollon eläinlääkärin, ympäristöylitarkasta-
jan ja ympäristöasiantuntijan virkoihin sekä 
sotilaallisen kriisinhallinta (SOTKRIHA) 
-joukon hygieenikon tehtävään sijoitetut 
henkilöt. Alueelliset viranhaltijat ovat puo-
lustusvoimien ympäristöterveysviranomaisen 
ja yliläinlääkärin toimialaohjauksessa sekä 
SOTLK:n valtakunnallisten viranhaltijoiden 
asiantuntijaohjauksessa. 
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Sotakoirien ja koiranohjaajien koulutukseen kuuluu muun muassa voimankäytön harjoittelu. 
Kuvassa Ranskan armeijan toimintanäytös.  

Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoi-
mintojen yhtenäisyyden sekä henkilöresurs-
sien tehokkaan käytön kannalta olisi tarkoi-
tuksenmukaista, että puolustusvoimissa olisi 
vain yksi ympäristöterveyden viranomais-
tulosyksikkö, jonka suorassa alaisuudessa 
ja ohjauksessa viranhaltijat toimivat omilla 
toimi- ja/tai vastuualueillaan.

Tykistöprikaatin eläinklinikka ja sen eläin-
lääkäri huolehtivat keskitetysti puolustus-
voimien sotakoirien palveluskelpoisuuden 
arvioinnista sekä uusien hankittavien sota-
koirien arvioinnista eläinlääketieteellisestä 
näkökulmasta. Varsinaisia kliinisiä eläinlää-
kintäpalveluita hankitaan puolustusvoimien 
oman eläinklinikan lisäksi myös muilta pien-
eläimiin erikoistuneilta eläinklinikoilta ja 
eläinlääkäreiltä sotakoirien sijoituspaikkojen 
lähipaikkakunnilla. Sotakoiratoiminta on tyy-
pillisesti monen eri toimialan yhteispeliä, tär-
keimpinä eläinlääkintäalan ohella operatiivi-
nen ja koulutustoimialat. 

Puolustusvoimien ympäristöterveydenhuol-
lon keskeisiin ydinosaamisalueisiin kuuluu 
poikkeusoloihin varautuminen. Poikkeus-
oloissa tarvittavan valmiuden ja osaamisen 
ylläpitäminen perustuu tehtävien hoitamiseen 
jo normaalioloissa. Poikkeusolojen kenttäor-
ganisaationa toimii tehtäviinsä koulutettu ja 
varustettu ympäristönvalvontajoukkue, jonka 
tehtävä poikkeusoloissa vastaa siihen sijoi-
tetun henkilöstön normaaliolojen tehtäviä. 
Ympäristövalvontajoukkue on eläinlääkä-
rijohtoinen ja se koostuu valvontaryhmästä 
sekä elintarvike-, vesi- ja ympäristönäyt-
teitä analysoimaan kenttäoloissa kykenevästä 
kenttähygienialaboratoriosta.

Teksti ja kuvat:

Ari Hörman  
ELT, MPH, Ympäristöterveydenhuollon erik.eläinlääkäri
Puolustusvoimien ylieläinlääkäri
Pääesikunta
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PIPPURISUMUTTEIDEN KAPSAISIINIT  
JA TOKSISET VASTEET

Markku Pasanen1, Maija Pesonen1,2, Kirsi Vähäkangas1, Mia Halme3, Paula Vanninen3,  
Heikki Seulanto4, Matti Hemmilä4, Tapio Kuitunen2

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

 3 Kemiallisen Aseen Kieltosopimuksen Instituutti, Kemian laitos, Helsingin yliopisto 
4 Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, Lakiala

Kapsaisiinit ovat chilipippurin (Capsicum sp.) 
luontaisia aromiaineita. Pippurituotteista on 
eristetty kuutta eri kapsaisiinijohdosta; kap-
saisiini, dihydrokapsaisiini, nordihydrokap-
saisiini, homokapsaisiini, homidihydrokap-
saisiini ja nonivamidi, joilla kaikilla on selkeä 
farmakologinen profiili. Kapsaisiini ja dihyd-
rokapsaisiini yhdessä muodostavat 60-90% 
pippurin kokonaiskapsaiisiinistä. Loppu (40-
10%) jakaantuu muille edellä mainituille ana-
logeille. Kapsaisiineista valmistettuja pip-
purisumutteita käytetään enenevässä määrin 
mellakan torjuntaan poliisi- ja vartiointiteh-
tävissä lamaannuttamaan uhkaavasti käyt-

täytyvä henkilö.  Pippurisumutteiden käyttö 
puolustautumiseen ei ole uusi ilmiö. Jo Ame-
rikan intiaanit polttivat chilipippureita näköä 
heikentävän ja kirvelevän savun tuottamiseen 
taistellessaan Euroopasta tulleita valloittajia 
vastaan. 

Kapsaisiinit kuuluvat vanillyylirasvahappoi-
hin. Ne aktivoivat elimistössä ns. vanilloidire-
septorin, mikä johtaa hermosolun hermoim-
pulssin välittymiseen keskushermostoon. 
Tämä voidaan aistia polttavana tunteena 
tai hankausvammana. Toisaalta, krooninen 
todella matalan annoksen toistuva altistu-
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minen kapsaisiinille voi aiheuttaa tolerans-
sin syntymisen eli tarvitaan suureneva annos 
samaan aistimukseen.  Tätä ominaisuutta voi-
daan hyödyntää antamalla kapsaisiinia alhai-
sina pitoisuuksina (0,075 % geeli) esim. her-
moperäiseen kivun hoitoon. Kapsaisiinia ja 
sen rakenneanalogeja on niiden farmakologi-
sen vaikutusmekanismin vuoksi esitetty mui-
hinkin kliinisiin tarkoituksiin mm. syövän 
hoitoon, tulehdusten estoon, sekä antioksi-
dantti- ja laihdutuslääkkeeksi. 

TOKSISUUS 

Tutkimustieto kapsaisiinien vaikutuksista on 
saatu pääasiassa yhdellä kapsaisiinijohdok-
sella, kapsaisiinilla tehdyistä tutkimuksista. 
Kuten muut vaikutukset myös kapsaisiinin 
toksisuus välittyy suurimmalta osalta vanil-
loidireseptorin välityksellä, mutta myös muita 
mahdollisia toksisuusmekanismeja on kirjal-
lisuudessa kuvattu. Vanilloidireseptori akti-
voituu mahdollisesti myös muilla ärsyttävillä 
kemikaaleilla sekä korkeissa lämpötiloissa 
( >42 oC) ja happamuuden vaikutuksesta. 
Reseptoria on löydetty useista kudoksista 
esim. keskushermostosta, virtsarakon epitee-
lisoluista, ihon pintasoluista ja mahan lima-

kalvon soluista. Tosin reseptorin toiminta ja 
vasteet edellä mainituissa ei-hermosoluissa 
voivat poiketa hermosolujen toiminnasta ja 
vasteista. Hengitysteissä vanilloidiresepto-
rin aktivoituminen liittyy yskimisrefleksiin.  
Kapsaisiinin aiheuttama yskimisrefleksin 
kynnys on alentunut keuhkoahtaumasairau-
dessa (COPD).

Kapsaiinia sisältävien sumutteiden käyttö 
inkapasitoivana aineena esimerkiksi mella-
kantorjunnassa tai ”vähemmän vaarallisena 
aseena” henkilökohtaisena suojavarustuk-
sena aiheuttaa välittömästi ärsytystä kaikissa 
niissä elimissä ja kudoksissa, joissa on run-
saasti reaktiivisia hermopäätteitä, kuten iho, 
silmät, kieli, nenä, ja hengitystiet. Seurauk-
sena on mm. voimakas kipuaistimus, kont-
rolloimaton yskä ja tilapäinen näön huono-
neminen. Sarveiskalvon vaurioitumista on 
raportoitu 8 %:lla altistuneista. Suuret annok-
set aiheuttavat hermosoluvaurion. Pieninä 
toistuvina annoksina kapsaisiini sen sijaan 
lievittää kipua. Kipua poistava vaikutus 
perustuu toistuvasti annetun matalan annok-
sen aiheuttamaan aistihermopäätteen resepto-
rien stimuloitumiseen ja siitä johtuvaan her-
moston välittäjäaineiden vapautumiseen ja 
niiden loppuun kulumiseen. 
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Kapsaisiini-ryhmän aineista farmakologisia 
ja toksikologisia ominaisuuksia on tutkittu 
pääasiassa yhdestä aineesta, kapsaisiinistä. 
Koska sumutetta käytetään lähietäisyydeltä, 
ovat sumutteen sisältämien kapsaisiinien 
pitoisuudet yleensä suuret pään alueella ja 
hengitysteissä. Eläinkokeissa on voitu osoit-
taa, että jo lyhyt sumuttimen painallus (1-3 s) 
voi johtaa korkeisiin kapsaisiinin pitoisuuk-
siin verenkierrossa. Myös yksilöiden väliset 
herkkyyserot kapsaisiinivasteisiin ovat suu-
ret. Aineiden välitön toksisuus ei ole yleisesti 
ottaen kovin suuri, mutta esimerkiksi mata-
lan toistetun altistumisen seurantaa riskiryh-
missä ei tunneta. Lääkekäytössä on kuitenkin 
voitu osoittaa, että desensitaatiohoidot johta-
vat kapsaisiinilla käsitellyn alueen sensoristen 
neuronien tuhoon - miten käy muun toistuvan 
altistumisen yhteydessä? 

Vakavia myrkytystapauksia kuten hengitys-
lamaa on raportoitu pippurisumutteen käy-
tön seurauksena. Vaikeimmat myrkytysoireet 
kehittyvät suljetussa tilassa altistuneille hen-
kilöille. Välittöminä reaktioina on kuvattu 
tulehdusreaktio iholla ja silmissä ja hengitys-
teissä limakalvon turpoaminen. Silmissä voi 
tuntua  kovaa kipua ja  altistuksen jatkuessa 
seurauksena on tilapäinen sokeus. Kapsai-
siinien imeytyminen ihon läpi on verrattain 
vähäistä. Toistuva altistuminen on kuiten-
kin johtanut kipeään ihotulehdukseen. Pää-
asiallinen toksisuuden kohde-elin on kuiten-
kin keuhkot ja siellä ilmenevä keuhkoputkien 
supistuminen, erityksen lisääntyminen ja hen-
gitysvaikeudet. Erityisen herkkiä ovat lapset 
ja kroonista keuhkosairautta  esim. astmaa ja 
sydän-verisuonisaurauksia sairastavat henki-
löt. Kapsaisiini vahingoittaa varsinkin pieniä 
tuntohermoja, mikä aiheuttaa polttavaa kipua 
ja johtaa pahimmillaan hermosolun kuole-
maan. Koe-eläimillä on osoitettu, että nuoret 
eläimet ovat aikuisia herkempiä hermovauri-
olle. 

Kapsaisiini metaboloituu varsin nopeasti 
sytokromi P450 entsyymijärjestelmän väli-
tyksellä. Ihmisen keuhko- ja maksamikro-
someilla ja rekombinanttiproteiineilla teh-
dyissä in vitro kokeissa on havaittu, että 
kapsaisiinin metaboliaan osallistuvat useat 

sytokromi P450-entsyymit. Lopputuotteina 
muodostuu monenlaisia myös reaktiivisia 
metaboliitteja, jotka voivat sitoutua elimis-
tön valkuaisaineisiin ja DNA:han ja edel-
leen tuottaa reaktiivisia happiyhdisteitä, jotka 
myös ovat elimistölle haitallisia.

Suihke-altistukseen on liittynyt myös kuo-
lemantapauksia. Ainakin yhden astmaa sai-
rastavan ihmisen kuolema liittyi suoraan 

Taulukko 1. Kapsaisiinin kemialliset ja  
fysikaaliset ominaisuudet

Ominaisuus Kapsaisiini 

Kemiallinen 
kaava

C18H27N03

Rakenne
N
H

O

OH

O

Olomuoto
Crystalline off-white  
powder, irritant

CAS no. 404-86-4

Molekyylipaino 305.4 g/mol

Sulamispiste 65 oC

Kiehumispiste 210-220 oC

Tiheys (neste) 1.04 g/cm3 ( 25 oC)

Höyrynpaine
(mmHg 20 tai 
25 oC)

1.3 x 10-8 mmHg ( 25 oC)

Höyryn tiheys 
(ilma=1)

1.59

Vesiliukoisuus 
(g/l)

huono

Henryn lain 
vakio 1 1.0 x 10-13 atm m3/mooli

Log Pow

(octanol-vesi 
suhde)

3.04

LD50 47.2 mg/kg (p.o., hiiri)

1 Henryn laki p=kHc,  
p liuenneen aineen osapaine 
c liuenneen aineen pitoisuus 
kH aineelle lämpötilasta riippuva vakio. 
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kapsaisiinisumutteen aiheuttamiin reaktioi-
hin. Kyseinen henkilö oli altistunut  yli 10 
kertaa pippurisumutteelle ja hänellä todet-
tiin ruumiinavauksessa voimakas hengityk-
sen lamauttava keuhkoputkien supistuminen.   
Toisaalta USA:ssa 12 poliisipiirissä tehdyssä 
tutkimuksessa vuosina 1997-2008 kaikkiaan 
21818 siviiliä tai poliisia kärsi sumutteina 
käytettyjen inkapasitoivien aineiden aiheutta-
mista eriasteisista haitoista. Sinänsä alhaisen 
toksisuuden omaava aine voi toistetun altistu-
misen myötä (poliisit, rauhanturvaajat, järjes-

tyksenpitäjät) tuottaa jopa kuolemaan johtavia 
reaktioita. Tässä mielessä erityisessä riskiryh-
mässä ovat kroonisia hengitystie- ja sydän-
verisuonisairauksia potevat henkilöt ja lapset. 
On myös syytä muistaa, että tähän asti kaikki 
tutkimukset on tehty ainoastaan kapsaisii-
nilla ja muut sumutteessa käytettävät aktii-
viset yhdisteet ovat lähes tutkimattomia. Tur-
vamarginaalien tarkemmaksi selvittämiseksi 
tarvittaisiin perusteellisia eri ihmiskudoksia 
mallintavia mekanistisia kapaisinoidien tok-
sisuustutkimuksia. 
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AMMUNTOJEN LÄÄKINNÄLLINEN  
VAROTOIMINTA KEHITTYY

Sami Friberg

Pääesikunnan Logistiikkaosaston toimeksiannosta Sotilaslääketieteen Keskus ryhtyi valmis-
telemaan lääkintähuollon varomääräystä vuonna 2009. Nopeasti huomattiin, että asetetussa 
aikataulussa ei ole mahdollista saada koottua kaikkea puolustusvoimien toimintaa koskevaa 
lääkintähuollon ohjeistusta ja määräyksiä yhteen normiin. Päätettiin, että ensin laaditaan 
ammuntoja koskeva, eri määräyksistä asiat kokoava ja käytänteet yhtenäistävä lääkintähuol-
lon ”oma” varomääräys.  

Varomääräyksen nimeksi muodostui ”D 7.7 
Lääkinnällinen varotoiminta ammunnoissa”. 
Samanaikaisesti Maavoimien Esikunnan joh-
dolla oli, ja on edelleenkin, käynnissä usei-
den ammuntoja koskevien varomääräysten 
uudistustyö. Näiden uudistusten yhteydessä 
eri varomääräysten lääkintähuoltoa koskevat 
osuudet yhtenäistetään ja useimmissa tapauk-

sissa viitataan nyt kirjoitettuun lääkintähuol-
lon määräykseen.

Kokoamalla kaikki ammuntojen lääkintähuol-
lon järjestelyjä ohjaavat määräykset yhteen 
varomääräykseen, vältetään mahdollisten 
sanamuotoerojen aiheuttamat tulkintaepäsel-
vyydet. Samalla mahdollistuu lääkintähuoltoa 
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koskevan ohjeistuksen muuttaminen ilman, 
että jouduttaisiin käynnistämään valtava mui-
den varomääräyksien päivittämistyö.  

Tarkoituksena oli laatia mahdollisimman sel-
keä varomääräys lääkintähuollon järjestely-
jen toteuttamisesta. Lääkinnällisen pelastus-
toimen ja koko varotoiminnan perustana on, 
että harjoitus- ja ammuntakohtaisesti arvi-
oidaan mahdolliset riskit. Lääkinnälliseen 
pelastustoimeen varataan riskien edellyttämä, 
osaava henkilöstö, jonka tulee olla riittävässä 
valmiudessa. Henkilöstöllä on oltava käytös-
sään tarvittavat lääkkeet, hoitovälineistö ja 
muu materiaali sekä mahdollisen evakuoinnin 
edellyttämä ajoneuvokalusto.

TOTEUTUKSEN PERUSIDEA

Lähtökohtana lääkinnällisen varotoiminnan 
onnistumiselle on saumaton yhteistyö harjoi-
tuksen ja ammunnan kaikkien johto-, varo- 
ja toimihenkilöiden kesken. Tämän yhteis-
työn tulee alkaa jo harjoituksen suunnittelun 
aikana. Harjoituksen lääkinnällisen pelas-
tustoimen johtajaksi nimettävä henkilö tulee 
ottaa mukaan suunnitteluun ja valmisteluihin 
alusta alkaen. Samoin ammunnoissa kannat-
taa ammunnan johtajan olla yhteydessä lää-
kinnälliseen varohenkilöön mahdollisimman 
ajoissa. Näin lääkinnällisen pelastustoimen 
ammattilaisen osaamisesta saadaan paras 
hyöty. Harjoituksen tai ammunnan riskikar-
toitus ja -analyysi tehdään yhdessä ja huo-
lellisesti, jolloin sen perusteella laadittavalla 
pelastussuunnitelmalla voidaan oikeasti vas-
tata olosuhteiden mukaisiin riskeihin.

Harjoituksen kokonaisuudesta vastaa aina 
harjoituksen johtaja. Harjoituksen johtajan 
ja varoupseerin apuna lääkinnällistä pelastus-
toimintaa käytännön tasolla johtaa harjoitus-
käskyssä nimetty harjoituksen lääkinnällisen 
pelastustoimen johtaja. Hän on tehtäväänsä 
koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, 
jolla on voimassa oleva normien mukainen 
lääkintähenkilön varopätevyys. Lääkinnälli-
sen pelastustoimen johtaja kuuluu harjoituk-
sen johto- ja varohenkilöstöön ja osallistuu 
harjoituksen ampumapuhutteluihin. 

Harjoituksen luonne ja muut olosuhdetekijät 
huomioidaan riskikartoitusta laadittaessa ja 
tällöin päätetään hyväksyttävästä riskitasosta. 
Tämän perusteella päätetään varotoimin-
nassa tarvittava lääkintähenkilöstön määrä. 
Ampumaharjoitukselle on harjoituskäskyssä 
nimettävä lääkinnällisen pelastustoimen joh-
taja. Taisteluammuntaan on ampumakäskyssä 
nimettävä lääkinnällinen varohenkilö(t) sekä 
tarvittava määrä ensiapuhenkilöitä.

Mikäli riskikartoituksessa katsotaan mah-
dolliseksi, harjoituksen lääkinnällisen pelas-
tustoimen johtaja voi samalla toimia taiste-
luammunnan lääkinnällisenä varohenkilönä. 
Yksinkertaisimmillaan ryhmä-taistelijapa-
rin taisteluammunnan toteuttamisen tarvi-
taan vain ammunnan johtaja, joka on samalla 
nimetty ensiapuhenkilöksi, ja lääkinnällinen 
varohenkilö. 

Lääkinnällinen varohenkilö on tehtävään 
koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, 
jolla on voimassa oleva normien mukainen 
lääkintähenkilöstön varopätevyys. Lääkin-
nällisiä varohenkilöitä nimetään harjoituk-
seen ja eri ammuntoihin riskikartoituksessa 
tarpeelliseksi nähty määrä. Lääkinnällinen 
varohenkilö kuuluu ammunnan johto- ja 
varohenkilöstöön ja hän osallistuu ammunnan 
varopuhutteluun.  

Onnettomuuden sattuessa ensiapuhenkilö 
aloittaa välittömät ensiaputoimet ja avus-
taa lääkinnällistä varohenkilöstöä. Ensiapu-
henkilö kuuluu ammunnan toimihenkilöihin 
ja hänen nimeämisestään vastaa ammunnan 
johtaja. Ensiapuhenkilöiksi nimetään ensi-
sijaisesti palkattuun henkilöstöön kuuluvia, 
jotka jo toimivat ammunnassa muissa tehtä-
vissä. Hän siis toimii samalla, oman toimen 
ohella, ensiapuhenkilönä. Ensiapuhenkilöllä 
tulee olla normien mukainen riittävä ensi-
apukoulutus. 

Taisteluammunnassa joukon mukana on 
oltava ensiapuhenkilön, jolla on lääkintämie-
hen laukku tai vastaava varustus. Ensiapuhen-
kilöitä on nimettävä tarvittava määrä siten, 
että onnettomuuden sattuessa ensiapuhenki-
lön antama ensiapu voidaan aloittaa viidessä 
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minuutissa. Kouluammunnoissa ensiapuhen-
kilöllä on lisäksi käytettävissään paarivarus-
tus ja potilasevakuointiajoneuvo.  

Lääkintäalan varusmiehiä ei ensisijaisesti 
nimetä varotehtäviin, vaan he harjoittelevat 
omaa tehtäväänsä osana joukkoaan. Reser-
viläisiä voidaan nimetä ensiapuhenkilöiksi 
ja lääkinnällisiksi varohenkilöiksi. Tällöin 
heidän osaamisestaan ja tarvittavasta koulu-
tuksesta vastaa harjoituksen johtaja apunaan 
harjoituksen lääkinnällisen pelastustoimen 
johtaja.

HENKILÖSTÖN OSAAMISVAATIMUKSET

Uusi varomääräys asettaa selkeitä vaati-
muksia henkilöstön osaamiselle. Siirtymä-
ajan päätyttyä 1.7.2016 tulee lääkinnälliseen 
varotoimintaan osallistuvalla henkilöstöllä 
olla normien mukaiset voimassa olevat luvat, 
oikeudet ja pätevyydet. Pätevyyksien yksi-
tyiskohdat kuvataan valmistelun alla olevissa 
Pääesikunnan Logistiikkaosaston normiasia-

kirjoissa ”Ensiapukoulutus puolustusvoi-
missa” ja ”Ensihoitokoulutus puolustusvoi-
missa”. Viiden vuoden siirtymäkauden aikana 
toimitaan varomääräyksen liitteessä olevan 
ohjeistuksen mukaisesti.

Henkilöstö tarvitsee lääkinnällistä varotoi-
mintaa varten täydentävää koulutusta. Koulu-
tus kuvataan edellä mainituissa Pääesikunnan 
Logistiikkaosaston normiasiakirjoissa. Tässä 
yhteydessä on hyvä muistuttaa myös omassa 
työpisteessä annettavasta opetuksesta. Koke-
neempi osaaja perehdyttää käytännön järjes-
telyihin ja varmistaa hiljaisen tiedon siirtymi-
sen eteenpäin. 

Puolustusvoimien lääkintähuoltoupseerin 
koulutuksen saaneet eivät ole enää vuoden 
1987 lakiuudistuksen jälkeen kuuluneet ter-
veydenhuollon ammattihenkilöstöön. Tämän 
ammattiryhmän osaamisen hyödyntämiseksi 
on kuitenkin mahdollistettu heidän osallis-
tumisensa ammuntojen lääkinnälliseen varo-
toimintaan. Heitä koskevasta täydennyskou-

Lääkinnällisen pelastustoimen henkilöstö.
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lutuksesta annetaan ohjeistus Pääesikunnan 
Logistiikkaosaston ensiapukoulutuksen nor-
missa. Osaamisvaatimukset ja muu ohjeistus 
lääkintähenkilöstön varopätevyyden osalta on 
lääkintähuoltoupseereille terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön mukainen.

Varotehtävien turvallisessa toteuttamisessa 
on iso merkitys myös henkilöstön toiminta-
kyvyllä. Henkilöstön on selviydyttävä hyvin 
toiminnan asettamista vaatimuksista jopa vaa-
tivissa olosuhteissa. Tätä toimintakyvyn yllä-
pitoa ja seurantaa tukee puolustusvoimien 
kenttäkelpoisuus- ja kuntotestaustoiminta. 
Voidakseen osallistua vaativissa olosuhteissa 
toteutettaviin harjoituksiin tulee sotilashen-
kilöstön vuosittain suorittaa kenttäkelpoi-
suustestit. Siviilihenkilöstön osalta riittäväksi 
katsotaan kestävyys- ja lihaskuntotestien suo-
rittaminen vähintään tyydyttävällä tasolla, 
eli henkilökohtaisen kuntoindeksin on oltava 
vähintään 1,5. Testauksen ja seurannan taus-
talla on kysymys huolenpidosta ja oikeustur-
vasta. Työnantaja varmistuu, että työntekijä 
selviytyy oletetusta rasituksesta ilman, että 
siitä koituu hänelle välitöntä vaaraa. Toisaalta 
varmistutaan siitä, että hoitaja on riittävässä 
toimintakunnossa pystyäkseen huolehtimaan 
potilaistaan.   

Kenttäkelpoisuustesteihin kuuluvat suunnis-
tus ja marssi sopisivat hyvin myös kenttäsai-
raanhoitajille. Lääkinnällisen varohenkilön 
on tiedettävä oma ja joukkojensa sijainti kar-
talla ja maastossa. Hänen on löydettävä autet-
taviensa luo erilaisissa olosuhteissa. 

TULEVAISUUS

Varomääräyksen asettamat vaatimukset hen-
kilöstön osaamiselle tukevat niin normaali-
olojen kuin poikkeusolojen tehtävistä suo-
riutumista. Ensiapuhenkilölle asetettavat 
vaatimukset luovat perustaa puolustusvoi-
mien palkatun henkilöstön ensiaputaidoille. 
Tämän perustan varaan on hyvä rakentaa niin 
taisteluensiapuun kuin muuten poikkeusoloi-
hin liittyvää lääkintähuollon koulutusta. Ter-

veydenhuollon ammattihenkilöstöstä varo-
tehtäviin osallistuvien tulee olla ensihoidon 
osaajia ja jatkossa lääkintähenkilöstön varo-
pätevyyden saavuttaminen tulee edellyttä-
mään niin sanotun perustason luvan ylläpitä-
mistä.

Selkeästi asetettujen osaamisvaatimusten ja 
pätevyyksien seurannan avulla lisätään sekä 
henkilöstön että asevelvollisten turvallisuutta 
ja oikeusturvaa. Samalla puolustusvoimien 
välillinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
lisääntyy. Kun palkattu henkilöstö on osaa-
vampaa, se on varmasti valmiimpi auttamaan 
myös virka-ajan ulkopuolisissa onnettomuus-
tapauksissa. Tämä ensiavun ja -hoidon osaa-
misen lisääminen, varmentaminen ja yllä-
pitäminen palvelevat myös kansainvälisissä 
ja kriisinhallintatehtävissä toimimista sekä 
poikkeusolojen tehtävissä selviytymistä.  

Nyt hyväksytty varomääräys on samalla alku-
sysäys laajemmalle lääkintähuollon varo-
määräystyölle. On luotava puolustusvoimien 
moninaiseen toimintaan liittyvän lääkintä-
huollon kokonaisuuden kattava varomääräys. 
Siihen koottaisiin esimerkiksi marssi-, tais-
telu- ja liikuntakoulutusta koskevat lääkin-
nälliset määräykset. Ajatuksena on, että kaik-
keen puolustusvoimien toimintaan liittyvät 
lääkintähuollolliset määräykset ovat jatkossa 
selkeästi koottuna ja helposti tarvitsijan löy-
dettävissä.  

Jääkäämme mielenkiinnolla seuraamaan 
kehitystä ja ollaan itse aktiivisia! Vain osal-
listumalla voimme vaikuttaa kehityksen suun-
taan. 

Teksti:

Sami Friberg

Koulutuspäällikkö

Sotilaslääketieteen Keskus, esikunta

Kuvat:

Kari Stenius, Sami Friberg
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UUSI TERVEYDENHUOLTOLAKI JA HOITOTYÖ  
SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA 

Katri-Piia Tuomi

Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) sekä asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuu-
den täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta tulivat voimaan 1.5.2011. Laki ja ase-
tus ovat osa laajempaa kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Kansallisessa 
potilasturvallisuusstrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2013 mennessä tervey-
denhuollon organisaatioissa on laadittu potilasturvallisuussuunnitelma ja nimetty potilas-
turvallisuutta koordinoivat henkilöt. Sotilaslääketieteen Keskuksessa edistetään potilastur-
vallisuutta muun muassa vuonna 2011 aloitetun Lääkehankkeen avulla.

Terveydenhuoltolaissa säädetään terveyden-
huollon toiminnan sisällöstä ja terveyspal-
veluista. Lain keskeisenä tarkoituksena on 
parantaa potilaan valinnanvapautta, laadun-
hallintaa ja siten potilasturvallisuutta sekä 
vahvistaa perusterveydenhuoltoa. Puolustus-
voimien perusterveydenhuolto on osa suoma-
laista terveydenhuoltoa. Sotilaslääketieteen 
Keskus tuottaa itse puolustusvoimien perus-

terveydenhuollon terveysasemaverkostonsa 
kautta. Uuden terveydenhuoltolain mukaan 
puolustusvoimien on kyettävä erityisolosuh-
teissa viivytyksettä ja asiantuntemuksella tar-
joamaan terveydenhuoltopalvelut terveyden-
huoltovastuullaan oleville. 

Terveydenhuoltolain tarkoituksena on madal-
taa erikoissairaanhoidon ja perustervey-
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denhuollon raja-aitoja sekä tukea tervey-
denhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä.  
Puolustusvoimissa strategiset kumppanit eli 
sairaanhoitopiirit tuottavat tarvitsemamme 
erikoissairaanhoidonpalvelut. Puolustusvoi-
mien sosiaalikuraattorit vastaavat puolestaan 
sosiaalihuollon tarpeisiin ja ovat verkostoi-
tuneet muun yhteiskunnan tarjoamiin sosi-
aalihuollon palveluihin.  Kumppanuus on 
madaltanut toimintamme raja-aitoja ja yhte-
näistänyt normaali- ja poikkeusolojen toimin-
tamalleja. Lisäksi syvennämme yhteistyötä 
muun muassa poikkeusolojen valmiussuun-
nittelussa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä 
puolustusvoimissa on yhtenä esimerkkinä 
syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävä Time Out! 
-projekti, jolla pyritään takaamaan hoidon saa-
tavuus ja jatkuminen yli hallintorajojen myös 

varusmiespalveluksen keskeytyessä. Sosiaali- 
ja terveysministeriön sekä puolustusvoimien 
yhteistyötä tehdään parhaillaan myös potilas-
työhön liittyvän laatujärjestelmän sekä viran-
omaistoimintojen kehittämisessä. Valtakun-
nallista yhteistyötä tehdään muun muassa 
terveydenhuollon ja hälytyskeskusten toimin-
nan sekä ensihoito- ja päivystysjärjestelyjen 
yhteensovittamisessa. Meillä keskitetty puhe-
linpäivystys on otettu käyttöön vuonna 2010. 

Terveydenhuoltolaissa tunnustetaan hoito-
työn vastuualue terveydenhuollon perusteh-
tävän toteuttamisessa ja laissa on vahvistettu 
hoitotyön roolia potilastyössä. Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen suurin henkilöstöryhmä 
ovat hoitotyön edustajat, jotka hoitavat noin 
70 % potilaista. Terveydenhuoltolain mukaan 
potilaalla on oikeus valita häntä hoitava lail-
listettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Artikkelin kirjoittaja Katri-Piia Tuomi.
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Lisäksi sairaanhoitaja voi päättää sairaanhoi-
don aloittamisesta ja lopettamisesta sekä poti-
laan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön 
vastaavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Terveydenhuoltolaissa tunnistetaan hoito-
työn johtamiseen liittyvät haasteet, mutta 
myös hoitotyön johdon merkitys. Hallituk-
sen esityksen perusteluissa todetaan, että ter-
veydenhuollon toimintayksikön johtamis-
järjestelmän eri tasoilla on oltava hoitotyön 
johtaja.  Sotilaslääketieteen Keskus nimesi 
johtoryhmäänsä hoitotyön edustajan tämän 
vuoden maaliskuussa. Perusterveydenhuol-
lon keskus yksikössä puolestaan on määri-
telty hoito- ja tukihenkilöstön asioista vastaa-
vaksi henkilöksi ylihoitaja ja hänen sijaisensa 
entisen lääkärijohtoisuuden sijaan. Koemme 
tämän vahvuutena puolustusvoimissa. 

Moniammatillisessa potilastyössä on tunnus-
tettu hoitotyön asiantuntijatehtävien merkitys 
hoitoon pääsyn ja potilasohjauksen parantami-
sessa. Sotilaslääketieteen Keskuksen tärkein 
voimavara on osaava ja työstään innostunut 
henkilöstö. Haasteena on hoitotyön asiantun-
temuksen käyttö ja johtamisen organisointi 
uudistuvissa toimintaympäristöissä. Johtami-
sella luodaan edellytykset työ- ja potilastur-
vallisuudelle, hoidon vaikuttavuudelle sekä 
laadukkaalle ja tulokselliselle hoitotyölle. 

Tähän haasteeseen yritämme vastata kehittä-
mällä johtamisjärjestelmiä, parantamalla alu-
eellista hoitotyön johtamista, tiivistämällä 
sisäistä yhteistyötä ja osoittamalla kiitoksen 
kaikille hoitotyötä suorittaville omassa orga-
nisaatiossamme. Tulevaisuuden vahvuuksina 
näen sotilasterveydenhuoltotoimintojen liiku-
teltavuuden sekä osaamisen varmistamisen ja 
eritasoisen syväosaamisen lisäämisen oman 

henkilöstön osalta. Näillä keinoilla olemme 
kärkiosaajien joukko sotilasterveydenhuol-
lossa, jota ei ole ulkopuolelta mahdollista 
saada.   

Varaudumme terveydenhuollossamme myös 
poikkeusoloihin. Se luo henkilökunnallemme 
suorituskykyvaatimuksia, jollaisia ovat esi-
merkiksi kenttähygienian tunnistaminen, tar-
tuntatautien ehkäisy, paineensieto, toiminta 
epävarmoissa olosuhteissa, sodan realismin 
ja taistelukentän ominaisuuksien tunteminen 
sekä evakuointimahdollisuuksien tunnista-
minen. Terveydenhuoltohenkilöstön asema 
sotilaslääketieteen kärkiosaajina konkretisoi-
tuu sotilaallisissa harjoituksissa mm. sotilaan 
suorituskyvyn arvioinneissa. 

Uskon, että yhdessä saavutamme meille ase-
tetut tavoitteet!

”Ensin ihmiset kieltäytyvät uskomasta, että 
jokin outo, uusi asia voidaan tehdä, sitten he 
alkavat toivoa, että se voitaisiin tehdä, sen jäl-
keen he ymmärtävät, että se voidaan tehdä. 
Sitten se tehdään, ja koko maailma ihmette-
lee, miksei sitä tehty jo vuosikymmeniä sit-
ten.”

 – F.H. Burnett

Teksti:

Katri-Piia Tuomi

Ylihoitaja

Sotilaslääketieteen Keskus,

Perusterveydenhuollon yksikkö

Kuvat:

Maria Veijalainen
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ARKISTO.SOTLK@MIL.FI
Anna Kaisa Pasanen

Sotilaslääketieteen arkisto perustettiin Viitasaarelle Hakovuoren luolastoon vuonna 2006. 
Alussa oli yksi arkistotila, toistatuhatta laatikollista Keskussotilassairaala Tilkan röntgen-
kuvia ja potilaskertomuksia sekä kaksi arkistosihteeriä. 

Nyt viisi vuotta myöhemmin, arkistossa on 
töissä Sotilaslääketieteen arkiston johtajan 
alaisuudessa arkistonhoitaja, joka toimii esi-
miehenä viidelle arkistosihteerille ja yhdelle 
toimistosihteerille.

Käytössä on kolme suurta arkistomakasiinia 
ensimmäisen arkistotilan lisäksi. Arkistoitua 
aineistoa on yli viisi hyllykilometriä. Vuo-
sittainen lisäys asiakirjamateriaaliin on noin 
1000 koteloa, kun varusmiesten kanta- ja lää-
kärintarkastuskortit tuodaan aluetoimistoilta 
arkistoon.

Suurin arkistoaineisto muodostuu asevelvol-
lisuusrekisteriin kuuluvien, vuoden 1950 jäl-
keen syntyneiden kanta- ja lääkärintarkastus-
korteista. Aikaisemmin syntyneiden kanta- ja 
lääkärintarkastuskorttiaineisto on arkistoituna 
Kansallisarkistossa, Sörnäisten toimipisteessä. 

Arkisto vastaa myös kantakorttien lisälehtien 
ja puolustusvoimien henkilökuntaan kuulu-
neiden nimikirjojen arkistoinnista.

Lisäksi arkistoitava aineisto on laajentunut 
käsittämään työterveyshuollon ja lääkintä-
huollon asiakirjoja.
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Työtämme säätelee lainsäädäntö, eli muun 
muassa julkisuus-, arkisto-, potilas- ja hen-
kilötietolaki. Tehtävämme on huolehtia 
asiakirja-aineiston asianmukaisesta säily-
tyksestä, hävityksestä, tietopalvelusta sekä 
tarjota palveluja puolustusvoimien tutkimus-
hankkeisiin.

TIETOPALVELUA JA TUTKIMUKSIA 

Tietopalvelukyselyjen määrä on kasvanut 
nykyiseen noin 7300 kappaleeseen vuodessa. 
Asiakkaitamme ovat niin yksityiset henkilöt 
kuin viranomaisetkin. Yksityiset tahot tarvit-
sevat armeija-aikaisia terveystietoja, joista 
eniten tarkistetaan rokotustietoja. Viranomais-
asiakkaista mainittakoon puolustusvoimat, 
terveysasemat, sairaalat ja vakuutusyhtiöt. 

Tietopalveluun tarvitsemme aina kirjallisen 
asiakirjatilauksen.

Lisäksi olemme olleet mukana tutkimushank-
keissa, joissa on tutkittu varusmiesten kuntoa, 
liikunta-tottumuksia, vammoja ja terveyttä.

SÄHKÖISTYMINEN ARKISTOINNISSA JA 
ASIOINNISSA 

Arkistoitava aineisto on muuttunut paljon. 
Esimerkiksi röntgenkuvat ovat olleet röntgen-
filmeinä purkissa, röntgenkuorissa ja nykyään 
ne ovat tallennettuna digitaalisina kopioina 
cd-levylle. Sähköinen asiointi ja sähköisen 
aineiston säilyttäminen, käytettävyys ja eheys 
ovat 2000-luvun vastine luolapiirroksille, 
savitauluille ja papyrukselle.

Millaista on ahkerointi arkistossa, jossa lait 
ja säädökset säätelevät toimintaa, tietopalve-
lussa on 10 päivän vastausaikaraja ja aineis-
ton käsittely vaatii ehdotonta tarkkuutta? Tie-
topalvelun haasteisiin vastaaminen edellyttää 
jatkuvaa työssä oppimista, tiedon hakemista ja 
jakamista sekä ongelmien ratkaisukykyä. Jat-
kossakin tarjoamme asiakkaille ja yhteistyöta-
hoille asiantuntevaa ja laadukasta palvelua. 

Kasvokkain emme voi palvella, mutta tie-
topalvelumme palvelee Teitä puhelimitse 
0299 580 188 sekä sähköpostitse. Tavoitat 
meidät joka arkipäivä klo 8.00–16.15. Tava-
taan tietopalvelun merkeissä!

Teksti ja kuvat:

Anna Kaisa Pasanen 
Arkistosihteeri 
Sotilaslääketieteen Keskus, 
Sotilaslääketieteen arkisto

Arkiston rutiineihin kuuluu mm. 
asiakirjojen kopiointia. Kuvassa 
toimistosihteeri Minna Leppänen.

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 3

23



Sotilaslääketieteen Keskuksessa työskentelee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. Tässä sarjassa ta-
paamme heistä muutamia. Tällä kertaa tutustumme arkistosihteeri Laura Ijäkseen. Aikaisemmin 
sarjassa ovat esittäytyneet proviisori Minna Mannerla, sairaanhoitaja Kaarina Manninen ja toi-
mistosihteeri Mari Saario.

TÖISSÄ SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Laura Ijäs on työskennellyt Sotilaslääketie-
teen arkistossa vuoden 2009 helmikuusta alkaen, 
aluksi toimistosihteerin ja sittemmin arkistosih-
teerin virassa. Merkonomin ja datanomin koulu-
tuksen saaneen Ijäksen aikaisempia työnantajia 
olivat Äänekosken kaupunki ja Sampo-pankki. 

– Kiinnostuin aikaisemmissa työpaikoissani 
arkistonhoidosta ja kun huomasin puolustusvoi-
milla paikan auki, päätin hakea. Puolustusvoi-
mista työnantajana minulla ei ollut paljonkaan 
tietoa etukäteen, mutta tutustuin Sotilaslääketie-
teen Keskuksen internet-sivuihin ennen työhake-
muksen lähettämistä, kertoo Ijäs.

Ijäksen tyypillinen työpäivä koostuu arkistonhoi-
dollisista töistä ja tietopalvelusta. 

Arkiston jokainen työntekijä on vuorollaan vii-
kon päivystäjänä tietopalvelussa ja ottaa tuolloin 
vastaan asiakkaiden asiakirjatilaukset sekä huo-
lehtii niihin liittyvistä tehtävistä. 

Lisäksi jokaisella työntekijällä on oma vastuualu-
eensa. Ijäs toimii nimikirjarekisterivastaavana.

– Vastaanotan saapuvat nimikirjat, arkistoin ne 
ja ylläpidän nimikirjarekisterikortistoa. Jokainen 
työntekijä tosin osaa tehdä muitakin kuin oman 
vastuualueensa töitä, selvittää Ijäs.

Työnsä haasteellisempana puolena Laura Ijäs 
pitää arkiston sijaintia.

– Olemme erillämme muista yksiköistä. Vaikka 
yhteydenpito onnistuukin puhelimella ja säh-
köpostilla, tutustuminen muihin puolustusvoi-

mien työntekijöihin on vaikeaa, varsinkin kun 
liikumme niin vähän muualla. Luolan uumenissa 
työskentelyyn Ijäs sen sijaan kertoo tottuneensa 
äkkiä. Työtilat ovat valoisia, joten ikkunoita ei 
hänen mukaansa edes kaipaa. 

– Joka päivä kotiin lähtiessä on yllätys, millainen 
sää ulkona odottaa. Luolassa ei kärsi kesän hel-
teistä eikä talven kylmästä.

Ijäs kertoo arkistotyön yllättäneen positiivisesti 
monipuolisuudellaan. Kiitosta saavat myös kol-
legat.

– Työtoverini ovat ihania ja auttavaisia. Minusta 
on hyvä, että työyhteisöömme kuuluu eri-ikäi-
siä ihmisiä. Sen ansiosta tärkeä hiljaisen tiedon 
jakaminen on toimivaa. Hyvä juttu on myös, että 
Sotilaslääketieteen Keskus tukee opiskelua. Itse 
suoritan tällä hetkellä Asiakirjahallinnon ja arkis-
totoimen perustutkintoa.

Muut Sotilaslääketieteen Keskuksen työntekijät 
Ijäs toivottaa tervetulleeksi vierailulle.

– Tervetuloa tutustumaan, esittelemme arkistoa 
mielellämme. Vaihdetaan kuulumisia ja tullaan 
tutuiksi!

Teksti:  
Maria Veijalainen

Kuva:  
Anna Kaisa Pasanen
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KAHDEN SOTILASLAITOKSEN  
ASIAKIRJAHALLINTOPÄÄLLIKKÖ

Anni Rinne

Puolustusvoimien asiakirjahallinnon toimialaa on vuoden aikana uudelleenorganisoitu siten, että 
kahden suuren sotilaslaitoksen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johto, ohjaus ja valvontatehtävät 
on yhdistetty uuden asiakirjahallintopäällikön alaiseksi.

Pääesikunnan Henkilöstöosasto päätti vuonna 2010 
siirtää Pääesikunnan ja alaisten laitosten asiakirja-
hallintopäällikön tehtäviin kuuluneet Puolustusvoi-
mien Johtamisjärjestelmäkeskuksen asiakirjahal-
lintopäällikön tehtävät osaksi Sotilaslääketieteen 
Keskuksen arkistopäällikön tehtäviä. Samassa 
yhteydessä Sotilaslääketieteen Keskuksen arkisto-
päällikön tehtävänimike muutettiin ”Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen ja Puolustusvoimien Johtamis-
järjestelmäkeskuksen asiakirjahallintopäälliköksi”. 
Muutoksilla Sotilaslääketieteen Keskus ja Puolus-
tusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus siirtyivät 
asiakirjahallinnon toimialan osalta prosessimalli-
seen johtamiseen. Puolustusvoimien asiakirjahal-
linnon johtosuhteiden uudelleenorganisoimisella 
Sotilaslääketieteen Keskuksen ja Puolustusvoimien 
Johtamisjärjestelmäkeskuksen asiakirjahallinnosta 
tuli itsenäinen toimija suoraan Puolustusvoimien 
asiakirjahallintopäällikön toimialajohdon alaisena.

Sotilaslääketieteen Keskuksen asiakirjahallinnon 
toimiala aloitti uuden nimen ja tehtäväjärjestyk-
sen mukaisessa kokoonpanossa heinäkuun alussa. 
Asiakirjahallintopäällikkö toimii Sotilaslääketie-
teen Keskuksen ja Puolustusvoimien Johtamisjär-
jestelmäkeskuksen asiakirjahallintopäällikkönä 
ja samalla Sotilaslääketieteen arkiston johtajana. 
Hänen alaisenaan työskentelee arkistonhoitaja, joka 
vastaa Sotilaslääketieteen arkiston käytännön arkis-
totoimesta. Arkistonhoitaja ja viisi arkistosihteeriä 
työskentelevät Sotilaslääketieteen arkistossa Viita-
saarella. Asiakirjahallintopäällikön virkapaikkana 
on Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuk-
sen hallinto-osasto Jyväskylässä.

Sotilaslääketieteen Keskuksella ja Puolustusvoi-
mien Johtamisjärjestelmäkeskuksella on asiakir-
jahallintopäällikön lisäksi muitakin yhdistäviä 
tekijöitä. Näkyvimmät niistä ovat molempien soti-
laslaitoksien koko maan kattava hajasijoittumi-
nen, hallinnon keskittäminen sekä vahva erityis-

asiantuntijuus. Asiakirjahallintopäällikön tehtävä 
jaetaan Sotilaslääketieteen Keskuksen ja Puolus-
tusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen kes-
ken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tehtä-
vät ovat valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia. 
Tehtävänantajina toimivat Pääesikunnan Henki-
löstöosasto, Sotilaslääketieteen Keskus ja Puo-
lustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus. Asia-
kirjahallintopäällikkö johtaa, ohjaa ja valvoo 
asiakirjahallinnon resurssien ja tehtävien suunnit-
telua mukaan lukien poikkeusolojen asiakirjahal-
linnon valmiussuunnitteluun liittyvät tehtävät.

Teksti:  
Anni Rinne  
Asiakirjahallintopäällikkö  
Sotilaslääketieteen Keskus ja  
Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus

Kuva:  
Maija Kauppinen

Anni Rinne johtaa sekä Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen että Puolustusvoimien Johtamisjärjestel-
mäkeskuksen asiakirjahallintoa ja arkistotoimea.
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TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖN VAALIT TULOSSA
 Jukka-Pekka Saari

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta velvoittaa valitsemaan työ-
paikoille työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut. Sotilaslääketieteen Keskuksessa valtuutettujen 
vaalit toteutetaan marraskuussa 2011. Valtuutettujen toimiaika on neljä vuotta.

Vaalit on järjestettävä niin, että kaikki työnteki-
jät voivat osallistua niihin ja että ne eivät aiheuta 
tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle. Vaalit 
toteutetaan sopuvaalina jos SOTLK:n työsuoje-
lualueilla ehdokkaiksi ei asetu kuin yksi henkilö 
työsuojeluvaltuutetun ja, alueen koosta riippuen, 
yksi tai kaksi henkilöä varavaltuutetun tehtävään. 
Ehdokkaiden on oltava eri toimipisteiltä. Toisena 
vaihtoehtona on perinteinen lippuäänestys. 

Tavoitteena on työsuojeluhenkilöstön jakau-
tuminen tasaisesti jokaiselle työsuojelualueen 
toimipisteelle. SOTLK on jaettu 11 työsuoje-
lualueeseen, joiden rajat noudattavat aluehal-
lintovirastojen työsuojelun vastuualueita. Pää-
määränä on ollut löytää sopivan kokoiset ja 
etäisyyksiltään sopivat toimipisteet kokonai-
suuksiksi. Tämä tarkoittaa 11 työsuojeluval-
tuutetun valitsemista. Varavaltuutettuja valitaan 
yksi tai kaksi alueen koosta riippuen. SOTLK:n 

työsuojelun toimintaohjelmassa 2011 on selvi-
tetty tarkempi aluejako ja valtuutettujen jakau-
tuminen alueittain.

VALTUUTETTUJEN TEHTÄVÄT
Tiedotusvälineissä käsitellään usein työhy-
vinvointiin ja rakennusten sisäilmaan liittyviä 
ongelmia. Työurien pidentämisen liittyvien vaa-
timusten lisääntyessä keskusteluun on vahvasti 
noussut työssä jaksaminen ja työviihtyvyys. 
Muun muassa nämä asiat koskettavat työsuoje-
luorganisaatiossa mukana olevia henkilöitä.

Työsuojeluvaltuutettu on henkilöstön valitsema 
luottohenkilö, jonka puoleen voi kääntyä työsuo-
jelua koskevissa asioissa. Sisäilma- ja työilmapii-
riongelmat ovat näistä yleisimpiä. Työsuojeluval-
tuutettu osallistuu omalla vastuualueellaan muun 
muassa turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn 

Sotilaslääketieteen Keskus on jaettu yhteentoista työsuojelualueeseen.
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liittyvien asioiden käsittelyyn. Työsuojeluvaltuu-
tetuilla on oikeus keskeyttää työ, josta aiheutuu 
välitöntä ja vakavaa vaaraa työtekijän hengelle 
tai terveydelle. Valtuutetun on tällöin välittömästi 
ilmoitettava asiasta työnantajan edustajalle, joka 
ottaa vastuun mahdollisesta töiden jatkamisesta.

Työsuojeluvaltuutettu kuuluu työhyvinvointitoimi-
kuntaan. Toimikunnan kautta valtuutettu voi vai-
kuttaa koko SOTLK:ta koskeviin asioihin. Samalla 
valtuutettu pääsee keskustelemaan ja verkostoitu-
maan SOTLK:n muiden valtuutettujen kanssa.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus työehtoso-
pimuksen mukaiseen korvaukseen. Hänellä on 
oikeus saada vapautusta palvelussuhteeseensa 
kuuluvien tehtävien hoitamisesta työsuojeluteh-
täviin tarvittavaksi ajaksi. Vapautusta voi saada 
enintään neljäksi tunniksi kunkin neljän perättäi-
sen kalenteriviikon pituisen ajanjakson aikana, 
mikäli siitä ei ole työnantajalle tuntuvaa hait-
taa. Tämän oikeuden huomioiminen on tärkeää. 
Aktiivisella työsuojelutoiminnalla on pääsään-
töisesti työyhteisön kannalta pelkästään positii-
vinen vaikutus. Tulosten aikaansaamiseksi työ-
suojeluorganisaation on perehdyttävä asioihin ja 
lisättävä ihmisten tietoisuutta työsuojeluorgani-
saation toiminnasta. SOTLK:ssa on tärkeää, että 
henkilöstö tuntee alueensa työsuojeluvaltuutetun 
ja varavaltuutetut. 

TYÖSUOJELUORGANISAATION HAASTEET JA 
KEHITTÄMINEN

Sotilaslääketieteen Keskuksessa työsuojeluorga-
nisaation toiminta on haasteellista. Haasteita ovat 
muun muassa:
•	 SOTLK:n toimipisteiden hajasijoittuneisuus
•	 työsuojelun reaaliaikaisen tilannekuvan muo-

dostaminen ja oikea-aikainen reagoiminen
•	 ennakoiva työsuojelu
•	 työsuojeluorganisaation tunnettavuuden lisää-

minen 
•	 henkilöstön opastaminen oikeiden kanavien 

käyttämisessä.

Työsuojelupäällikkö ei pysty hallitsemaan näin 
laajan alueen työsuojelutehtäviä yksin. Sii-
hen tarvitaan työsuojeluvaltuutettujen aktiivista 
otetta omalla alueellaan. Valtuutettujen asema 
työsuojelun tilannekuvan kokoamisessa ja sen 
välittämisessä korostuu tulevaisuudessa. Tämä 
vaatii toimipisteiden esimiehiltä osin uutta ajatte-
lutapaa valtuutetun tehtäviä kohtaan.

Tavoitteena on, että vuonna 2012 työsuojelupääl-
likön, työsuojeluvaltuutettujen ja henkilöstön 
välille muodostuu sujuva tiedonkulku ja reaaliai-
kainen työsuojelukuva, joka mahdollistaa enna-
koivan työsuojelun. Tämä tarkoittaa säännöllistä 
yhteydenpitoa työsuojeluorganisaation sisällä.

Valtuutetut keräävät tiedot alueensa työsuoje-
luun liittyvistä asioista varavaltuutetuilta ja hen-
kilökohtaisilla käynneillä. Työsuojelupäällikkö 
saa tiedon alueiden valtuutetuilta säännöllisellä 
yhteydenpidolla, joko henkilökohtaisilla tapaami-
silla tai muulla tavalla, esimerkiksi Sametime:lla. 

TYÖSUOJELUORGANISAATION VALITSEMINEN

Työsuojelupäällikön tehtävänä on valvoa, että 
työsuojeluorganisaation vaalijärjestelyihin ryh-
dytään. Niinpä kehotan toimipisteitä aloittamaan 
keskustelun oman ehdokkaansa tai ehdokkai-
densa löytämiseksi. Myös henkilöstöjärjestöillä 
on tärkeä osuus ehdokkaiden löytämiseksi kai-
kista ammattiryhmistä. 

Oma kiinnostus tehtävään kannattaa rohkeasti 
ilmoittaa työhyvinvointitoimikunnan jäsenille, 
jotka muodostavat vaalitoimikunnan. Heiltä voi 
myös kysyä tehtävän sisällöstä. Nykyisten val-
tuutettujen, joita on seitsemällä alueella, kannat-
taa kertoa henkilöstölle hyvissä ajoin oma haluk-
kuutensa jatkaa tehtävässään.

Jos olet kiinnostunut työsuojelusta, mutta et katso 
valtuutetun tehtävän olevan vielä ajankohtainen, 
kannattaa harkita varavaltuutetun tehtävää.  Se 
velvoittaa omalla toimipisteellä työsuojeluun liit-
tyvän tiedon jakamiseen ja yhteydenpitoon työ-
suojeluvaltuutettuun.

Tavoite on, että alueiden ehdokkaiden nimet ovat 
tiedossa 7.- 8.9. pidettävässä työhyvinvointitoi-
mikunnan kokouksessa. Tällöin selviää alueittain 
tarve lippuäänestyksen tai sopuvaalin järjestämi-
seen. Samalla voidaan kartoittaa ne alueet, joista 
ei ole löytynyt riittävää määrää ehdokkaita.

Työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus saada koulu-
tusta tehtäväänsä. Koulutusta järjestetään kevään 
2012 aikana.

Teksti: 
Jukka-Pekka Saari  
Työsuojelupäällikkö 
Sotilaslääketieteen Keskus, esikunta

Kuva: 
Maria Veijalainen
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MATERIAALIN HÄVIÄMISTEN KÄSITTELY  
SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Hannu Jylhä

Mitä tehdä jos kenttäsairaanhoitaja hukkaa rukkasensa? Alla ohjeet joilla saat tilanteen kun-
toon nopeasti ja määräysten mukaisesti. Kukaan ei halua kylmäsormisen hoitajan käsittelyyn.

Jokaisella puolustusvoimien palveluksessa 
olevalla henkilöllä on hallussaan tai käytös-
sään puolustusvoimien omaisuutta. Virkamies 
ja asevelvollisuuttaan suorittava on vastuulli-
nen hoitamaan käyttöönsä uskottua materiaalia 
taloudellisesti ja huolellisesti. Materiaalista vas-
taaminen tarkoittaa sen säännöllistä huoltamista 
annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
Materiaalin kunto on tarkastettava säännöllisesti 
ja huolehdittava, että kaikki on tallessa. Ymmär-
rämme helposti aseiden ja viestivälineiden huol-
lon tärkeyden, mutta myös näppäimistöt, hiiret 
ja tietenkin henkilökohtainen varustuksemme 
vaativat huoltoa palvellakseen luotettavasti ja 
siisteinä. Materiaalin laskenta ei saa rajoittua 
vain varusvarastolta kuitatun hälytysvarustuk-
sen vuosittaiseen tarkastukseen: kannettavan 
tietokoneen kadonnut virtajohto saa virkamat-
kalaisen verenpaineen nousemaan.

Henkilökohtaisen materiaalin lisäksi työntekijä 
on usein materiaalivastuullinen vaikka hänellä 
ei olisikaan varastovastuuta. Esimerkiksi ter-
veysaseman laboratorionhoitaja vastaa käytös-
sään olevista välineistä vaikka toimistosihteeri 
ylläpitää PVSAP-varastokirjanpitoa. Kirjanpi-
dosta vastaavalta kannattaa pyytää varastokir-
janote hallussaan olevasta tai omassa työpistees-
sään olevasta materiaalista. Varastonhoitaja voi 
tulostaa myös raportin henkilökohtaisella lai-
nalla olevasta materiaalista. Mikäli tässä tulee 
ongelmia, voi kääntyä Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen materiaalipäällikön puoleen materiaali-
tilanteen selvittämiseksi. Vaikka kuinka toimisi 
huolellisesti ja vastuullisesti voi silti rukkanen 
joskus kadota. 

Materiaalin kadottua kannattaa asia hoitaa päi-
väjärjestyksestä mahdollisimman pikaisesti. 
Ensimmäinen toimenpide on tietenkin etsintä ja 
sen jälkeen ilmoitus esimiehelle. Mikäli materi-
aalia ei etsinnöistä huolimatta löydy, tulee asia 
saattaa hallinnolliseen käsittelyyn. 

PIENVAHINKO- JA VAHINKOPÄÄTÖS

Perusteet häviämisten käsittelyyn löytyvät Pää-
esikunnan oikeudellisen osaston normiasiakir-
jasta ”Vahinkoasioiden käsittely puolustusvoi-
missa”. 

Varusesineen häviämiseen liittyvien tapahtumien 
selvittämisestä vastaa esimies, mutta käytännössä 
on helpointa, mikäli materiaalin hukannut henkilö 
aloittaa selvittämisen omatoimisesti. Esimiestä 
on kuitenkin informoitava mahdollisimman pian 
katoamisen tultua ilmi. Jos puolustusvoimille 
aiheutuneen vahingon määrä on enintään 300 
euroa, käytetään lomaketta pienvahinkopäätös. 
Yli 300 euron vahinkoja käsitellään vahinkopää-
tös-lomakkeella. Mikäli samassa tapahtumassa 
on hukkunut useita varusesineitä joiden yhteis-
arvo ylittää 300 euroa, ne on käsiteltävä yhtenä 
tapauksena (vahinkopäätöksenä), eikä niitä saa 
pilkkoa useisiin pienvahinkopäätöksiin.

Vahinko voidaan määrätä valtion vahingoksi 
seuraavissa tapauksissa: vahinko on syntynyt 
tapaturmaisesti, vahingon aiheuttajaa ei saada 
selville sekä milloin vahinko on tapahtunut 
virka-, työ- tai palvelustehtävässä enintään lie-
vällä tuottamuksella. Vahingosta vastaava on 
korvausvelvollinen, mikäli vahinko on tapahtu-
nut lievää törkeämmällä tuottamuksella tai se on 
sattunut virka-, työ- tai palvelustehtävän ulko-
puolella. Oman kesämökin halkotöissä hukatun 
rukkasen joutuu virkamies siis korvaamaan val-
tiolle. Samoin varusmiespalvelustaan suorittava 
joutuu korvaamaan viikonloppuvapaalla junaan 
unohtamansa päähineen. Vaikka virkamies 
olisi valmis korvaamaan hukkaamansa rukka-
sen, tulee kuitenkin aina tehdä pienvahinko- tai 
vahinkopäätös, jotta materiaali saadaan poiste-
tuksi määräysten mukaisesti kirjanpidosta.

Pienvahinkopäätöksen kulku byrokratian rattaissa 
vaihtelee sen mukaan onko materiaali Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen omaa vai toisen joukon mate-
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riaalia. Mikäli kysymyksessä on toisen 
joukon materiaali, esimerkiksi varusvaras-
tolta kuitattu rukkanen, vaikuttaa pienva-
hinkopäätöksen reittiin vielä mahdollinen 
ratkaisuoikeuden delegointi Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen johtajalle tai vaikkapa 
harjoituksen johtajalle. Pienvahinkopää-
töstä täyttävälle henkilölle ei näillä asioilla 
ole kuitenkaan merkitystä, sillä hän täyttää 
lomakkeen aina samalla tavalla.  

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN 
KIRJANPIDOSSA OLEVA MATERIAALI

Materiaalivastuussa oleva täyttää pien-
vahinkopäätöslomakkeeseen vähintään 
materiaalitiedot, kertomuksen tapahtu-
masta ja kannanottonsa korvausvelvol-
lisuuteen. Esimies antaa lausuntonsa ja 
toimittaa lomakkeen Sotilaslääketieteen 
Keskuksen oikeusupseerille esikuntaan. 
Esikunnassa huoltopäällikkö hyväksyy 
materiaalin poistettavaksi kirjanpidosta 
ja Keskuksen johtaja tekee vahingosta 
hallinnollisen päätöksen. Lopuksi pien-
vahinkopäätös taltioidaan PVAH-järjestelmään 
paperiasiakirjana ja kopio lähetetään materiaa-
livastuulliselle. Päätösasiakirjalla asianomainen 
saa kuittinsa pois varastolta ja varastonhoitaja 
vähennettyä kadonneet materiaalin kirjanpi-
dosta. Kirjanpitomerkinnäksi laitetaan PVAH:n 
asiakirjan numero.

TOISEN JOUKON MATERIAALI

Mikäli materiaalikirjapitovastuussa on jokin 
muu joukko kuin Sotilaslääketieteen Keskus, 
tulee esimiehen toimittaa pienvahinkopäätös 
materiaalin kirjanpitoyksikköön. Esimerkiksi jos 
rukkanen on kuitattu Porin Prikaatin varusvaras-
tolta, on se toimivaltainen viranomainen, eikä 
Sotilaslääketieteen Keskuksen johtaja voi tehdä 
päätöstä Porin Prikaatin materiaalista. Mikäli 
materiaalivastuullisen joukon johtaja on dele-
goinut ratkaisuoikeuden toisen joukon tai harjoi-
tuksen johtajalle voidaan toimia kuten Sotilas-
lääketieteen Keskuksen oman materiaalin osalta 
kirjanpidosta poiston hyväksymistä lukuun otta-
matta. Näistä delegoinneista Sotilaslääketieteen 
Keskuksen esikunta ylläpitää luetteloa Keskuk-
sen R-asemalla Huoltoala-kansiossa.

Mikäli hävinnyt materiaali on sellainen, että sen 
puuttuminen aiheuttaa vaikeuksia selvitä palve-

lustehtävistä, voi pienvahinkopäätöslomakkeen 
täytettyään hakea korvaavan tuotteen heti varas-
tolta. Leirille lähtiessä kenttäkelpoisuus kärsii 
jos rukkanen löytyy vain vasempaan käteen, 
ainakin talviaikaan. Tässä tapauksessa varaston-
hoitaja merkitsee tiedon lomakkeeseen ja ottaa 
siitä itselleen kopion. Varastonhoitajalle on kui-
tenkin toimitettava aina kopio myös lopullisesta 
päätöksestä. 

Pienvahinkopäätöksen täyttäminen vie vain het-
ken ja asian selvittäminen on helpompaa jos 
tapahtumat ovat tuoreessa muistissa. Mikäli 
lomakkeen täyttäminen tai oikean lomakkeen 
valitseminen tuntuu vaikealta tai vaikkapa nimi-
kenumeroa ei löydy, kannattaa olla yhteydessä 
Sotilaslääketieteen Keskuksen oikeusupseeriin 
tai materiaalipäällikköön, jotka avustavat lomak-
keen täyttämisessä ja antavat jatko-ohjeistuksen.

Teksti:  
Hannu Jylhä  
Materiaalipäällikkö  
Sotilaslääketieteen Keskus, esikunta

Kuva:  
Maria Veijalainen

Hannu Jylhä neuvoo, mitä tehdä rukkasen 
hävitessä.
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SAVUTTOMUUS OMAKSUTTU HYVIN

Sotilaslääketieteen Keskus muuttui savuttomaksi työpaikaksi helmikuun alussa. Käytännös-
sä tämä tarkoitti muutoksia tupakointitaukoihin ja tupakointipaikkojen sijaintiin. Työsuoje-
lupäällikkö Jukka-Pekka Saaren mukaan muutokset on otettu pääosin myönteisesti vastaan.

– Alkuun tuli kyselyjä siitä, voisiko leimata 
itsensä ulos tupakointitauon ajaksi. Tällainen 
käytäntö ei ollut SOTLK:n laajuisesti mah-
dollinen, sillä jokaisessa toimipisteessämme 
ei ole työajanseurantalaitteita. Lisäksi meillä 
on erilaisia työehtosopimuksia, joissa työ-
aika määritellään monella eri tavalla, selvit-
tää Saari.

Hän kertoo tupakointitaukoja puolustetun 
myös siksi, että tauoilla puhutaan työasioista 
ja saadaan ideoita töiden hoitamiseksi. Saari 
muistuttaa kuitenkin, että ideariihiä voi pitää 
muuallakin kuin tupakointipaikoilla ja ottaa 
siten tupakoimattomatkin mukaan ideointiin.  

Tupakkalaki velvoittaa, ettei tupakansavua 
saa tulla sisäilmaan. Uusien tupakointipaik-
kojen löytäminen ei ole ollut kaikkialla help-
poa. 

– Joissakin toimipisteissä on käyty viivytys-
taistelua tai jostain syystä palattu vanhoille 
paikoille. Saavutetuista eduista on vaikea luo-
pua. Nyt asia alkaa pääpiirteittäin olla kun-
nossa. 

Saari kertoo, että jotkut työntekijät ovat koko-
naan lopettaneet tupakoinnin ”Savuttoman 
SOTLK:n” myötä.  Hän toivoo ja uskoo savut-
tomuuden periaatteen leviävän jossain vai-
heessa koko puolustusvoimiin.

– Yhden varuskunnan alueella saattaa olla 
useita eri toimijoita joilla on erilaisia käytän-
töjä. Valtakunnallinen ohjeistus omaksuttai-
siin paremmin kuin joukko-osastokohtainen.

Saaren mukaan työaikana tapahtuvaan tupa-
kointiin puuttuminen olisi nykyisin mahdol-
lista kaikilla työpaikoilla.

– Jostain syystä työnantajat suhtautuvat tupa-
kointiin aika löyhästi. Jos työntekijä käy kah-
deksan kertaa päivässä tupakoimassa sitä 

pidetään normaalina, mutta kahdeksan ker-
taa päivässä kahvitauolla käymiseen varmasti 
puututtaisiin hyvin pian. Ymmärrän kuitenkin 
tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen 
liittyvät vaikeudet, eikä savuttomuudella ole 
tarkoitus syyllistää ketään tai ryhtyä ajojah-
tiin, painottaa Saari.

Teksti ja kuva:

Maria Veijalainen

Jukka-Pekka Saari siirsi SOTLK:n esikunnan 
tuhkakuppia kauemmaksi ulko-ovesta helmi-
kuussa.
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PEREHDYTYSTÄ PEREHDYTTÄJILLE

Sotilaslääketieteen Keskus on ryhtynyt järjestämään perehdytyspäiviä niille uusille työntekijöille, 
jotka ovat itse esimerkiksi esimiesasemansa vuoksi perehdytysvastuussa työpisteessään. Näin ha-
lutaan tukea paikallista perehdyttämistä entistä paremmin.

Ensimmäinen perehdytyspäivä pidettiin Lah-
dessa huhtikuussa.  Päivän aikana käsiteltiin 
muun muassa henkilöstöhallintoon, taloussuun-
nitteluun sekä tieto- ja materiaalihallintoon liit-
tyviä asioita. Päivän kuudentoista osallistujan 
joukossa oli Johanna Laakso, joka perehdytys-
päivään mennessä oli ehtinyt työskennellä työ-
terveyshoitajana Lahden varuskunnan terveys-
asemalla runsaan kuukauden. 

– Uutta tietoa minulle oli muun muassa kunnal-
lisella puolella ansaitun lomaoikeuden hyödyn-
tämismahdollisuus valtiolla. Lisäksi oli hyvä tie-
tää kuka hoitaa mitäkin asiaa esikunnassa, sanoo 
Laakso.

Hänen mielestään hyvä perehdyttäjä osaa kertoa 
asioita, joita uusi työntekijä ei välttämättä edes 
osaa kysyä.  

– Olennaista on, että ennen kuin uusi henkilö 
aloittaa työt on toimipisteessä varmistettu, että 

sieltä tai tarvittaessa vaikka toisesta toimipis-
teestä löytyy joku työn tunteva, osaava perehdyt-
täjä, painottaa Laakso.

Sotilaslääketieteen Keskuksen koulutuspääl-
likkö Sami Friberg kertoo, että perehdytys-
päivien tavoite on tutustuttaa osallistujat Soti-
laslääketieteen Keskuksen organisaatioon ja 
toimintaympäristöön sekä opastaa, mistä ongel-
matilanteissa saa apua.

– Kaikki päivillä esitetty materiaali on koko 
Sotilaslääketieteen Keskuksen henkilökunnan 
luettavissa Keskuksen yhteisellä levyasemalla, 
muistuttaa Friberg.

Päivien sisältöä kehitetään osallistujilta saatavan 
palautteen pohjalta. Seuraavat perehdytyspäivät 
järjestetään Lahdessa tänä syksynä.

Teksti ja kuvat:

Maria Veijalainen

Johanna Laakso osallistui ensimmäiseen perehdytyspäivään.
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4.6.2011 YLENNETYT JA PALKITUT

PUOLUSTUSVOIMISSA YLENNETYT 1.6.:
LÄÄKINTÄYLILUUTNANTIKSI:   
aliluutnantti Kim Kalima, Haminan varuskunnan 
terveysasema

PUOLUSTUSVOIMISSA YLENNETYT 4.6.:
LÄÄKINTÄMAJURIKSI:   
lääkintäkapteeni Jari Autti, Luonetjärven varuskunnan 
terveysasema

LÄÄKINTÄKAPTEENIKSI:  
lääkintäyliluutnantti Mika Salonen, Parolannummen 
terveysasema

PUOLUSTUSHALLINNOSSA PALVELEVAT,  
RESERVISSÄ 4.6. YLENNETYT:
YLILUUTNANTIKSI:  
luutnantti Päivi Kuusela, Säkylän varuskunnan 
terveysasema 
luutnantti Jussi Leistiö, Lääkintäkoulu 
luutnantti Sami Lintula, Parolannummen terveysasema

LUUTNANTIKSI:  
vänrikki Petri Hiltunen, Kontiolahden varuskunnan 
terveysasema

VÄNRIKIKSI:  
kersantti Anu Keränen, Lääkintäkoulu 
alikersantti Risto Laitinen, Keuruun varuskunnan 
terveysasema 
ylikersantti Kimmo Nygren, Vekaranjärven terveysasema

VÄÄPELIKSI:  
ylikersantti Jarmo Makkonen, Parolannummen 
terveysasema 
ylikersantti Petri Karjalainen, Parolannummen 
terveysasema

YLIKERSANTIKSI:  
kersantti Nina Pernu, Sotilasapteekki ja lääkintävarikko 
kersantti Marko Möttönen, Kajaanin varuskunnan 
terveysasema

KERSANTIKSI:  
alikersantti Reino Korpela, Lääkintäkoulu 
alikersantti Antti Löhönen, Kajaanin varuskunnan 
terveysasema 
alikersantti Aki Tuomanen, Rovaniemen varuskunnan 
terveysasema 
alikersantti Mikko Juutinen, Kajaanin varuskunnan 
terveysasema

KORPRAALIKSI:  
tykkimies Pauli Marttila, Säkylän varuskunnan 
terveysasema

PALKITUT 4.6.2011:

SUOMEN LEIJONAN I LUOKAN RITARIMERKKI:  
majuri Markku Koski, Lääkintäkoulu 
komentajakapteeni Jari Pullinen, Sotilaslääketieteen 
Keskuksen esikunta

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIMERKKI:  
majuri Sami Friberg, Sotilaslääketieteen Keskuksen 
esikunta

SUOMEN LEIJONAN RITARIMERKKI:  
kapteeni Jukka-Pekka Saari, Sotilaslääketieteen 
Keskuksen esikunta

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN ANSIORISTI:  
taloussuunnittelija Virpi Ketonen, Sotilaslääketieteen 
Keskuksen esikunta

SUOMEN LEIJONAN ANSIORISTI:  
sairaanhoitaja Marja Niemi, Parolannummen 
terveysasema 
työterveyshoitaja Pia Nieminen, Parolannummen 
terveysasema 
sairaanhoitaja Tiina Tulonen, Hallin varuskunnan 
terveysasema

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN I LUOKAN MITALI 
KULTARISTEIN:  
varastonhoitaja Tapani Mäkynen, Lääkintävarikko

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN I LUOKAN MITALI:  
hammashoitaja Airi Elomaa, Parolannummen 
terveysasema 
toimistosihteeri Anu Järvinen, Vekaranjärven 
terveysasema 
varastonhoitaja Irmeli Karvo, Lääkintävarikko 
varastonhoitaja Teija Rasku, Lääkintävarikko

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN MITALI:  
sairaala-apulainen Sirpa Kujala, Parolannummen 
terveysasema

VALTION VIRKA-ANSIOMERKKI:  
taloussuunnittelija Kirsti Erme 
luutnantti evp Teuvo Hankilanoja 
työterveyshoitaja Aune Hulkkonen 
osastonhoitaja Lea Kaikkonen 
sairaanhoitaja Sisko Leppänen 
toimistosihteeri Irene Neitola 
lääkintäeversti evp Ari Peitso 
varastomestari Reijo Putkinen 
kapteeniluutnantti evp Mikko Säntti

SOTILASANSIOMITALI:  
taloussuunnittelija Tiina Mörsky, Sotilaslääketieteen 
Keskuksen esikunta

 



HUOLLON RISTIN SAANEET:
everstiluutnantti Esa-Jussi Nuutila, esikunta 
kenttäsairaanhoitaja Ari-Olavi Hovinen, Hallin 
varuskunnan terveysasema

TILKAN RISTIN SAANEET:
professori Simo Nikkari, Tutkimus- ja 
kehittämisosasto
sairaanhoitaja Kaarina Manninen, Tutkimus- 
ja kehittämisosasto 
hammashoitaja Marja-Leena Koivunen, 
Upinniemen terveysasema 
päällikkölääkäri Markku Kerola, Rovaniemen 
varuskunnan terveysasema 
toimistosihteeri Hannele Orivuori, 
Santahaminan terveysasema 
osastonhoitaja Maritta Uusitalo, Niinisalon 
varuskunnan terveysasema 
sairaanhoitaja Mervi Rajala, Vekaranjärven 
terveysasema 
sairaala-apulainen Merja Huovinen, Riihimäen 
varuskunnan terveysaema 
hallintopäällikkö Ari Elonen, Säkylän 
varuskunnan terveysasema 
osastonhoitaja Ritva Härkönen, Kajaanin 
varuskunnan terveysasema 

osastonhoitaja Marjo Tuomisto, 
Parolannummen terveysasema 
toimistosihteeri Anu Järvinen, Vekaranjärven 
terveysasema  
kenttäsairaanhoitaja Kimmo Nygren, 
Vekaranjärven terveysasema  
osastonhoitaja Annikki Nakari, 
Lappeenrannan varuskunnan terveysasema 
sairaala-apulainen Maija-Liisa Karppinen, 
Luonetjärven varuskunnan terveysasema  
työterveyshoitaja Susanna Halonen, 
Santahaminan terveysasema 
päällikkölääkäri Mikko Lappi, Upinniemen 
terveysasema
osastonhoitaja Henna Ylitalo, Sodankylän 
varuskunnan terveysasema 
lääkintähuoltoupseeri Teemu Nokelainen, 
Vekaranjärven terveysasema 
ylihoitaja Katri-Piia Tuomi, 
Perusterveydenhuollon yksikkö 
osastonhoitaja Marjo Hokkanen, Rovaniemen 
varuskunnan terveysasema
varastonhoitaja Ari Anttila, Sotilasapteekki ja 
lääkintävarikko 
toimistosihteeri Elise Uusi-Viitala, 
Sotilasapteekki ja lääkintävarikko 
proviisori Tommi Hiltunen, Sotilasapteekki ja 
lääkintävarikko 
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Osastonhoitaja Ritva Härkönen kuului Tilkan Ristin saaneisiin.



toimialapäällikkö Reijo Mäkinen, esikunta 
palkkasihteeri Seija Kangas, esikunta 
arkistosihteeri Kirsti Raepuro, esikunta 
majuri Teppo Karhu, esikunta 
ylitarkastaja Teemu Hassinen, esikunta 
opetushoitaja Antti Tissari, Lääkintäkoulu 
yliluutnantti Ilkka Partanen, Lääkintäkoulu 
alikersantti Emmi Myöhänen, Lääkintä-auk
upseerikokelas Kurt Grönroos, Lääkintä-ruk

SOTLK:N STANDAARIN SAANEET:
kuulontutkija Aila Järvinen,  
hammashoitaja Sinikka Björk-Vihavainen,  
sairaanhoitaja Saini Koskelainen,  
hammaslääkäri Jyrki Vuosio,  
kapteeni Timo Gröhn,  
everstiluutnantti Aarne Veijalainen,  
sairaala-apulainen Tuula Saarijoki,  
sairaala-apulainen Berit Melander,  
hammashoitaja Taru Meriläinen,  
dosentti Harri Pihlajamäki,  
osastonhoitaja Pirkko Hokkanen, 
sairaanhoitaja Sirpa Asikainen,  
osastonhoitaja Tuula Korte,  
lääkintämajuri Arto Junttila,  
taloussuunnittelija Kirsti Erme, 
varastonhoitaja Jouko Vuorela,  
osastonlääkäri Tuija Nurmi,  
lääkäri Mariella Lindberg,  
osastonhoitaja Anneli Vienola,  
kenttäsairaanhoitaja Anne Kantola,  
yliluutnantti Vesa Sarakangas,  
lääkintäeverstiluutnantti Hannu Lehtola,  
osastonhoitaja Paula Saarinen,  
kenttäsairaanhoitaja Antti Jarho,  
hammaslääkäri Jyrki Kivelä,  
osastonhoitaja Kari Stenius,  
päällikkölääkäri Esa Anttonen,  
toimistosihteeri Hannele Orivuori, 
lääkintämajuri Kari Kesseli,  
sairaala-apulainen Pirjo Pääkkönen  

ALOITTEEN TEKIJÄ -KUNNIAKIRJAN 
SAANEET:   
kenttäsairaanhoitaja Jari-Pekka Saari, 
Vekaranjärven terveysasema

yliluutnantti Teemu Nokelainen, 
Vekaranjärven terveysasema

VUODEN 2010 KEHITTÄMISTEKOPALKINTO:   
Lääkintävarikon henkilöstö

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN VUOSIPÄIVÄNÄ PALKITUT



KEHITTÄMISTEKOPALKINTO  
LÄÄKINTÄVARIKON HENKILÖSTÖLLE

Sotilaslääketieteen Keskuksen kehittämistekopalkinnon on saanut Lääkintävarikon henki-
löstö toimintakäsikirjan kehittämisestä. 

Lääkintävarikko aloitti toimintakäsikirjan 
laatimisen vuonna 2009 ja se otettiin käyttöön 
tämän vuoden alussa. Toimintakäsikirjan laa-
timisessa on ollut mukana lähes koko varikon 
henkilöstö.

Toimintakäsikirjan avulla on esimerkiksi sel-
keytetty ja koulutettu työohjeita koko vari-
kon henkilöstölle. Käsikirja on muun muassa 
parantanut työturvallisuutta, toteaa työhyvin-
vointitoimikunta palkinnon myöntämisperus-
teluissa. Käsikirja on kaikkien Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen työntekijöiden luettavissa 
puolustusvoimien asianhallintajärjestelmässä.

Kehittämistekopalkinnon saajaa voi ehdottaa 
Sotilaslääketieteen Keskuksen työhyvinvoin-

titoimikunnalle kunkin vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä. Palkinnon saaja julkiste-
taan Sotilaslääketieteen Keskuksen vuosipäi-
vän yhteydessä. Palkinto voidaan antaa joko 
työyksikölle tai yksittäiselle työntekijälle, 
joka on kehittänyt työhön liittyviä toimintata-
poja tai olosuhteita. Palkitsemisen kriteerinä 
on, että parannus on tuottanut tuloksen ja toi-
mintatapa on voitu ottaa pysyvään käyttöön. 
Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa viime 
vuonna, jolloin sen sai Ari Anttila kuntopii-
ritoiminnan järjestämisestä Lääkintävarikon 
henkilöstölle.

Teksti ja kuva:

Maria Veijalainen

Kehittämistekopalkinnon kävivät vastaanottamassa varikon koko henkilökunnan puolesta 
Elise Uusi-Viitala ja Ari Anttila.

Ann Med Milit Fenn 2011: Vol. 86, No 3

35



 VIRKAAN NIMITETYT

ESIKUNTA
16.5.2011 Tiina Niskanen hankintasihteeriksi huoltotoimistoon

1.6.2011 Tuula Leppänen arkistonhoitajaksi Sotilaslääketieteen arkistoon

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ
1.6.2011 Kim Kalima päällikkölääkäriksi Haminan varuskunnan terveysasemalle

1.6.2011 Jarkko Väätäinen kenttäsairaanhoitajaksi Luonetjärven varuskunnan terveysasemalle

1.6.2011 Timo Anttalainen päällikkölääkäriksi Kajaanin varuskunnan terveysasemalle

1.7.2011 Elina Palkia-Kohvakka työterveyshoitajaksi Riihimäen varuskunnan terveysasemalle 

1.8.2011 Anu Rissanen osastonhoitajaksi Santahaminan terveysasemalle

1.9.2011 Asta Martin osastonhoitajaksi Upinniemen terveysasemalle 

1.11.2011 Sannakaisa Marjamäki-Nieminen kenttäsairaanhoitajaksi Lahden varuskunnan 
terveysasemalle 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSASTO
15.6.2011 Mervi Sorsimo sukellussairaanhoitajaksi Sukelluslääketieteen keskukseen 

HENKILÖSTÖMUUTOKSIA 

Sotilaslääketieteen Keskus sai toisen hankintasihteerin Tiina Niskasen aloitettua 
työnsä toukokuussa.



SIIRROT PUOLUSTUSVOIMIEN SISÄLLÄ

1.5.2011 sairaanhoitaja Antti Karisalo Santahaminan terveysasemalta hankkijaksi Pääesikuntaan

16.5.2011 lääkäri Erja Salmela Niinisalon varuskunnan terveysasemalta lääkäriksi Parolannummen 
terveysasemalle

1.6.2011 kenttäsairaanhoitaja, TTM Pertti Ahonen Luonetjärven varuskunnan terveysasemalta 
suunnittelijaksi Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunnan operatiiviseen toimistoon

13.6.2011 kenttäsairaanhoitaja Tarja Helenius-Siika Säkylän varuskunnan terveysasemalta 
kenttäsairaanhoitajaksi Riihimäen varuskunnan terveysasemalle 

1.8.2011 yliluutnantti Juha Seppä Porin Prikaatista osastoupseeriksi Säkylän varuskunnan 
terveysasemalle 

1.10.2011 yliluutnantti Kari Kopra Hämeen rykmentistä yksikön vääpeliksi Lääkintäkoululle

1.10.2011 yliluutnantti Mika Hussa Lääkintäkoululta joukkueenjohtajaksi Lääkintäkoulun 
aliupseerikurssille 

1.1.2012 everstiluutnantti Teemu Ruuskanen Länsi-Suomen Huoltorykmentistä esikuntapäälliköksi 
Sotilaslääketieteen Keskuksen esikuntaan

ELÄKKEELLE JA RESERVIIN SIIRTYNEET SEKÄ IRTISANOUTUNEET

21.4.2011 psykologi Marja-Leena Haavisto, Perusterveydenhuollon yksikkö

26.4.2011 päällikkölääkäri Matti Ylönen, Keuruun varuskunnan terveysasema

1.6.2011 päällikkölääkäri Esa Anttonen, Kajaanin varuskunnan terveysasema

1.6.2011 hammaslääkäri Mikko Juutinen, Kajaanin varuskunnan terveysasema

19.6.2011 sairaala-apulainen Anneli Havakka, Lahden varuskunnan terveysasema

20.6.2011 ylilääkäri Pekka Mononen, Lääkintäkoulu

1.7.2011 toimistosihteeri Taina Mutila, Perusterveydenhuollon yksikön toimisto

1.7.2011 fysioterapeutti Kaisa Niemi, Rovaniemen varuskunnan terveysasema

4.7.2011 toimistosihteeri Anne-Mari Luoma-Frimodig, Perusterveydenhuollon yksikkö

25.7.2011 hammashoitaja Sari Salminen, Lahden varuskunnan terveysasema

1.8.2011 hallintopäällikkö Ari Elonen, Säkylän varuskunnan terveysasema

1.8.2011 sairaanhoitaja Tuula Salo, Santahaminan terveysasema

31.8.2011 fysioterapeutti Tiina Kekkonen, Keuruun varuskunnan terveysasema

1.9.2011 sairaala-apulainen Anja Finska, Rissalan terveysasema

1.9.2011 osastonhoitaja Inger Björklöf, Dragsvikin terveysasema

1.10.2011 hallintopäällikkö Leo Elo, Upinniemen terveysasema

1.1.2012 sairaala-apulainen Kati Jonsson, Upinniemen terveysasema

1.1.2012 esikuntapäällikkö Esa-Jussi Nuutila, Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunta



SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITTO 90 VUOTTA

Suomen Lääkintäupseeriliitto vietti 90-vuotisjuhlaansa Mikkelin klubilla 15.4.2011. Suo-
men Lääkintäupseeriliitto on perustettu 21.4.1921 liittämään yhteen lääkintä- ja farmasi-
aupseerit sekä sotaväessä palvelevat siviililääkärit ylläpitämään hyvää toveruutta ja oikeaa 
maanpuolustushenkeä. Vuosijuhlaan osallistui kolmekymmentä liiton jäsentä puolisoineen.

Lääkintäupseeriliiton puheenjohtajan, lääkin-
täeversti Matti Lehesjoen vetämään vuosiko-
koukseen osallistui 21 liiton jäsentä. Liiton 
hallituksessa ei tapahtunut henkilövaihdoksia, 
hallitus valtuutettiin jatkamaan tehtävässään 
entisessä kokoonpanossa. Tunnustuksena pit-
käaikaisesta työstä sotilasterveydenhuollon ja 
Lääkintäupseeriliiton hyväksi kutsuttiin vii-
me keväänä eläkkeelle jäänyt lääkintäeversti 
Ari Peitso liiton kunniajäseneksi. Liiton kun-
niajäsenien määrä on tällä hetkellä yhdeksän. 

Jo ensimmäisistä vuosikymmenistä lähtien on 
Liiton suuriin juhliin voinut osallistua jäsen-
ten lisäksi myös puolisoita. Vuosijuhlassa 
Mikkelin klubilla oli koolla nelisenkymmentä 
henkeä, lääkintäupseereita puolisoineen. Lää-
kintäupseerien juhlaunivormut, kunniamer-
kit ja daamien juhlapuvut sekä ainutlaatuinen 
ympäristö antoivat iltajuhlalle loistoa. Tilai-
suuteen osallistuneiden joukossa oli kaksi 
kenraalia sekä yhteensä seitsemän lääkintä-
everstin tai kommodorin arvoista lääkintäup-
seeria. 

Vuosijuhlassa luovutettiin liiton jäsenille 
Kai Parkkolalle, Kari Kesselille, Kari KK 
Venholle, Pekka Honkavaaralle sekä Jarmo 
Karpakalle ja Erkki Rantaisolle puolustus-
ministerin myöntämät Lääkintäupseeriliiton 
ansiomitalit. Lääkintäeversti Matti Ponteva 
käsitteli juhlapuheessaan Liiton historiaa. 
Puolustusvoimien ylilääkärit Timo Sahi ja 
Pentti Kuronen toivat tervehdyksensä juhli-
valle liitolle. Mikkelin klubin jäsen, lääkintä-
majuri Ari Rajasuo kertoi mieleen painuvalla 
tavalla klubin historiasta sekä esitteli asian-
tuntemuksella tiloja. 

MARSKIN KLUBI

Mikkelin klubi on perustettu vuonna 1898. 
Nimi Marskin Klubi sai alkunsa jatkosodan 

aikana. Päämaja vuokrasi kesäkuussa 1941 
ylipäällikön, marsalkka Mannerheimin käyt-
töön osan Klubin ravintolasalista eteisineen. 
Lähes neljän vuoden ajan ylipäällikkö lähim-
pine alaisineen söi Klubilla lounaan ja päiväl-
lisen joka päivä Mikkelissä ollessaan.

Ylipäällikön luona päämajassa kävi jatku-
vasti vieraita: diplomaatteja, rintamakomen-
tajia ja valtakunnan poliittista johtoa, muun 
muassa tasavallan presidentti useita kertoja. 
Vieraansa ylipäällikkö kutsui usein Klubille 
lounaalle tai päivälliselle ja näin sitten syn-
tyi Marskin Klubi tai kuten myös sanottiin, 
Marskin Hovi.

Lääkintäeversti Ari Peitso kutsuttiin vuosiko-
kouksessa Lääkintäupseeriliiton kunniajäse-
neksi.
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Liiton juhlapäivällisellä nautitut vorschmack 
ja kuhaa Walewska saivat kyytipojaksi kaksi 
piripintaista alkuperäisellä ja ainoalla oikealla 
reseptillä sekoitettua Marskin ryyppyä. Läs-
näolijat olivat yhtä mieltä siitä, että Kai Vilk-
manin vetämä juhlatoimikunta onnistui erin-
omaisen hyvin vuosijuhlan järjestelyissä. 

Teksti:  
Pertti Patinen

Kuvat:   
Pentti Kuronen

Lääkintäeversti Matti Ponteva käsitteli juhla-
puheessaan Liiton historiaa.

Ansiokkaasta työstä sotilaslääkinnän ja Liiton hyväksi jaettiin vuosijuhlassa Lääkintäupseerilii-
ton ansiomitalit lääkintäkommodori Kai Parkkolalle (kuvassa vasemmalla), lääkintämajuri Kari 
Kesselille, lääkintämajuri (res) Pekka Honkavaaralle ja lääkintäkapteeni (res) Kari KK Venholle. 
Liiton puheenjohtajan, lääkintäeversti Matti Lehesjoen apuna rouvat Parkkola, Kuronen, Lehes-
joki ja Sahi. 
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SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITON  
TOIMINTAKERTOMUS 2010

Suomen Lääkintäupseeriliitto on jatkanut toimintaansa aiemman toimintatavan mukaisesti soti-
lasterveydenhuollon edistämiseksi sekä maanpuolustushengen ylläpitämiseksi jäsenistön sekä 
viiteryhmien keskuudessa.

LIITON KOKOUKSET JA EKSKURSIOT

Liiton vuosikokous järjestettiin sääntöjen mukaisesti keväällä 29.4.2010 Tuusulassa upseeriker-
hon tiloissa. Ennen kokousta tutustuttiin Halosenniemeen sekä Lottamuseoon. Vuosikokousilta-
pala nautittiin vuosikokouksen jälkeen. Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja, lääkintäeversti Ari 
Peitso, luovutti puheenjohtajuuden lääkintäeversti Matti Lehesjoelle

Liiton talouskokous järjestettiin 22.11.2010 Lounais-Suomen Lääkintäupseeriyhdistyksen 
yhdistyksen vieraana Turussa. Kokouksessa esitelmän pitivät Itämerellä syyskuussa pidettyyn 
kansainväliseen NOCO-harjoitukseen osallistuneet lääkärit lääkintäkommodori Kai Parkkola, 
lääkintäkomentajakapteeni Juha-Petri Ruohola sekä lääkintäeversti Matti Lehesjoki. Illallisen 
tarjosi Ratiopharm.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Vuosikokouksessa valittiin liitolle seuraava hallitus:

Puheenjohtaja  Matti Lehesjoki

Varapuheenjohtaja  Mikael Artala

1. sihteeri  Pertti Patinen

2. sihteeri  Kai Vilkman

Taloudenhoitaja  Kari Kesseli

Jäsen  Jarl-Erik Nyholm

Jäsen  Harri Pihlajamäki

Jäsen  Tommi Hiltunen

Jäsen  Heini Harve-Rytsälä

Jäsen  Kari KK Venho

Hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden 2010 aikana.

KURSSI LÄÄKÄRIPÄIVILLÄ

Lääkäripäivät 2010:n ohjelmassa järjestettiin 12.1.2010 sotilaslääketieteellinen, puolen päivän 
koulutus ”Kuka kelpaa armeijaan?” yhteistyössä Sotilaslääketieteen Keskuksen kanssa. Kurssin 
tavoitteena oli perehdyttää lääkärit puolustusvoimien lääkintähuollon, varusmiesten ja eri tehtä-
vissä toimivien sotilaiden terveydenhuollon keskeisiin osa-alueisiin monipuolisesti sekä antaa 
tietoa poikkeusoloista ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta sekä puolustus-
voimien kehittyvästä lääkintähuollon toiminnasta ja koulutusjärjestelmästä.
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VI SOTATIETEIDEN PÄIVÄT

Liitto oli mukana järjestämässä VI Sotatieteiden päiviä, jotka pidettiin Helsingissä, Santahami-
nassa Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksella 25.-26.5.2010. 

SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI

Yhteistyö Sotilaslääketieteen Keskuksen kanssa Sotilaslääketieteen aikakauslehden toimittami-
sessa jatkui. Lehteä julkaistiin yksi painettu ja kaksi sähköistä versiota.  Lääkintäupseeriliiton 
vastuuhenkilö lehden osalta on Pertti Patinen.

LIITON LAUTANEN

Perinteinen liiton hopealautanen Lääkintäkoulun reserviupseerikurssien upseerioppilaalle myön-
nettiin kurssin kouluttajien esityksen mukaisesti upseerikokelas Markus Sakari Kärkkäiselle. 
Lautanen luovutettiin kurssin 237 päättäjäistilaisuudessa 23.12.2010 Lahden Upseerikerholla. 

TALOUS

Liiton talous on ollut tasapainoinen vuonna 2010. Liiton jäsenmaksu vuonna 2010 on ollut var-
sinaisilta jäsenilta 30 euroa ja eläkeläisjäsenilta 15 euroa. Talouskokous vahvisti jäsenmaksut 
vuodelle 2011 varsinaisilta jäseniltä 30 euroa ja eläkeläisjäsenten osalta 15 euroa.

MATKA-AVUSTUKSET

Liiton hallitus voi myöntää matka-avustusta jäsenilleen vuoden 2010 sotilaslääketieteellisiin 
kongresseihin osallistumiseen. Matka-avustus 500 euroa myönnettiin hakemuksesta lääkintäko-
mentajakapteeni Juha-Petri Ruoholalle. Hänen Yhdysvalloissa sotilaslääketieteen kongressissa 
pitämänsä esitelmän nimi oli ”Vitamin D deficiency as it relates to stress fractures and respira-
tory infections in the military”.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus
Finlands Sanitetsofficersförbund rf:s styrelse
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IN MEMORIAM  
LÄÄKINTÄEVERSTI  

OLAVI ANKKURINIEMI

Puolustusvoimien ylihammaslääkäri, lääkin-
täeversti Olavi Ankkuriniemi kuoli 29.4.2011 
kotonaan Helsingissä. Hän oli 77-vuotias, syn-
tynyt 9. tammikuuta 1934 Kuusamossa.

Olavi Ankkuriniemi kirjoitti ylioppilaaksi Haa-
paveden yhteiskoulusta 1952 ja valmistui ham-
maslääkäriksi Helsingin yliopistosta 1958. 
Elämäntyönsä hän suoritti Puolustusvoimissa, 
aluksi sotilashammaslääkärinä ja vuodesta 1965 
Puolustusvoimien ylihammaslääkärin virkaan 
nimitettynä eläkkeelle jäämiseen asti 1994. Klii-
nistä potilastyötä hän teki Tilkassa yli kolmen-
kymmenen vuoden ajan. Suukirurgian erikois-
hammaslääkärin tutkinnon hän suoritti 1975 ja 
professoriksi hänet nimitettiin vuonna 2000. 

Olavi Ankkuriniemi loi Puolustusvoimiin 
organisoidun hammashuollon. 1960-luvulla 
varuskuntasairaaloihin perustettiin hammas-
poliklinikat. Sitkeiden neuvottelujen jälkeen 
hammaslääkäreiden työsopimussuhteet saatiin 
muutettua viroiksi ja virkoihin rekrytoitua päte-
vät viranhaltijat. Parhaimmillaan Puolustusvoi-
missa oli palveluksessa 35 hammaslääkäriä. 

Ankkuriniemen merkittävin työ tapahtui tie-
teellisen tutkimuksen alalla, joka koski varus-
miesten suusairauksien epidemiologiaa. Väitös-
tutkimuksessa vuonna 1979 hänen johdollaan 
tarkastettiin maan laajuisesti varusmiesten ham-
paat ja tuloksia verrattiin erilaisiin taustamuut-
tujiin. Eri menetelmillä tehdyt tutkimukset kat-
toivat laajan ajanjakson ja johtopäätöksiä voitiin 
tehdä koko itsenäisyyden ajalta. Aineisto on 
ainutlaatuinen koko maailmassa. Hänen johta-
jakautensa sattui myös aikaan, jolloin hammas-
kariesta saatiin merkittävästi vähenemään Suo-
messa. Varusmiehiä koskevat toimenpiteet olivat 
tässä kehityksessä keskeisessä asemassa.

Ankkuriniemen johdolla kehitettiin hammas-
huollon järjestelyt poikkeusoloja varten. Puo-
lustusvoimiin hankittiin kenttävastaanottoja, 
jotka tulivat tutuiksi useille Lääkintäkoulussa 

palvelleille hammaslääkärisukupolville. Hänen 
johdolla kirjoitettiin ohjesääntöjä ja kappaleita 
kenttälääkinnän oppikirjoihin. 

Kenttävastaanottoja käytettiin myös vuoden 
1983 yleisurheilun MM-kisojen yhteydessä, jol-
loin Ankkuriniemi vastasi kisojen hammashuol-
losta. Kansainvälisen hammaslääkärijärjestön 
FDI:n kongressi järjestettiin Suomessa seuraa-
vana vuonna ja Ankkuriniemi toimi kongressin 
sotilaskomitean puheenjohtajana. 

Olavi Ankkuriniemellä oli lukuisia luottamus-
tehtäviä, muun muassa Hammaslääkäriliiton 
ja Suomen Lääkintäupseeriliiton hallituksissa 
sekä useissa Pääesikunnan, lääkintöhallituksen, 
WHO:n ja FDI:n asiantuntijaelimissä. Ansiois-
taan Ankkuriniemelle myönnettiin useita kun-
niamerkkejä. Lääkintäeverstiksi hänet ylennet-
tiin 1980.  

Eräs alaisista luonnehti Olavi Ankkuriniemeä 
aidoksi vanhan ajan patruunaksi. Alaisiaan koh-
taan hän oli tiukka ja vaativa, mutta samalla 
alaisistaan huolehtiva joutuen joskus jopa vai-
keuksiin puolustaessaan suun terveydenhuollon 
asemaa. Hän oli alaistensa ja kollegoiden kun-
nioittama eikä suvainnut alaistensa parissa min-
käänlaista velttoutta. Varusmiesten suun terveys 
ja hammashuollon asema lääketieteen erikois-
alana olivat hänelle sydämen asioita. 
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50 VUOTTA SITTEN:  

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1961

Säteilysairaudesta

Hyökkääjän käyttäessä ydinräjähteitä on puolusta-
jan katsottava olevan tilapäisesti alakynnessä ja 
rintamalinjassa vallitsee ainakin hetkellisesti kova 
miesten puute. Tämän takia on tärkeätä, että jouk-
koa, vaikka se ilmeisesti on saanut säteilyä kohtalais-
esti tai vaikkapa runsaastikin, ei missään tapauksessa 
kohta pyritä evakuoimaan taakse, elleivät oireet ole jo 
niin vahvat, että kukin kysymykseen tuleva mies on 
jo taistelukyvytön. Välitön hoito KSOs:ssa tai taem-
pana ei kuitenkaan ole kovinkaan ratkaisevaa laatua. 
Kohtalaisen runsaastikin säteilyä saanut mies pystyy 
vielä pitkähkön ajan hoitelemaan asettaan ja hetket 
juuri ydinräjäytyksen jälkeenhän ovat ratkaisevia 
taistelun kulun kehittymiselle.

Ionisoivan säteilyn 
käytöstä elintarvikkeiden 
säilönnässä

Radioaktiivisella säteilyllä ei ole pelkkiä vahingolli-
sia ominaisuuksia, vaan voidaan sitä käyttää myöskin 
ihmiskunnan hyväksi. Tässä mielessä suhtaudutaan 
ionisoivan säteilyn käyttömahdollisuuksiin elintar-
vikkeiden säilönnässä määrätyin toivein. Tätä kysy-
mystä on Yhdysvalloissa ja Englannissa tutkittu jo 
runsaan vuosikymmenen ajan. Koska säteilysäilöntä 
saattaa suorastaan mullistaa taistelujoukkojen 
muonituksen, tunnetaan sotilaspiireissä suurta mie-
lenkiintoa menetelmän kehittämiseen.

Ote Suomen 
Lääkintäupseeriliiton 
hallituksen kirjelmästä 
puolustusministerille

Tietoisena siitä, että tässä kysymyksessä olevan palk-
kauksen huonontuminen puolustusvoimien joukko-
osasto- ja varuskuntasairaaloissa voi johtaa yleiseen 
luopumiseen joukko-osastojen lääkärien viroista, 
näiden virkojen täyttämisen huomattavaan vaikeu-
tumiseen sekä niiden haltijoiden ammatillisen tason 
merkittävään alenemiseen, Lääkintäupseeriliitto 
pyytää kunnioittaen kiinnittää Teidän huomionne, 
Herra Puolustusministeri, näihin sanotun palkkauk-
sen uudelleen järjestelystä koituviin mahdollisuuk-
siin ja samalla käsityksenään korostaa, että pätevän, 
nopeasti kehittyvää sotilaslääketiedettä seuraavan 
sotilaslääkärikunnan luomisen yhtenä perusedelly-
tyksenä on ja tulee aina olemaan riittävä palkkaus.

Mainos Sotilaslääketieteellisessä Aikakaus-
lehdessä 4/1961.
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