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TYÖTERVEYSHUOLLON ERITYISPIIRTEET  
PUOLUSTUSVOIMISSA
Vuoden 2011 aikana toteutettiin puolustusvoimien ylilääkärin asettaman työryhmän laa-
jahko selvitys työterveyshuollon tilanteesta. Työtä on jatkettu asiantuntijaselvityksenä ja 
työskentelyyn on otettu mukaan Valtiokonttorin asiantuntijoita. On tarpeen kehittää työter-
veyshuollon toimintamalli, jolla entistä tehokkaammin siirrettäisiin painopistettä ennalta-
ehkäisevään työhön. 

Työkykyä uhkaaviin tekijöihin on puututtava 
mahdollisimman aikaisin. Työelämän turbu-
lenssissa ja erityisesti myös tulevassa puolus-
tusvoimauudistuksessa on turvattava hyvin ja 
monipuolisesti henkilöstön työkyky ja työura. 
Henkilöstön ikääntyminen asettaa omat vaati-
muksensa työkyvyn säilymiselle. 

LAADUSSA ON VOIMAMME

Ostopalveluiden ohella myös puolustusvoi-
mien oma työterveyshuolto kaipaa tiivistä 
ohjausta, koulutusta ja seurantaa. Tämä tee-
manumero työterveyshuollon eräistä eri-
tyispiirteistä sekä laajasta ja pitkäaikaisesta 
työterveyshuoltoa tukeneesta tutkimus- ja 
kehittämistyöstä on tarkoitettu avaamaan 
näkökulmia puolustusvoimien työterveys-
huoltoon. Erityispiirteet eivät suinkaan ole 
yleisesti työterveyshuoltomme henkilöstölle 
tuttuja  – saati että niihin olisi kypsyyttä ottaa 
ammatillisesti kantaa. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöille, puolustusvoimien työn-
tekijöille ja laajemminkin työterveyshuollon 
ammattilaisille, työsuojeluhenkilöstölle sekä 
puolustusvoimien toiminnan turvallisuutta 
varmistaville henkilöstöryhmille on tarpeen 
valottaa puolustusvoimien monipuolisia ja 
vaativia toimintaympäristöjä, jotka ovat osin 
ainutlaatuisia.

Yhtäältä työterveyshuollon laatuvaatimuk-
set, hyvät käytännöt, varhaisen puuttumisen 
mallit ja tietojärjestelmien sekä koulutuk-
sen aiempaa tehokkaampi tuki – vain muuta-
mia tehostamisen alueita mainitakseni – ovat 
luonnollisia tavoitteita työterveyshuollon 
kehittämisessä. Toisaalta palvelujen saata-

vuus, niiden hyvä laatu ja työntekijöiden 
yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa ovat 
tärkeitä ja lain edellyttämiä tavoitteita. Ter-
veyden, työkyvyn ja työturvallisuuden tur-
vaaminen työterveyshuollon, työsuojelun ja 
työyhteisön yhteistyön keinoin ovat jatkuvan 
tehostamisen paikkoja. Moniammatillinen 
työskentelytapa on tärkeä, ja sen järjestelyyn 
on paikkakuntakohtaisesti erilaisia mahdolli-
suuksia. Moniammatillisuuteen liittyy myös 
läheinen yhteistyö työntekijöiden kanssa. 
Esimerkiksi lentoturvallisuustyössä ohjaajien 
ja lentoteknillisen sekä lennonvarmistustyön-
tekijöiden työn erityispiirteisiin ei ole mah-
dollista päästä syvemmälle ilman toimivaa 
yhteistyöfoorumia.

TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN 
ERITYISPIIRTEITÄ

Puolustusvoimat on laaja turvallisuusjärjes-
telmä, jolla on monipuoliset yhteydet myös 
ympäröivään yhteiskuntaan sekä kansain-
välisiin toimijoihin. Päätehtävät liikkuvat 
niin sodan ajan valmiustehtävissä, viran-
omaisyhteistyössä kuin vaativissa kansain-
välisissä kriisinhallintatehtävissäkin. Puo-
lustushaaroissa on erityispiirteitä, joihin 
perehtyminen vie työterveyshuollon ammat-
tihenkilöiltä useampia vuosia. Ilmavoimien 
lentoturvallisuusympäristön hallinta on perin-
teisesti ollut hyvin ohjeistettua ja seurattua. 
Merivoimien työympäristössä meriturval-
lisuuteen ja sukellustoimintaan liittyy huo-
mattava määrä erityiskoulutusta, turvalli-
suusohjeistusta ja suorituskyvyn seurantaa. 
Maavoimien ampuma- ja räjähdekoulutus on 

PÄÄKIRJOITUS
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perinteisesti hyvin toteutettu ja ohjeistettu. 
Erikoisjoukkojen toimintaan liittyy äärimmäi-
siä toimintakyvyn vaatimuksia. Suurimpana 
puolustushaarana maavoimilla on runsaasti 
erityisolosuhteita ja toimintoja, joihin liittyy 
työterveyshuollon kannalta merkittäviä osaa-
mistarpeita. Varusmiesten ja reserviläisten 
toiminta sekä kansainvälinen kriisinhallinta-
toiminta eivät suoranaisesti sisälly työterveys-
huollon piiriin, mutta niissä tulee kuitenkin 
noudattaa vastaavaa turvallisuusajattelua. 
Myös kansainvälisissä tehtävissä toiminta 
koskettaa osaltaan puolustusvoimien palve-
luksessa olevaa henkilöstöä ja siten tullaan 
kosketuksiin myös työterveyshuollon kanssa.

HUMAN FACTORS – MITÄ NE OVAT

Puolustusvoimien työterveyshuollossa on hal-
littava monimutkaisia ja vaativia järjestelmiä. 
Näin tullaan järjestelmäturvallisuuden maail-
maan, jossa ratkaisevaa on ns. inhimillisten 
tekijöiden (human factors) merkitys turvalli-
suudelle ja toimintakyvylle. Monimutkaiset 

toimintaympäristöt ovat hyvistäkin ohjeis-
tuksista riippumatta alttiita inhimillisten vir-
heratkaisujen seurauksille. Tilanne on sama 
liikenteessä, ydinvoimaloissa sekä muissa 
monimutkaisissa ja vaarallisissa ympäris-
töissä, joissa automaatio ei voi ratkaista kaik-
kea.  Human factors -alueen osaamisessa on 
merkittävä koulutustarve työterveyshuollon, 
työsuojelun ja työelämän asiantuntijoille.

TUTKIMUSTYÖ ON PALVELUTOIMINTAA

Tutkimustyö on perinteisesti tukenut yksi-
löiden ja järjestelmien suorituskykyjä, joissa 
väistämättä joudutaan osittain taiteilemaan 
sekä suorituskykyjen vaatimusten että työ-
turvallisuuden edellyttämillä raja-alueilla. 
Hawk-harjoituskoneiden tultua 1980-luvun 
alkupuolella käyttöön Suomessa, ohjaajat 
alkoivat melko pian valittaa tavanomaisesta 
poikkeavia niskakipuja. Alan tutkimustyö 
kehittyikin Suomessa nopeasti kansainväli-
selle huipulle. Yhteistyötä tehtiin mm. Karo-
linska Instituutin sentrifugissa sekä kes-

Kirjoittaja lähdössä HN-torjuntahävittäjäparin lennolle kaksipaikkaisen koneen takapenkillä.
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kityttiin ohjaajien niskaa rentouttavien ja 
vahvistavien harjoitteluohjeiden sekä harjoi-
tussalien kehittämiseen. Ohjaajien kaularangan 
välilevyrappeumat saatiin osoitettua ammat-
titaudiksi tietyin kriteerein. Ilmavoimissa työ-
terveyttä ja lentoturvallisuutta sekä siten myös 
operatiivista valmiutta tukevalla tutkimustyöllä 
on jo vuosikymmenien perinteet. Näin on myös 
muissa puolustushaaroissa, ehkä kuitenkin 
ilmavoimia enemmän asevelvollisten tervey-
denhuoltoon keskittyen.

TEHOA ON LÖYDYTTÄVÄ  
– UUDET KEINOT KÄYTTÖÖN

Työterveyshuollolla on paljon annettavaa 
henkilöstölle ja johdolle. Keskitetty lääkintä-
huoltojärjestelmä on osoittanut tehonsa. Työ-
terveyshuollon tulee olla jatkossakin tiiviisti 
puolustusvoimien ylilääkärin johdossa ja ohja-
uksessa – ei henkilöstöhallinnossa esimerkiksi 
henkilöturvallisuuskokonaisuuden täydentä-
jänä, kuten jossain vaiheessa on väläytelty. 
Tarvitsemme työterveyshuoltomme kenttätyö-
hön, emme hallintoportaisiin. Olemme aloitta-
neet tiiviin yhteistyön Valtiokonttorin kanssa 
ja verkostoituminen jatkuu Työterveyslaitok-
sen suuntaan. Tutkimustyön elementtejä on 
kaavailtu vaikuttavuuden arvioimiseksi. Nou-
sevien kustannusten tie – ilman että todellista 
työterveyshuollon vaikuttavuutta voidaan 
arvioida – on katkaistava. Lääkintähuollon 
on otettava vastuu puolustusvoimien osaavan 
ostajan roolista. Ulkopuolelta ostettavan työ-

terveyshuollon sopimuskirjavuutta ei muu-
toin saada järjestykseen. Toimintamalliamme 
uudistettaessa on arvioitu ns. arvopohjaisen 
työterveyshuollon avainkohtia. Seurannan 
pääpaino ja toiminnan kärki kohdistetaankin 
erilaisiin riskiryhmiin, pitkillä sairaslomilla 
olevien ja eläköitymisvaarassa olevien työky-
vyn palauttamiseen. Tarvitsemme uusia indi-
kaattoreita, joiden suunnittelu on meneillään. 
Yhteistyötä henkilöstöhallinnon ja työntekijä-
järjestöjen suuntaan on tehostettu ja tehoste-
taan edelleen. 

Työterveyslaitoksen professori Kaj Hus-
man käsitteli taannoin Suomen Lääkärileh-
den pääkirjoituksessa työterveyshuollon roo-
lia otsikolla ”Voiko terveydenhuolto selättää 
kestävyysvajetta?”. Hän totesi mm., että eri 
tahojen yhteistyö työkyvyn ja työhön paluun 
tukemisessa on saatava toimimaan. Orkes-
teria voi johtaa työterveyshuolto. Artikkeli 
tukee hyvin niitä näkemyksiä, joiden mukai-
sesti olemme lähteneet voimakkaasti tehos-
tamaan puolustusvoimien työterveyshuollon 
toimintaa yhteistyössä eri asiantuntijoiden 
kanssa. Kehitämme Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen alkuperäisen suunnittelun ajoilta 
peräisin olevaa toimintamallia, jolla tehos-
tamme Ilmailulääketieteen keskuksen, työter-
veyshuoltomme sekä erikoislääkäreidemme 
yhteistyötä kuntoutustarpeiden arvioimiseksi, 
vaikeiden ongelmatapausten arvioimiseksi 
sekä kriisinhallintahenkilöstömme palveluta-
son parantamiseksi. Tavoitteena on olla val-
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tionhallinnon työterveyshuollon mallikenttä, 
jossa myös tutkimustyön keinoin ja ana-
lyysein arvioidaan vaikuttavuutta ja kustan-
nustehokkuutta.

TEEMANUMERON TAVOITE

Tämä teemanumero on suunniteltu valot-
tamaan niitä moninaisia puolustusvoimien 
erityispiirteitä, joita työterveyshuollon ja 
yhteistyön keinoin tulee voida tukea. Myös 
tutkimustyö on ollut jo vuosikymmeniä voi-
makkaasti mukana. Tietoa ei välttämättä täl-
laisesta työskentelystä ole ollut asiantuntijoi-
denkaan käytettävissä – sen verran helposti 

itse kukin meistä urautuu kiireisen elämän- 
ja työrytmin kuohuissa omiin osaamisaluei-
siinsa. Puolustusvoimien työterveyshuol-
lon tulee lähteä tietoisesti puolustusvoimien 
päätehtävistä ja osaltaan myös operatiivi-
sesta ajattelutavasta sen lisäksi että myös 
muut – tavanomaisemmat ja tutummat työ-
terveyshuollon työkalut – ovat käytössä. Tut-
kimustyön keinot on otettava käyttöön myös 
vaikuttavuuden seurannassa.

Pentti Kuronen
lääkintäkenraalimajuri evp.
sotilasterveydenhuollon dosentti
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Otin suurella ilolla ja innolla, mutta samalla nöyränä, vastaan puolustusvoimien ylilääkärin 
haastavan tehtävän. Puolustusvoimien lääkintähuolto on suurella työllä saatu hyvään toimin-
takuntoon. Ansio ja kunnia tästä kuuluu koko puolustusvoimien lääkintähuollossa työskente-
levälle henkilöstölle.

kuntia, huoltorykmenttejä ja joukko-osastoja. 
Varusmiesten lääkintähuolto ja kouluttaminen 
ovat eräitä päätehtäviä. Saavutamme varus-
miesten luottamuksen, kun hoidamme nämä 
tehtävät hyvällä johtajuudella ja ammattitai-
dolla sekä välitämme heistä yksilöinä. Tämä 
on erittäin tärkeätä muun muassa siksi, että 
varusmiehien kautta kulkee viesti siviilimaa-
ilmaan puolustusvoimien ja Sotilaslääketie-
teen Keskuksen toiminnasta. On tärkeätä, että 
viesti siviilimaailman suuntaan on positiivi-
nen.

Sotilaslääketieteen Keskuksen toiminnassa on 
viime vuosina menty eteenpäin jättiaskelin. 
Esimerkkejä on useita: KLÄÄKE-hanke on 
saatettu lähes loppuun, operatiivista toimialaa 

YLILÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA

Reserviin jääneellä puolustusvoimien ylilää-
kärillä, lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuro-
sella, on ollut ratkaiseva osuus lääkintähuollon 
rakentamisessa ja toiminnan kehittämisessä. 
Tästä hänelle suuret kiitokset.

Lääkintähuollon toiminnassa on edetty viime 
vuosina huimaa vauhtia. Suunnitelmat eivät ole 
jääneet pelkästään paperitiikereiksi, vaan ne on 
otettu jokapäiväiseen käyttöön. Haluan korostaa 
erityisesti kenraali Kurosen päämäärätietoista 
työtä ja positiivista kannustamista tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hän on ehdottomasti paras tun-
temani visionääri.

Sotilaslääketieteen Keskuksen tehtävänä on 
palvella hyvin ja kustannustehokkaasti asiak-
kaitaan, puolustushaaroja, sotilasläänien esi-
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on vahvistettu ja yhteistyö puolustushaarojen 
ja sairaanhoitopiirien kanssa on vakiintunut. 
Myös säännöllinen koulutus videoneuvottelu-
järjestelmän avulla on jo lähes rutiinia, lää-
kehanke on aloitettu, varusmiesten astman 
hoito-ohjeistusta uusitaan, terveysasemien 
aluetiimien toimintaa ollaan käynnistämässä. 
Aktiivinen kehittämis- ja tutkimustoiminta 
tukee puolustusvoimien ydintoimintoja, työ-
terveyshuollon kehittäminen etenee ja kriisin-
hallintatoimintaa tukevaa lääkintähuoltoa ja 
koulutusta on kehitetty. Kehityksen päämää-
ränä on tarjota korkealaatuisempaa palvelua 
siten, että asiakkaat ovat tyytyväisiä lääkintä-
huollon toimintaan.

Viranomaisyhteistyö on tärkeä osa toimin-
taamme. Sairaanhoitopiirien kanssa on ollut jo 
lähes kuusi vuotta hyvin toimiva kumppanuus-
sopimus varusmiesten erikoissairaanhoidosta. 

Tämän normaaliolojen sopimuksen lisäksi puo-
lustusvoimat on tekemässä myös poikkeusoloja 
koskevat sopimukset sairaanhoitopiirien kanssa. 
Muita tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat 
poliisi, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitos, yliopistot, Työterveyslai-
tos ja Valtiokonttori. 

Puolustusvoimien lääkintähuolto on keskit-
tämisen myötä ollut menestystarina ja kaikki 
tähän mennessä meille annetut tavoitteet 
olemme yhdessä toteuttaneet. Toiminnan on 
saavutuksista huolimatta aina kehityttävä. 
Tiedän, että pystymme tällä joukolla vas-
taamaan tulevaisuuden vaativiin haasteisiin 
hyvällä yhteistyöllä ja rautaisella osaamisella 
sekä me-hengellä. 

Simo Siitonen
puolustusvoimien ylilääkäri
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UUSIA VAATIMUKSIA TYÖTERVEYSHUOLLOLLE 
JA YHTEISTYÖLLE TYÖNANTAJAN KANSSA
Vuoden 2011 syksyllä työterveyshuollon ammattilaiset Suomessa alkoivat käydä Kela:n järjes-
tämissä ”Uudistuva työterveyshuolto” -koulutuksissa. Vuoden 2011 alusta tuli voimaan uusi 
sairausvakuutuslaki, joka edellyttää työnantajan ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä, jotta 
työnantaja voi saada lakisääteisen työterveyshuollon kuluistaan jatkossakin 60 %:n korvauk-
sen. Yrityksen työkyvyn hallinnan toimintatavat tulee olla kuvattuna työterveyshuollon toimin-
tasuunnitelmassa erillisessä liitteessä. Vuonna 2012 on tulossa voimaan laki, jonka mukaan 
kaikki yli 90 päivää yhtäjaksoisesti sairauden vuoksi poissaolleet työntekijät tulee arvioida 
omassa työterveyshuollossa. 

Puolustusvoimissa työkyvyn hallinnan käy-
täntöjä on jo sovittu joidenkin joukko-osas-
tojen ja heidän työterveyshuoltojensa välille. 
Tämä on tehty joukko-osastojen omista tar-
peista lähtien ja yhteistyössä vastuullisen työ-
terveyshuoltoyksikön kanssa. Nyt yhtäläiset 
koko puolustusvoimien käytännöt tuovat laa-
tua ja yhdenvertaisuutta henkilöstön asioi-
den hoitoon.  Nämä koko puolustusvoimien 
yhtäläiset toimintatavat on kirjattu työter-
veyshuollon toimintasuunnitelmaan vuosille 
2012–2016.

ESIMIES SEURAA TYÖSSÄ SELVIYTYMISTÄ

Esimies havainnoi alaistensa työssä selviyty-
mistä kunkin alaisen tehtävään ja ammattiin 
soveltuvalla tavalla. Kaikille yhteisiä raken-
teita ovat vuosittaiset kehityskeskustelut, joissa 
arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja suoriu-
tumista työtehtävissä. Kehityskeskustelun poh-
jana on kaikilla sama strukturoitu lomake. Jos 
keskustelussa todetaan vaikeuksia, keskustel-
len haetaan sopivat tukimuodot työssä jaksa-
miseen.
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Sotilaat osallistuvat vuosittain pakolliseen 
kuntotestiin, johon liittyen kuntotestin vas-
taanottajat ohjaavat fyysisen kunnon ylläpi-
toon. Mikäli sairaus heikentää fyysistä kuntoa, 
vaikeuttaa sen ylläpitoa tai on este kuntotes-
tin suorittamiselle, kuntotestin vastaanottajat 
ohjaavat sotilaan työterveyshuoltoon. Sivii-
leillä on mahdollisuus osallistua vuosittaiseen 
kuntotestiin. Kuntotestin suorittaminen on 
edellytys sille, että voi käyttää työajasta kaksi 
tuntia viikossa kuntoliikuntaan.

Esimies seuraa sairauspoissaoloja. Sovitut 
puuttumisen rajat ovat kolme lyhyttä saira-
uspoissaoloa tai yli kolmekymmentä päivää 
puolessa vuodessa. Sairauspoissaolokeskus-
telun tavoitteena on nostaa esiin ne mahdol-
lisesti tarvittavat työjärjestelyt, joiden avulla 
työntekijä voi jatkaa työssään tai palata työ-
hönsä. Esimies on vastuussa yhteydenpi-
dosta sairauden takia poissaolevaan työnteki-
jään. Verkostoneuvottelut työterveyshuollon 
kanssa tukevat työjärjestelyjen asianmukai-
suutta ja myös mahdollisen ammatillisen kun-
toutuksen tarpeen huomioimista.

Mikäli työkyky tai tarvittavien työjärjeste-
lyjen tarve ei selviä työntekijän kanssa kes-
kustellen, esimies ohjaa työntekijän työter-
veyshuoltoon työkyvyn arvioon, tarvittaessa 
virkamieslain nojalla. Työkyvyn arvio ja tar-
peelliset jatkotoimet pääsääntöisesti puretaan 
verkostoneuvottelussa huomioiden salassapi-
tosäännökset.

TYÖTERVEYSHUOLTO SEURAA TYÖKYKYÄ

Työterveyshuollon ammattihenkilöt toimivat 
esimiesten tukena ja konsultteina koskien työ-
kykyasioita ja terveydellisten asioiden merki-
tystä työssä selviytymisessä. Työpaikkasel-
vityksissä ja työpaikkakäynneillä havaitut 
terveysriskit raportoidaan esimiehille yhdessä 
työsuojelun kanssa. Työkyvyn ylläpitoon liit-
tyvät parannusehdotukset tuodaan esiin.

Työterveyshuollossa tehdään työhönsijoitustar-
kastus niille uusille työntekijöille, joiden teh-
täviin liittyy erityistä sairastamisen vaaraa tai 
terveydellisten edellytysten vaatimuksia. Tar-
kastus tehdään ennen työsuhteen alkua tai vii-
meistään kuukauden kuluessa työsuhteen alka-

misesta (valtioneuvoston asetus 1485/2001). 
Sopivuus arvioidaan siten, että työntekijä on 
joko työhön sopiva, työhön rajoituksin sopiva 
tai työhön sopimaton. Esimies vastaa siitä, ettei 
terveydellisten edellytysten suhteen sopima-
tonta henkilöä vakinaisteta.

Työterveyshuolto tekee niille työntekijöille, 
joilla on erityinen sairastumisvaara työssään 
pakollisia terveystarkastuksia. Muille työnte-
kijöille tehdään vapaaehtoisia työkyvyn seu-
rantaan liittyviä terveystarkastuksia. Kuntou-
tustarve arvioidaan jokaisessa tarkastuksessa. 
Tarvittaessa käytetään työterveyshuollon 
asiantuntijoita. Näiden terveystarkastusten 
tuloksista tehdään yhteenveto työnantajalle 
ja johtopäätöksistä keskustellaan tarvittaessa 
henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kes-
ken.

Sairaanhoito on työterveyspainotteista. Jokai-
selta lääkärikäynniltä kirjataan käyntisyy-
diagnoosi ja kannanotto kyseisen sairauden 
työperäisyyteen. Näistä annetaan määrävälein 
raportteja työnantajalle.

Työkyvynarvioita tehdään siis jokaisella käyn-
nillä. Vaativimmat työkyvynarviot, jotka ovat 
asiakas- tai esimieslähtöisiä, tehdään monia-
mmatillisesti ja erikoislääkäreitä konsultoiden. 
Tarvittaessa konsultoidaan Sotilaslääketieteen 
Keskuksen omaa työkyvynarviointitiimiä tai  
erikoissairaanhoidon kuntoutuspoliklinikoita. 
Tulokset puretaan verkostopalaverissa ja ryh-
dytään tarvittaviin ammatillisen kuntoutuksen 
toimiin.

Työkykyä ylläpitävien kuntoutuskurssien suh-
teen tehdään yhteistyötä. Työterveyshuolto 
suunnittelee ja hakee mm. ASLAK-kurssit 
työnantajan kanssa. Työterveyshuolto ja esi-
miehet osallistuvat ASLAK-kuntoutuksen 
yhteistyöpäiviin ja vastaavat asioiden eteen-
päin viemisestä työpaikalla.

YLEISLÄÄKÄRITASOINEN SAIRAANHOITO

Valtiovarainministeriö antoi 27.1.2011 määrä-
yksen/ohjeen koskien valtion henkilöstön työ-
terveyshuoltoa ja heille kuuluvaa maksutonta 
sairaanhoitoa. Määräyksessä/ohjeessa tode-
taan, että sairaanhoidon tulee olla työterveys-
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painotteista ja tukea lakisääteistä toimintaa. 
Lisäksi sairaanhoidon käynnillä tulisi ottaa 
kantaa sairauden työperäisyyteen. Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen terveysasemilla käytet-
tävässä Doctorex-potilastietojärjestelmässä 
käynnin kirjaamisen yhteydessä ohjelma 
muistuttaa ottamaan kantaa työperäisyyteen. 
Jotta henkilöstö saisi tasapuolisen kohtelun 
sairaanhoidon asioissaan, tulee työnantajan 
kustannuksella toteutettavista sairaanhoidon 
palveluista olla lista työterveyshuollon toi-
mintasuunnitelman liitteenä. 

Työnantajan kustantamaan sairaanhoitoon 
kuuluvat työterveyshuollon ammattihen-
kilöiden tarpeellisiksi katsomat asiantun-
tijapalvelut. Keskeiset asiantuntijat ovat 
työfysioterapeutti ja työpsykologi.  Asian-
tuntijakonsultaatioita tehdään yhtä sairausta-
pahtumaa kohden yleensä 1–2 kertaa. Työn-
antajan tulee myös kustantaa erikoislääkärin 
tutkimus työterveyslääkärin lähetteellä sairau-
den toteamiseksi ja hoidon määrittämiseksi. 
Tällöin nimenomaan työterveyslääkäri tarvit-
see konsultaation voidakseen sitten jatkaa saa-

miensa ohjeiden mukaan, eli hoitovastuu säi-
lyy hänellä. Mikäli työntekijä haluaa hoidattaa 
esim. verenpainettaan kardiologilla, työnte-
kijä maksaa käynnit itse. Asiantuntijoiden ja 
erikoislääkäreiden käyttö on vaihdellut Soti-
laslääketieteen Keskuksen terveysasemien 
välillä. Jatkossa koulutetaan asiantuntijoiden 
käyttöön ja pyritään yhtenäisiin toimintatapoi-
hin.

Sairauslomien suhteen Valtiovarainministe-
riön määräys on valtion virkaehtosopimuk-
sen mukainen.  Enintään kolme päivää kes-
tävät sairauspoissaolot työntekijä ilmoittaa 
esimiehelleen. Viiteen päivään asti riittää työ-
terveyshoitajan todistus ja kuudennesta pitää 
olla lääkärintodistus. Työterveyshuoltona ei 
ole tarpeen antaa ja maksaa lääkärin vastaan-
ottoaikaa vain sen toteamiseen, että työnteki-
jällä on flunssa. Lääkärin aika annetaan toki, 
jos oireisto sitä edellyttää. 

Sairaus on tietysti aina yksityistä, mutta esi-
miehellä on oikeus tietää työkyvystä. Sairaus-
poissaoloihin puuttumisen tavoitteena on työn-
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tekijän työssä jatkaminen eli mahdollisimman 
varhain työjärjestelyjen löytäminen työssä 
selviytymisen tueksi. Missään tapauksessa 
tavoitteena ei ole yksioikoisesti sairauspoissa-
olojen vähentäminen. Edelleen on tarpeen ja 
asianmukaista levätä silloin kun sairaus estää 
työnteon tai työnteko hidastaa sairauden para-
nemista. Työ on tyydytyksen sekä ilon lähde 
ja se tuo toimeentulon. Tarpeeton pitkittynyt 
sairauspoissaolo ei ole kenenkään etu.

Teksti:
Tiina Kaarne 
työterveyshuollon ylilääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus

Rami Heikkilä
lääkintämajuri, hallintoylilääkäri
Pääesikunnan Logistiikkaosasto

Kuvat:
Puolustusvoimat
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PUOLUSTUSVOIMIEN TYÖTERVEYSHUOLLON 
SUORITUSKYVYN JA TYÖHYVINVOINNIN  
TILANNEKUVAN KEHITTÄMINEN
Puolustusvoimien työterveyshuollon kehittämiseksi asetettu työryhmä teki keväällä 2011 laa-
jahkon selvityksen sekä puolustusvoimien itse tuottaman että ostopalveluina hankittavan 
työterveyshuollon nykytilanteesta ja laati esityksensä toimenpiteistä puolustusvoimien työ-
terveyshuollon kehittämiseksi. 

ns. työkykyhälytinten antama tieto yhdistetään 
pidemmän aikavälin työkykyisyys-/työhyvin-
vointimittareiden (kuten henkilöstötilinpää-
töksen tiettyjen työkyvyttömyyttä kuvaavien 
avainlukujen) ja jaksamiseen liittyvien sel-
vitysten (kuten työilmapiirikyselyiden) anta-
maan informaatioon. 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
TYÖTERVEYSHUOLTOJÄRJESTELMÄN 
SYSTEEMIARVIOINTI

Työterveyshuollon kehittämistyöryhmä kokosi 
ja analysoi laaja-alaisesti tietoja puolustusvoi-
mien työterveyshuoltojärjestelmän keskeisistä 

Tarkastelunäkökulmaksi valittiin työterveys-
huollon suorituskyvyn arviointi ja työhyvin-
voinnin tilannekuvan muodostaminen sekä 
kehittämistoimenpiteillä tavoiteltava työ-
terveyshuollon operatiivisen suorituskyvyn 
tavoitetila mittareineen. 

Työryhmä analysoi työterveyshuollon suo-
rituskykyä ja sen kehittämistä erikseen työ-
terveyshuollon järjestelmän näkökulmasta, 
työterveyshuollon toiminnallisesta näkökul-
masta ja operatiivisen tavoitetilan näkökul-
masta siihen liittyvine mittareineen. 

Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin tilanneku-
van muodostamiseksi hahmoteltiin malli, jossa 

Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 1

13

PV_sotlaaktiet_1-12_011211.indd   13 1.12.2011   12.48



elementeistä. Puolustusvoimien itse tuottamien 
työterveyspalveluiden osalta selvitettiin yksik-
kökohtaisesti työterveyshuollon resurssien ja 
osaamisen taso kunkin terveysaseman/hallin-
toyksikön jatkokehittämisen ja osaamisen var-
mistamisen perustaksi. Tuotannon rakennetta ja 
toimivuutta analysoitiin sekä oman tuotannon 
että ostopalveluina hankittavien työterveyspal-
veluiden osalta mm. SWOT-analyysein. 

Puolustusvoimien työterveyshuoltoa ohjaa-
vien tahojen ja kehittämistyöryhmän yhteis-
työnä valmisteltiin puolustusvoimien työter-
veyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 
2012–16. Siinä pyritään entistä selkeämmin 
mm. vastaamaan työterveyshuollolle annet-
tuihin velvoitteisiin varhaisen tuen toimin-
tamallien ohjeistamisessa ja toteuttamisessa 
sekä valmistelemaan työkyky-/ työhyvinvoin-
titilannekuvan muodostamisessa tarvittavien 
työkykyhälytinjärjestelmien käyttöönottoa.

Puolustusvoimien työterveyshuollon ohjeis-
tusten ja linjausten yhdenmukaistaminen, päi-
vittäminen ja ”jalkauttaminen” on suuri haaste. 
Tähän vastaamiseksi mm. kehitetään voimak-
kaasti työterveyshenkilöstön omaa intranettiä, 
Työterveysfoorumia. Se toimii työterveyshuol-
tohenkilöstön tietopankkina ja ”työkalupak-

kina” sekä linkkinä myös puolustusvoimien 
ulkopuolisiin yhteistyöverkostoihin. Samalla 
se on työterveysammattilaisten keskustelu-
foorumi, joka palvelee siten vertaistukena ja 
mahdollistaa kaikkien kehittämisestä kiinnos-
tuneiden ”kentän” osaajien jatkuvan aktiivisen 
osallistumisen puolustusvoimien työterveys-
huollon kehittämiseen. 

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN 
ARVIOINTI

Sekä omien terveysasemien että ostopalve-
luita tuottavien palveluntarjoajien toimintaa 
arvioitiin tarkoitusta varten erikseen kehi-
tetyllä mallilla. Tämä tehtiin sekä yksityis-
kohtaisesti että ”kouluarvosanoiksi” pelkis-
tettyinä tarkastellen kustannustehokkuutta 
(suorite- ja taloustunnusluvut yhdistämällä 
muodostettujen ”ostoskorimallisesti” raken-
nettujen suorituskykyindeksien perusteella), 
tarkoituksenmukaisuutta (työterveyshuollon 
eri toimintojen/”tuotteiden” määrää ja kes-
kinäistä suhdetta) ja toiminnan yleistä laatua 
(mm. moniammatillisuuden eri ulottuvuudet, 
palveluiden saatavuus ja kohdentaminen).

Vaativien työkyky- ja soveltuvuusarviointien 
konsultaatio- ja arviotoimintaa ei puolustus-
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voimissa ole aiemmin keskitetysti ohjattu ja 
toteutettu. Nyt asiaan ollaan kehittämässä rat-
kaisua: Sotilaslääketieteen Keskuksen oman 
työkykyosaamiskeskuksen pilotointi on käyn-
nistynyt syksyllä 2011.

Raportoinnin ja tilannekuvan osalta on paljon 
kehitettävää. Työterveyshuoltoa on perintei-
sesti tarkasteltu suoritepohjaisesta näkökul-
masta lähinnä sen kustannuksia ja suoritteita 
mittaamalla. Organisaation työkykyisyyttä 
kuvaavia mittareita on tarkastellut aivan eri 
taho. Eri näkökulmat yhdistävä kokonaisuu-
den tarkastelu on tarpeen paitsi työterveys-
huollon kustannustehokkuuden niin ennen 
kaikkea toiminnan vaikuttavuuden arvioi-
miseksi. Työterveyshuollon kustannuksia ja 
suoritteita tuleekin tarkastella mm. suhteessa 
keskeisiin työkyvyttömyyttä kuvaaviin hen-
kilöstötilinpäätöksen lukuihin (sairauspoissa-
olot, työtapaturmat, työkyvyttömyyseläkkeet) 
ja muihin työhyvinvointia kuvaaviin mittarei-
hin (esim. työilmapiirikyselyt).

Työterveyshuollon johtamisen arvioimiseksi 
käytiin läpi paikalliset toimintasuunnitelmat 
niin oman tuotannon kuin ostopalveluidenkin 
osalta.  Puolustushaarakohtaisessa toiminnan-
ohjauksessa ja linjausten paikallisessa konk-
retisoitumisessa tunnistettiin kehittämistar-
peita ja -mahdollisuuksia.

Myös verkostoitumista ja yhteistyötä sekä puo-
lustusvoimien sisällä että ulkoisten yhteistyö-
tahojen kanssa tulee lisätä, tukea ja systemati-
soida. ”Kentän” tietoisuutta yhteistyötahoista 
parannetaan osaltaan myös mm. Työterveys-
foorumia kehittämällä.

TYÖTERVEYSHUOLLON OPERATIIVINEN 
SUORITUSKYKY

Puolustusvoimien työkykyjohtamisessa ollaan 
siirtymässä suoritepohjaisesta lähestymista-
vasta arvopohjaiseen työkyvyn hallintaan. 
Siinä tarkastelunäkökulma ja toimenpiteet 
fokusoidaan työkyvyttömyyteen kokonai-
suutena ja siitä eri muodoissaan aiheutuviin 
kustannuksiin, koko organisaation työkyvyn 
aktiiviseen johtamiseen ja varhaiseen tukeen 
sen edellyttämine hälytinjärjestelmineen ja 
toimintamalleineen. 

Työterveyshuollon suorituskykyä ja vaikutta-
vuutta arvioitaessa ja työhyvinvoinnin tilan-
nekuvaa (TYHY-TIKU) muodostettaessa 
tulee tarkastella työterveyshuoltokustannuk-
sia ja -suoritteita suhteessa työkyvyttömyyttä 
kuvaaviin henkilöstötilinpäätöksen lukui-
hin (sairauspoissaolot, työtapaturmat, työky-
vyttömyyseläkkeet) ja niiden kustannuksiin 
näkökulmina absoluuttiset määrät, trendit ja 
muutoksen/intervention vaikutukset sekä eri-
laisiin psyykkisen työhyvinvoinnin selvityk-
siin.

Tilannekuvan kokoamista ja ylläpitoa sekä sen 
pohjalta henkilöstöjohdolle esitettävien toi-
menpide-ehdotusten valmistelua varten, työ-
terveyshuollon suorituskykyvaatimusten mää-
rittämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden ja 
laadun arvioimiseksi ja seuraamiseksi on esi-
tetty puolustusvoimien työhyvinvoinnin seu-
ranta- ja ohjausryhmän asettamista.

JATKOKEHITTÄMINEN

Kehittämistyö etenee tiiviissä yhteistyössä 
mm. Valtiokonttorin kanssa teemalla ”Puo-
lustusvoimien työterveyshuollosta valtion-
hallinnon työterveyshuollon kärkiosaaja”. 
Tavoitteena on mm. jatkuva laadun hallinta 
integroituna toiminnanohjaukseen. Nyt on 
muodostettu kuva nykytilanteesta ja linjattu 
tärkeimmät kehittämisalueet konkreettisine 
jatkotoimenpiteineen. Osa hankkeista etenee 
suunnitellusti, osa eri syistä johtuen hieman 
tavoiteltua hitaammin.

Työkykyosaamiskeskuksen pilotointi käynnis-
tyi lokakuussa 2011 ja alkuvaiheen kokemuk-
set ovat olleet myönteisiä sekä aivan ilmeisen 
tarpeen että toimintakonseptin osalta. 

Puolustusvoimien työterveyshuollon toimin-
tasuunnitelman linjaukset on laadittu nykyai-
kaisen työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin 
vaatimusten sekä puolustusvoimien erityistar-
peiden pohjalta. Ne ovat saaneet hyvän vas-
taanoton sekä henkilöstöjohdolta että henki-
löstöltä.

Työhyvinvoinnin tilannekuvan muodostami-
seksi askelmerkit ovat selvillä ja suunnitelmat 
niin ”työkykyhälytinjärjestelmien” rakenta-
miseksi kuin työhyvinvoinnin seurannan ja 
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ohjaamisen järjestämiseksi on esitelty päättä-
ville tahoille jatkolinjauksia varten.

Toimenpide-ehdotukset työterveyshuollon toi-
minnanohjauksen tehostamiseksi oman palve-
lutuotannon ja ostopalveluiden osalta on myös 
tehty ja ne odottavat vain johdon linjauksia.

Myös työterveyshuollon oman intranetin Työ-
terveysfoorumin kehittäminen etenee: raken-
teet on luotu, perusteet määritetty ja vähitellen 
päästään jo keskittymään enemmän sisällön 
tuottamiseen ja eri toiminnallisuuksien hyö-
dyntämiseen. Työterveyshuoltohenkilöstön 
koulutuksen eri elementit, kuten säännölliset 
videotapaamiset ja erikoistumiskoulutusasiat 
toimivat ja kehittyvät suunnitellusti.

Puolustusvoimien työterveyshuollon kehittä-
misessä on päästy hyvin alkuun, mutta paljon 
on vielä tehtävää. Kehittämistyö vaatii paitsi 

työterveysammattilaisten myös kaikkien 
sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden 
panosta. Se vaatii laaja-alaista yhteistyötä, 
joka pohjautuu johdon tukeen sekä työnan-
taja- ja työntekijäpuolien yhteiseen tahtoti-
laan ja sitoutumiseen.

Teksti:
Rami Heikkilä
lääkintämajuri, hallintoylilääkäri
Pääesikunnan Logistiikkaosasto

Tiina Kaarne 
työterveyshuollon ylilääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus

Kuvat:
Puolustusvoimat
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MAAVOIMIEN ERIKOISJOUKKOJEN  
TOIMINTAPERIAATTEET JA VALINNAT,  
HELIKOPTERIALAN HENKILÖSTÖ

Persianlahden sodan jälkeen erikoisjoukkoja on käytetty keskitetysti yhteisoperaatioympä-
ristössä eli yhteistoiminnassa kaikkien puolustushaarojen kanssa. Maavoimissa Utin Jää-
kärirykmentissä koulutetaan vapaaehtoisista asevelvollisista laskuvarjojääkäreitä. Koulu-
tus on erikoisjoukkosotilaan peruskoulutusta ja ”vuoden kestävä valintakoe” sodan ajan 
joukkoon. Asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen henkilöllä on mahdollisuus hakeutua 
sopimussotilaaksi vuoden kestävälle erikoisjääkärikurssille. Helikopterialan henkilöstön 
jatkokoulutus annetaan Utin Jääkärirykmentissä.

Utin Jääkärirykmentti perustettiin vuonna 
1997. Uusia uhkakuvia vastaamaan alettiin 
perinteisten tiedustelutehtävien rinnalla varus-
miehiä kouluttaa myös vastaerikoisjoukkotoi-
mintaan. Uttiin perustettiin vuonna 2005 Eri-
koisjääkäripataljoona, jonka tehtäviin kuuluu 
mm. laskuvarjojääkärikoulutuksen järjestämi-
nen. Laskuvarjojääkärikomppaniassa varus-
mieskoulutusta saavien sotilaiden yleisnimike 
on laskuvarjojääkäri. Määräaikaisessa sopi-
mussotilaan tai aliupseerin virassa työskente-
leviä kutsutaan erikoisjääkäreiksi.

Erikoisjoukkojen tehtävät voidaan karkeasti 
jakaa kolmeen tyyppiin:

• tiedustelutehtävät  
(SR Special Reconnaissance,  
Surveillance and Reconnaissance)

• taistelutehtävät (DA Direct Action, 
Offensive Operations) 

• tukitehtävät (MA Military Assistance) 

Erikoisjoukot asettavat korkeita vaatimuksia 
henkilöstölleen ja materiaalille. Erikoisjouk-
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kojen toiminta on lähtökohtaisesti hyökkä-
yksellistä. Joukkoja on niin vähän, ettei niitä 
kannata käyttää puolustukseen. Erikoisope-
raatiossa toimitaan lähtökohtaisesti pienem-
mällä joukolla vahvempaa vastaan. Onnistu-
minen vaatii ”suhteellisen edun” eli aikaan 
ja paikkaan sidotun hetkellisen ylivoiman. 
Tämän ylivoiman saavuttaminen voi perustua 
vain yllätykseen. Jotta tähän asetelmaan pääs-
tään, on asetettava ehdottomia vaatimuksia 
henkilöstölle, toimintamenetelmille ja mate-
riaalille. Edellä mainituista syistä esimerkiksi 
oman toiminnan salaaminen ja toimintakyky 
pimeässä ovat kriittisiä kykyjä.

Erikoisjoukkojen valmiudella on kaksi ulottu-
vuutta. Ensimmäinen näistä on ajallinen. Kou-
lutuksensa ja organisaationsa puolesta erikois-
joukot ovat välittömässä toimintavalmiudessa. 
Tyypillinen tehtäväsuunnittelun aikajänne 
yksittäiselle tehtävälle on 72–96 tuntia. Tämä 
perustuu pitkälti maalittamisen ja ilmavoi-
mien käytön suunnittelusykliin. Tehtävät vaa-
tivat lähes aina yksityiskohtaista suunnittelua 
ja koordinointia, joten pikakomennuskunta-
maista käyttöperiaatetta on vältettävä.

Valmiuden toinen ulottuvuus liittyy jou-
kon suorituskykyyn. Erikoisjoukot edustavat 

oikein käytettynä kapasiteettia, jolla voidaan 
täydentää tavanomaisten joukkojen toimin-
taa. Erikoisjoukot eivät korvaa konventionaa-
lisia joukkoja.

Erikoisjoukkojen huolto saattaa olla erittäin 
haasteellinen. Tämä tarkoittaakin yleensä sitä, 
että taktisten osien on oltava ainakin jossain 
määrin itsenäisiä. Erikoisjoukot käyttävät ns. 
työntävää huoltoa eli tarvittavat täydennykset 
toimitetaan ryhmään. Erityisen merkityksel-
linen huollon laji on lääkintähuolto. Jokaisen 
sotilaan on osattava mm. rajun verenvuo-
don tyrehdyttäminen kiristyssidettä käyttäen. 
Lääkintämiehen tulee olla erikoisjääkäri, joka 
hallitsee taktisen taisteluensiavun (TCCC = 
tactical combat casualty care). 

ERIKOISJOUKKOJEN PALKATUN 
HENKILÖSTÖN VALINNAT 

Valintojen tarkoituksena on löytää yksilöitä, 
jotka ovat koulutukseen soveltuvia. Käytän-
nön kautta parhaaksi valintamenetelmäksi on 
muodostunut fyysisen rasituksen ympärille 
rakentuvat valintakokeet.

Fyysiset perusvaatimukset ovat:

• juoksu 10 km 45 min, juoksu 15 km 72 
min 

• leuanveto 8, etunojapunnerruksia 50 ja 
istumaan nousuja 50 kpl 2 minuutissa, 
penkkipunnerrus omalla painolla vähin-
tään 3 suoritusta 

• 20–25 kg repun kanssa 15–50 kilomet-
rin jalkamarsseja (3–12 tuntia) useana 
peräkkäisenä päivänä (testi voi olla esi-
merkiksi 30 km marssi kuuteen tuntiin). 
Marssit ovat usein suunnistusmarsseja.

• uinti 400 m 12 min 

• sukellus 25 m 

Perusvalintatilaisuudessa testataan fyysisiä 
perusvalmiuksia. Toinen valintakoe on sel-
västi vaativampi ja sisältää vaativimpia suo-
rituksia sekä perusteellisen psyykkisen ja 
psykologisen testauksen. Monissa yksiköissä 
valinta jatkuu koulutuksen yhteydessä. Tyy-
pillinen hyväksymisprosentti on 10–20 %.
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HELIKOPTERIALAN HENKILÖSTÖN 
VALINNAT JA KOULUTUS

Puolustusvoimien helikopteritoiminta siir-
tyi ilmavoimien alaisuudesta maavoimiin 
vuonna 1997. Helikopterialan henkilöstö eli 
helikopterilentäjät ja lentotekninen henki-
löstö valitaan edelleen ilmavoimien hakume-
nettelyjen kautta siten, että peruskoulutus teh-
täviin annetaan ilmavoimissa ja jatkokoulutus 
toimintaan helikopterien kanssa annetaan 
Utin Jääkärirykmentissä.

Helikopterilentäjien hakumenettely on sama 
kuin ilmavoimien hävittäjälentäjien. Kou-
lutus helikopterilentäjäksi alkaa varusmies-
palveluksella ilmavoimien Reserviupseeri-
koulun Lentoreserviupseerikurssilla. Kurssin 
aikana annetaan ilmailuteorian opetusta ja 
noin 40 tunnin lentokoulutus Vinka-alkeislen-
tokoneella. Lentoreserviupseerikurssille vali-
taan vuosittain noin 40 oppilasta ja se kestää 
362 vuorokautta.

Lentoreserviupseerikurssin jälkeen tulee 
hakeutua sotatieteellisiin opintoihin Maanpuo-
lustuskorkeakouluun Maasotalinjan helikopte-
riohjaajaopintosuunnalle. Linjalle hyväksytään 
vuosittain neljä opiskelijaa.

Helikopteritoiminnan vaatimissa lentotekni-
sissä tehtävissä voi palvella varusmiehenä, 
aliupseerina, upseerina tai erikoisupseerina. 

Peruskoulutus helikopteriapumekaanikkona 
toimiville varusmiehille annetaan lentoteknil-
lisellä aliupseerikurssilla Ilmavoimien Tek-
nillisessä Koulussa. Lentoteknillisellä ali-
upseerikurssilla koulutetaan muun muassa 
aerodynamiikkaa, lento-konerakenteita ja 
-järjestelmiä, lentoteknillistä huoltoa, mäntä- 
ja suihkumoottoreita sekä elektroniikkaa. 
Kurssin jälkeen oppilaat ylennetään aliker-
santeiksi ja helikopterialan opiskelijat siirre-
tään palveluksen loppuajaksi helikopteriapu-
mekaanikoiksi Utin Jääkärirykmenttiin.

Lähde: 
Utin Jääkärirykmentti 

Teksti:
Matti Lehesjoki
Maavoimien ylilääkäri, lääkintäeversti
Maavoimien Esikunta, huolto-osasto

Kuvat:
Puolustusvoimat
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MEKANISOIDUISSA YHTYMISSÄ PALVELEVIEN 
SUORITUSKYKYVAATIMUKSET 
Mekanisoitujen yhtymien sotilaat altistuvat työssään merkittävässä määrin mm. tärinälle, 
melulle ja vedolle. Tehtävissä edellytetään hyvää terveydentilaa, hyvää tasapainoa, oman 
kehon hallintaa ja paineensietokykyä toimittaessa vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa 
kaikkina vuodenaikoina. Työterveyshuollon on tunnettava kohderyhmän työskentelyolosuh-
teet arvioitaessa yhtymien palkatun henkilöstön terveys- ja toimintakykyä.

Tuli, liike ja suoja korostuvat mekanisoi-
duissa joukoissa. Mekanisoidun joukon, eri-
tyisesti taisteluosaston, päätaistelulaji on 
hyökkäys. Komentajakeskeinen ja etupai-
notteinen johtaminen mahdollistaa kentällä 
nopeat toiminnan muutokset. Tunnusomai-
sia piirteitä mekanisoidun joukon taistelulle 
ovat häikäilemättömyys, aktiivisuus, keskey-
tymättömyys, pyrkimys yllätykseen, voimien 
keskittäminen ja syvät tavoitteet. 

Mekanisoiduissa joukoissa palvelevilta edel-
lytetään taktiikan ja tekniikan yhteensovitta-
mista. Taktiikassa korostuu toimeenpanokyky 
sekä tekniikassa kehittyvän kaluston ja järjes-

telmien tunteminen. Mekanisoidulle joukolle 
käsketään taistelutehtävät usein vuorokausit-
tain.

Henkilöstön työskentelyolosuhteiden ja 
keskeisimpien vaunujen tunteminen luo-
vat perustan työterveyshuollon tukitoimille. 
Mekanisoidun joukon raskasta iskukykyä 
edustavat Leopard-taistelupanssarivaunut. 
Vaunun paino on 55 tonnia ja pääaseena on 
120 mm:n panssarivaunukanuuna. Henkilös-
töä on neljä: vaunun johtaja, ajaja, ampuja ja 
lataaja. Vaunua voidaan pitää eräänlaisena 
usean Euroopan valtion valitsemana euro-
vaununa.

Mekanisoitu joukko.
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Taistelupanssarivaunun ohella rynnäkköpans-
sarivaunu CV9030 muodostaa sen miehis-
tölle mikrotason toimintaympäristön. Vau-
nun miehistöön kuuluu vaunun johtaja, ajaja 
ja ampuja.  Vaunussa on lisäksi tilat kahdek-
salle panssarijääkärille. Vaunussa on runsaasti 
elektroniikka ja optroniikkaa, jotka vaativat 
ahtaissa tiloissa työskentelevältä vaunumie-
histöltä erityistä osaamista.

Rynnäkköpanssarivaunun taisteluteho perus-
tuu vaunumiehistön ja panssarijääkäriryhmän 
yhteistoimintaan. Panssarijääkärijoukon psy-
kofyysinen suorituskyky koostuu tilannekoh-
taisista taidoista, joita yksilöiden ja joukon 
on kyettävä taistelussa käyttämään. Taistelu-
ajoneuvomiehistön fyysisen toimintakyvyn 
kehittämisen osa-alueita ovat kestävyys, tais-
telijan voima, reaktiokyky, lihashallinta ja 
koordinaatiokyky.

Vaunujen sisällä työskentelevien on hallittava 
liikkeiden aiheuttama altistus pahoinvoin-
nille, koska ulkopuolelta saatava tilannekuva 
on rajallinen mm. horisontin puuttuessa.  

Panssarivaunukouluttajat toimivat pääsään-
töisesti ajo-opettajina ja tulitoiminnan valvo-
jina sekä huoltotehtävissä halleilla. He jou-
tuvat toimimaan kaikkina vuodenaikoina, 
jolloin lämpötilavaihtelut voivat olla jopa -30 
ja +30 asteen välillä. Kouluttajilta edellyte-
tään hyvää tasapainoa, koska he työskentele-
vät mm. panssarivaunun kannella tai seisovat 
vaunun luukuissa.

Terveydelliset vaatimukset vaunukoulutta-
jalla ovat moitteeton tuki- ja liikuntaelimistö 
eikä hänellä ei saa olla ylipainoa. Lisäksi 
edellytetään hyvää tasapainoa ja oman kehon 
hallintaa sekä hyvää paineensietokykyä. 
Varusmiesten ajokoulutuksessa kouluttajalla 
ei ole vaunun ajoon vaikuttavia apuvälineitä 
ja esim. vaunun prismoilla ajettaessa tai vau-
nua johdettaessa on hahmotettava vaunun 
mitat suhteessa maastoon. 

Panssarivaunukouluttajan terveydellisiä ris-
kejä ovat kokemusperäisesti:

• tärinä, johtuen työskentelyolosuhteista 
ajokoulutuksen aikana kannella

• melu, aiheutuen ammunnoista, mootto-
rista ja radioverkon taustakohinasta

• kylmyys, kosteus, veto ja ajoviima

• liukastumiset vaunun päälle kiivettäessä, 
siellä liikuttaessa ja alastulossa 

• dieselpakokaasujen ja hiekkapölyn aiheut-
tamat hengitysteiden ärsytykset

Panssarivaunukouluttajien työolosuhteita ja 
suojavaatetusta on pyritty parantamaan. Vii-
meisimmät parannukset suojavaatetukseen 
ovat kylkisuojat, parannetut väliasut sekä 
topatut alusasut.

Yleistäen vaunumiesten toimintakyky koos-
tuu fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja 
eettisistä tekijöistä. Eettinen toimintakyky 
ilmenee vaunumiehistön päätöksentekoky-
kynä ja vastuuntuntona. Sitä voidaan pitää 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toiminta-
kyvyn yhdistäjänä sekä kuvata käytännön vii-
sautena  –henkisesti lyöty yksilö ei ole fyysi-
sestikään toimintakykyinen.

Maavoimilla on merkittävä osuus puolus-
tusjärjestelmässämme. Maavoimilta vaadi-
taan entistä joustavampia, nopeampia, liik-
kuvampia ja toimintavalmiimpia kaikkien 
aselajien joukkoja. Yhteiskäyttö tuo aina 
enemmän tehoa kuin yksittäisten järjestel-
mien käyttö. Mekanisoidut yhtymät edustavat 
tulivoimaisimpia ja nykyaikaisimpia varustet-
tuja joukkojamme. Niitä tukevan työterveys-
huoltohenkilöstön on aiheellista tunnistaa 
puolustushaaran erityispiirteet, joiden osalta 
suosittelemme säännöllisesti ilmestyvän Jal-
kaväen vuosikirja -julkaisun seuraamista.

Teksti:
Matti Lehesjoki
lääkintäeversti
Maavoimien ylilääkäri
Maavoimien Esikunta, huolto-osasto

Ilkka Mäkitie
lääkintäeversti
Kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja
Sotilaslääketieteen Keskus

Juha Jakobsson
kapteeni
Parolannummen terveysasema
Sotilaslääketieteen Keskus

Kuva: 
Puolustusvoimat

Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 1

21

PV_sotlaaktiet_1-12_011211.indd   21 1.12.2011   12.48



MAAVOIMIEN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN 
LÄÄKINTÄHUOLLON ERITYISVAATIMUKSET
Kansainvälisessä kriisinhallintatoiminnassa lääkintähuolto toimii yhtenä tärkeänä operatii-
visen toiminnan mahdollistajana. Keskeistä on operaation vaatimukset täyttävän henkilös-
tön valinta sekä heidän työ- ja toimintakykynsä turvaaminen toimialueella. 

Lääkintätiedustelun keinoin selvitetään toi-
mialueen terveydelliset haasteet. Tarkoituk-
senmukaiset lääkintävarusteet mahdollistavat 
sekä lääkintä- että muun henkilöstön tehok-
kaan lääkinnällisen toiminnan. Koko henki-
löstön perusteellinen koulutus ennen operaa-
tioon lähtöä sekä jatkuvana toimintana itse 
operaatioalueella on onnistumisen edellytys. 
Ensiavussa korostuu haavoittuneen verenvuo-
don tyrehdyttämisen merkitys. Jokaisen ope-
raatioon osallistuvan tulee osata rajun veren-
vuodon tyrehdytys kiristyssidettä käyttäen.  

HENKILÖSTÖN TERVEYDELLISET 
EDELLYTYKSET

Kriisinhallintahenkilöstön terveydelliset vaa-
timukset vaihtelevat jossain määrin operaa-
tion luonteen ja erityisesti kunkin henkilön 
tehtävän mukaan. Lähtökohtaisesti palve-

lukseen hyväksymisen edellytyksenä on pal-
veluskelpoisuusluokka A sekä hyvä toimin-
takyky ja kunto. Karsiva tekijä on henkilön 
perussairaus, joka asettaa rajoituksia fyy-
siselle suorituskyvylle, kuumansiedolle tai 
vamman siedolle ja vamman paranemiselle. 
Samoin on suhtauduttava pidättyväisesti sel-
laisiin perussairauksiin, joiden pahenemisen 
todennäköisyys toimialueella on suuri. Poti-
laan evakuointi vammautumis- tai loukkaan-
tumispaikalta on pääsääntöisesti huomattavan 
vaikeaa ja lisäksi sairastuneen henkilön tehtä-
vän täyttäminen korvaajalla on haasteellista.

EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO JA 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimialueen terveydelliset riskit selvitetään 
ennen operaatioon osallistumista lääkintätie-
dustelun keinoin. Siihen perustuen suunnitel-

Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 1

22

PV_sotlaaktiet_1-12_011211.indd   22 1.12.2011   12.48



laan kuhunkin operaatioon rokotusohjelma, 
jolla pyritään ehkäisemään kustannustehok-
kaasti henkilöstön tartuntatautiriskejä. Ympä-
ristöterveydenhuollon merkitys korostuu 
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sen 
tärkeitä osa-alueita ovat henkilö- ja joukko-
kohtaisen hygienian ohjaus, valvonta ja koulu-
tus, elintarvikehygienia, vesihygienia, majoi-
tusolojen ja jätehuollon ohjaus ja valvonta, 
tuhoeläintorjunta, tarttuvien eläintautien tilan-
nekuva ja ehkäisy sekä elintarvike- ja vesivä-
litteisten epidemioiden ehkäisy ja selvitys.

LÄÄKINTÄKOULUTUS

Henkilöstön palvelusturvallisuudelle ja ope-
ratiiviselle toimintakyvylle on ensiarvoisen 
tärkeää, että jokainen hallitsee toimialueen 
olosuhteissa vaadittavat hygieniavarotoimet. 
Samoin operatiiviset tehtävät edellyttävät 
jokaiselta ajanmukaisten ja tehokkaiden ensi-
aputoimien hallintaa. Tämän vuoksi rotaatio-
koulutuksessa käydään läpi ensiavun ja tak-

tisen ensihoidon (Tactical Combat Casualty 
Care) periaatteet sekä käytettävät apuvälineet. 
Toimialueella kriisinhallintajoukon lääkintä-
henkilöstö antaa täydentävää koulutusta ja joh-
taa harjoituksia. Lääkintäkoulun potilassimu-
laattorin henkilöstö käy säännöllisesti kaksi 
kertaa vuodessa kullakin operaatioalueella 
antamassa ensiapu-ensihoitokoulutusta sekä 
suomalaisille että muiden valtioiden sotilaille.

LÄÄKELOGISTIIKKA

Kriisinhallintajoukon perustason lääkevali-
koima on kansallisella vastuulla. Suomalaisessa 
toimintamallissa lääkkeet hankkii kotimai-
nen johtoporras kumppanuussairaanhoitopiirin 
apteekista. Jatkuvana toimintana tätä harjoittaa 
Porin Prikaati hankkiessaan Maavoimien krii-
sinhallintaoperaatioiden lääkkeet Satakunnan 
sairaanhoitopiiriltä. Lääkkeiden kuljetukseen 
toimialueelle sekä varastointiin ja jakeluun 
itse toimialueella liittyy erityisesti kuumuu-
den, pölyn ja kosteuden aiheuttamia haasteita. 

Norjalainen Role 2 -sairaala Masar-e-Sharifissa. 
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Varautuminen epidemioihin, onnettomuuksiin 
ja haavoittumisiin edellyttää suurta lääke- ja 
erityisesti nestevarastoa.

SAIRAANHOITO

Perustason yleislääkäritasoinen terveyden-
huolto toimialueella on pääsääntöisesti kan-
sallisella vastuulla (NATO: Role 1; YK: Level 
1). Päivittäisessä toiminnassa hallitsevia diag-
noosiryhmiä ovat infektiosairaudet, tapatur-
mat sekä rasitusvammat. Viimeksi mainittuja 
ilmaantuu sekä palvelustehtävien että liikun-
nan yhteydessä. Erikoislääkärikonsultaatiot 
sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 
hankitaan yhteistyösopimusten perusteella 
muiden valtioiden ylläpitämistä kenttäsai-
raaloista (Role/Level 2–3). Paikallisista olo-
suhteista johtuen kyseisten palveluiden saa-
tavuudessa saattaa olla sekä ajankäytöllisiä 
että laadullisia haasteita. Varsin usein kiireet-
tömissä tapauksissa palvelut voidaan hankkia 
kotimaassa potilaan palvelusvapaiden aikana. 
Mikäli vamma, tapaturma tai sairaus vaa-
tii pidempikestoista sairaalahoitoa, siirretään 
potilas kotimaiseen sairaalaan (Role/Level 4).

POTILASEVAKUOINTI

Kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden 
keskeinen haaste on nopean potilasevaku-

oinnin järjestäminen. Pitkät välimatkat sekä 
vaikeat ilmasto- ja maasto-olosuhteet ovat 
ongelmia. Pintaevakuointi on kohtuuttoman 
hidasta ja toisaalta ilmaevakuointia haittaa-
vat heikkotasoiset lentokentät sekä helikop-
teritoimintaa erityisesti pöly, miinavaara ja 
helikopterien lyhyt toimintasäde. Evakuointi 
hoidetaan kansallisuuksien välisenä yhteis-
toimintana. Strateginen evakuointi eli poti-
laan siirto toimialueelta kotimaahan on kan-
sallisella vastuulla, kuten lopullinen hoitokin 
(edellä mainittu Role/Level 4). 

Lääkintähuollon hoitaessa tehtävänsä hyvin 
on kriisinhallintajoukon komentajalla käytet-
tävissään fyysisesti suorituskykyinen joukko. 
Jokainen joukon taistelija voi myös luottaa 
siihen, että saa tarvitessaan välittömästi par-
haan mahdollisen avun. 

Teksti:
Vesa Salonen
LKT, sisätautien erikoislääkäri, reumatologi
lääkintäkomentajakapteeni res.,hallintoylilääkäri vs.
Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunta

Matti Lehesjoki
lääkintäeversti
Maavoimien ylilääkäri
Huolto-osasto, Maavoimien Esikunta

Kuva:
Kirjoittajien kokoelmista
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ILMAVOIMIEN TYÖTERVEYSHUOLLON SUUNTA
Ilmavoimat on tehnyt Sotilaslääketieteen Keskuksen kanssa puitesopimuksen, johon sisäl-
tyvät myös työterveyshuollon palvelut. Sotilaslääketieteen Keskus tuottaa yli 95 % kaikista 
Ilmavoimien työterveyshuollon palveluista. Ilmavoimien palvelutarvetta leimaavat monen-
laiset altisteista työtä tekevät ammattiryhmät – keihäänkärkenä hävittäjälentäjät. Tämän 
johdosta työterveyshuollossa korostuvat primaaripreventio (esim. tietoiskut, rokotukset), 
sekundaaripreventio (tiheät määräaikaistarkastukset) ja tertiääripreventio (sairauksien var-
hainen toteaminen ja haitan minimointi).

Ilmailulääketiede on monissa maissa oma lää-
ketieteen erikoisalansa. Suomessa sen huippua 
edustaa Sotilaslääketieteen Keskus, johon kuu-
luvat Ilmailulääketieteen keskus (Aeromedical 
Centre) ja ilmailulääkärijohtoiset varuskuntien 
terveysasemat. Näiden tehtävänä on edistää len-
toturvallisuutta, ennaltaehkäistä lento-onnetto-
muuksia ja parantaa Ilmavoimien operatiivista 
suorituskykyä. Sotilaslääketieteen Keskuksen 
henkilökunta toteuttaa edellä mainittuja tehtä-
viä tekemällä sotilaslentäjien valintoja, toteut-
tamalla ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, 
pitämällä työterveyshuoltopainotteista sairaus-
vastaanottoa, järjestämällä koulutusta, osallistu-

malla harjoituksiin ja tekemällä tutkimustyötä. 
Avain laadukkaaseen työhön on ilmailulääke-
tieteen koulutus, verkottuminen sekä kansal-
listen että kansainvälisten yhteistyökumppa-
neiden kanssa sekä osallistuminen tuettavien 
lentoyksiköiden lentopalvelukseen. Ilmavoimat 
läpäisi vuonna 2009 ensimmäisenä NATO:n 
ulkopuolisena maana NATO TACEVAC – sota-
valmiustarkastuksen. Operatiivisen valmiuden 
nostaminen nopeasti vaatii aina ennakkoval-
mistautumista niin lääkintähenkilöstön, lää-
kintämateriaalin kuin suunnitelmienkin osalta. 
Tämän johdosta ilmailulääkäreillä tulee olla 
valmiudet lento-osaston lääkintähuoltosuunni-
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telman tekemiseksi myös kansainvälisiin krii-
sinhallintatehtäviin. 

TYÖTERVEYSHUOLTO ERI 
AMMATTIRYHMILLE 

Lentopalvelukseen osallistuvalla henkilös-
töllä tulee olla Ilmailulain, sotilasilmailu-
asetuksen, sotilasilmailumääräyksen, lento-
palveluksen pysyväiskäskyn ja Ilmavoimien 
esikunnan normien mukainen ilmailulääke-
tieteellinen kelpoisuustodistus. Kelpoisuuden 
saamiseksi on läpäistävä ilmailulääketieteel-
liset määräaikaistarkastukset. Sotilaslentäjillä 
tämä tarkoittaa kerran vuodessa laajaa ilmai-
lulääketieteellistä tarkastusta Ilmailulääke-
tieteen keskuksessa Helsingin Meilahdessa. 
Ilmailulääketieteen keskus toimii myös työ-
terveyshuollon konsultointiyksikkönä vaati-
vissa työkykyselvityksissä. Lisäksi ohjaajien 
on läpäistävä oman varuskunnan terveysase-
malla tehtävä puolivuotistarkastus, joka sisäl-
tää polkupyöräergometrilla toteutettavan 
maksimaalisen kuntotestin. Lentomekaanik-
kojen, taistelunjohtajien, ilmavalvontahenki-
löstön, savusukeltajien ja mastotyöntekijöiden 
tiheät määräaikaistarkastukset ja työpaikka-
käynnit toteuttaa pääasiassa terveysaseman 
työterveyshuollon ammattilainen. Näissä tar-
kastuksissa korostuvat esim. kemialliset altis-
teet ja melutyö.  Vuoro- ja yötyön aiheuttama 
vireystilan lasku on merkittävä operatiivinen 
riski Ilmavoimissa. Nykyään suositellaan käy-
tettäväksi nopean kierron vuorotyötä tarkkaa-
vaisuutta vaativissa työtehtävissä (aamu-ilta-
yö-vapaa).

LENTOTURVALLISUUS

Sotilaslentämiseen sisältyy aina riskejä, joiden 
tunnistaminen ja hallinta ovat erittäin tärkeitä. 
Riskien tunnistamiseksi puolustusvoimien 
ilmailussa on häiriöilmoitusten raportointijär-
jestelmä, johon tulee vuositasolla n. 5 500 häi-
riöilmoitusta. Psykofysiologisten häiriöiden 
raportointi lentopalveluksessa on osa rapor-
tointijärjestelmää. Tärkeimmät ilmailulääke-
tieteelliset riskit lentopalveluksessa ovat asen-
totajun menetys, vireystilan lasku (univaje, 
yölennot, aikaero kansainvälisissä tehtävissä), 
G-kuormitus, hypoksia / hyperventilaatio, pai-
neistuksen menetys (sukeltajan tauti), psyyk-

kinen kuormitus ja human factors, sairauden 
ja lääkityksen vaikutus suorituskykyyn, nes-
tehukka ja barotrauma (elimistön onteloiden 
paineentasaus).

Jokaisessa lentoyksikössä on lentoturvalli-
suusupseeri, joka yhteistyössä lentoyksikön 
johdon ja ilmailulääkärin kanssa luo lento-
turvallisuusohjelman. Ohjelman toteutumista 
seurataan määrävälein lentoturvallisuustoimi-
kunnan kokouksissa. Tärkeää on myös lento-
turvallisuutta painottavan asenteen vahvista-
minen. Lentoturvallisuus toimialana kokoaa 
vuosittain Ilmavoimien top 10 -listan huo-
lenaiheista. Viimeisen kahden vuoden ajan 
listalla ovat olleet ohjaajien tukirankavaivat. 
Tämän seurauksena mm. hävittäjäohjaajien 
työergonominen koulutus Sotilaslääketieteen 
Keskuksen fysioterapeuttien toimesta on käs-
ketty pysyväksi toiminnaksi.

Riskien hallitsemiseksi on kehitetty ”opera-
tional risk management” eli ORM. Se voidaan 
tehdä poikkeavasta toiminnasta, sotaharjoi-
tuksesta tai jopa yksittäisestä lennosta. Esim. 
Afganistaniin suuntautuvassa operatiivisessa 
lennossa ORM:ssa tunnistetaan merkittävät 
riskit ja analysoidaan niiden todennäköisyys. 
Jos riskin seuraukset ovat merkittävät ja riskin 
todennäköisyys suuri, on tehtävä ennaltaeh-
käiseviä toimenpiteitä riskin hallitsemiseksi. 
Toimenpiteiden jälkeisessä uudessa ORM-
tarkastelussa ristiintaulukoinnin tulee osoit-
taa riskin toteutumisen laskeneen operatiivi-
sesti hyväksyttävälle tasolle tai lentotehtävää 
ei suoriteta.

Aiemmin lentoturvallisuuden kehittäminen 
toteutui suurelta osin lento-onnettomuustut-
kintojen kautta. Nykyään panostetaan ennal-
taehkäisyyn ja koulutukseen. Eräs parhaista 
esimerkeistä on Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen toteuttama hypoksiakoulutus ohjaajille 
F-18 Hornet -simulaattorissa. Jatkossa asen-
totajukoulutuksen kehittäminen on tärkeim-
piä ilmailulääketieteellisiä koulutushaasteita.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Työterveyshuollon toiminta ei rajoitu Suo-
men rajojen sisälle. Kansainvälistä toimintaa 
harjoitellaan säännöllisesti Ilmavoimien osal-
listuessa lentoharjoituksiin ympäri maailmaa. 
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Artikkelin kirjoittaja Tuomo Leino (vas.) ja 
Ilmasotakoulun koulutuspataljoonan komen-
taja, majuri Ari Jauhiainen.

Tämän tarkoituksena on lääkinnällisen val-
miuden luonti Ilmavoimien lento- ja maayk-
sikön mahdollisesti osallistuessa sotilaalli-
seen kriisinhallintaan. Ilmavoimat osallistui 
Trollenhagenissa Saksassa erittäin perusteel-
liseen NATO-evaluointiin. Myös Ilmavoimien 
osaston lääkinnällinen suorituskyky testattiin 

NATO:n 10-1-2 -kriteerien pohjalta. Puolu-
eeton evaluaatio paljasti, että lääkinnän ope-
ratiivisessa suorituskyvyssä suurin puute on 
ammattisotilaiden taisteluensiaputaidoissa. 
Satunnaisesti valitut osaston sotilaat eivät 
merkittävältä osalta pystyneet pitämään hen-
gissä vaikeasti haavoittunutta taistelupariaan 
10 minuutin ajan ennen ammattiavun saapu-
mista (eli suorittamaan alueen varmistamista, 
siirtämään haavoittuneen suojaan, tyrehdyt-
tämään verenvuodot ja pitämään hengitys-
tiet auki). Tämän johdosta työterveyshuollon 
toteuttaman ensiapukoulutuksen tulee jatkossa 
suuntautua nimenomaan taisteluensiapuun.    

Teksti: 
Tuomo Leino,  
lääkintämajuri,  
Ilmavoimien ylilääkäri, LT, korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoislääkäri, ilmailulääkärin AME 
1 valtuutus, sotilaslääketieteen erityispätevyys, 
Ilmavoimien esikunta 

Kuvat: 
Kirjoittajan kokoelmista
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MERITURVALLISUUDEN ERITYISVAATIMUKSET 
LAIVATYÖSSÄ
Työskentely merenkulkuammatissa asettaa työntekijälle erityisiä vaatimuksia ammatilli-
sen osaamisen sekä fyysisen ja henkisen terveyden osalta. Lainsäädännössä asetetaankin 
merimiesammatissa toimiville koulutukseen, terveydentilaan ja sen seurantaan liittyviä 
vaatimuksia, joiden tavoitteena on yksilön, aluksen ja koko meriliikenteen turvallisuuden 
edistäminen. Myös merenkulkijoiden terveydentilan arviointeja suorittavalle lääkärille on 
säädetty pätevöitymisvaatimuksia. 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aluk-
silla palveleva henkilöstö on rajattu siviilime-
renkulun lainsäädännön ulkopuolelle. Meri-
turvallisuuden varmistamiseksi heitä koskevat 
kuitenkin virastojen sisäiset määräykset mm. 
terveystarkastusten ja -vaatimusten osalta.

LAIVAVÄEN TERVEYSTARKASTUKSET

Merenkulun turvallisuuden edistämiseksi 
säädetty laivaväen terveystarkastuksia kos-
keva laki1 astui voimaan vuoden 2011 alusta 
ja kumosi aiemman asetuksen merimiehen 
lääkärintarkastuksista. Sen mukaan laivaväen 
eli aluksilla työskentelevän henkilöstön tulee 
täyttää tehtävänsä mukaiset terveydelliset 
vaatimukset. Työntekijöiden on käytävä ter-
veydentilansa osoittamiseksi lääkärintarkas-
tuksessa enintään kahden vuoden välein.

Laivaväen terveystarkastuksia suorittavan 
lääkärin tulee olla Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviranomaisen hyväksymä 
merimieslääkäri2 silloin, kun kyseessä on 
ensimmäisen kerran tehtävä lääkärintarkas-
tus (alkutarkastus) tai uusintatarkastus ulko-
maanliikennettä varten. Lisäksi edellytetään, 
että merimiehen alkutarkastus ulkomaanlii-
kennettä varten on tehty terveydenhuoltolain 
mukaisessa merimiesterveyskeskuksessa3. 
Pelkästään kotimaanliikenteessä toimivan 
laivaväen uusintatarkastuksen voi suorittaa 
muukin kuin merimieslääkäri, mutta silloin-
kin lääkärin tulisi olla hyvän työterveyshuol-
tokäytännön periaatteiden mukaisesti perehty-
nyt merenkulkijoiden työskentelyolosuhteisiin 
ja terveydellisiin erityisvaatimuksiin ja antaa 
tarkastuksesta lausuntonsa kyseiseen tarkoi-

tukseen laaditulle kaavakkeelle4. Ohjeita lai-
vaväen lääkärintarkastuksista on löydettävissä 
esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön 
oppaasta Merimiehen lääkärintarkastusoh-
jeet4 ja Työterveyslaitoksen internet-sivustolta 
(www.ttl.fi).

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aluk-
silla palvelevaan henkilöstöön ei pääsään-
töisesti sovelleta lakia laivaväen lääkärin-
tarkastuksista. Viranomaismerenkululle on 
kuitenkin annettu viraston sisäisiä määräyk-
siä ja ohjeita5, 6, 7, joiden tavoitteet ja sisältö 
noudattelevat edellä mainitun lainsäädännön 
periaatteita. Sotilasmerenkulkijoiden on käy-
tävä työterveyshuollon määräaikaistarkas-
tuksissa alkutarkastuksen jälkeen vuosittain, 
minkä perusteella työterveyslääkäri laatii tar-
kastetulle lääketieteellisen merikelpoisuus-
todistuksen. Tällainen käytäntö, jossa meri-
kelpoisuuden arviointi on sisällytetty osaksi 
kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa, on nähty 
yleisemminkin edulliseksi verrattuna tilan-
teeseen, jossa merimieslääkärintarkastukset 
tehdään muusta työterveyshuollosta erillään8. 
Puolustusvoimien työterveyshuollossa meren-
kulkijoita tarkastavalta lääkäriltä ei edellytetä 
merimieslääkärintarkastuslomakkeen käyt-
tämistä eikä merimieslääkärioikeutta, jos-
kin tähän kuuluvaa lisäkoulutusta voidaan 
pitää suositeltavana. Terveystarkastusohjeen 
mukainen terveydentilan arviointi koskee 
myös kaikkia puolustusvoimien aluksilla pal-
velevia asevelvollisia.

Merimiesammattiin hakeutuvien laivastolin-
jan merikadettien terveydellistä valintame-
nettelyä on kehitetty viime vuosina. Valin-
toihin osallistuu puolustusvoimissa palveleva 
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merenkulun terveydellisiin erityisvaatimuk-
siin perehtynyt lääkäri, joka on haastatellut 
laivastolinjalle hakeneet ja käynyt läpi näi-
den hakuasiakirjoihin sisältyneet lääkärin-
todistukset terveysvaatimusten täyttymisen 
varmistamiseksi. Jatkovaiheeseen päässeille 
on tehty tarkka terveystarkastus Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen Aeromedical Centre:ssä 
Helsingissä ennen lopullista valintaa. Tarken-
netulla valintaprosessilla on pyritty ennakoi-
maan mahdollisia aistitarkkuuksien tai tervey-
dentilan myöhempien muutosten mukanaan 
tuomia ongelmatilanteita koulutukselle ja 
työuralle merenkulkuammatissa. Menettelyn 
kokemukset ovat hyvät.

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET 
LAIVATYÖSSÄ

Merimiesammatissa toimivan on oltava fyy-
siseltä ja henkiseltä suorituskyvyltään sellai-

nen, että hän kykenee huolehtimaan normaa-
lien työtehtäviensä lisäksi poikkeuksellisista 
tilanteista vaarantamatta omaa taikka mui-
den aluksella työskentelevien turvallisuutta. 
Tuki- ja liikuntaelimistön tilan ja merenkulki-
jan ruumiinrakenteen on sallittava liikkumi-
nen aluksen portaissa ja hätäpoistumisteissä. 
Kohtauksittain ilmenevät toimintakykyä 
rajoittavat sairaudet ja sellaiset jatkuvaa lää-
kehoitoa vaativat sairaudet, joissa lääkityk-
sen keskeytyminen saattaisi johtaa nopeaan 
toimintakyvyn menettämiseen, muodostavat 
pääsääntöisesti esteen laivapalvelukselle. On 
selvää, että herkästi meritaudista kärsivää ei 
tule sijoittaa laivapalvelukseen. Alusolosuh-
teissa myöskään useimpien erityisruokava-
liohoitojen toteuttaminen ei ole mahdollista. 
Epäselvissä tilanteissa on syytä harkita alan 
erikoislääkärin tai Työterveyslaitoksen asian-
tuntijoiden konsultaatiota.9

Merenkulkua ennen ja nyt. James Cookin HMS Endeavour -laivan replika ja Miinalaiva Poh-
janmaa merikadettien koulutuspurjehduksella Ranskassa St. Malon satamassa heinäkuussa 
2004.
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Merimiesammatissa toimiminen edellyttää hy- 
vää psyykkistä terveydentilaa. Alusolosuhtei-
den suljettu ympäristö ja ahtaus sekä mahdol-
liset pitkät työrupeamat, yötyö ja vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksien rajoittuneisuus voivat 
laukaista toimintakykyä rajoittavia psyykkisiä 
oireita.

Näkö- ja kuuloaistien merkitys korostuu muun 
ammattiliikenteen tavoin merenkulkuamma-
teissa. Väylämerkintöjen ja muun meriliiken-
teen seuraaminen sekä merikarttojen ja tek-
nisten laitteiden käyttö edellyttävät hyvää 
kauko- ja lähinäköä. Alusten välinen kommu-
nikointi merellä tapahtuu pääosin radioteitse. 

Puolustusvoimien aluksella palvelevan pal-
katun henkilöstön ja asevelvollisten tervey-
dentilaan ja aistien tarkkuuksiin liittyvät 
vaatimukset eri tehtävissä on kirjattu Terveys-
tarkastusohjeeseen (TTO 2008).

Kirjallisuus:
1.  Laki laivaväen lääkärintarkastuksista 

17.12.2010/1171. 
2.  Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkä-

riksi 29.1.2009/47. 
3.  Terveydenhuoltolaki 19 § 30.12.2010/1326. 
4.  Merimiehen lääkärintarkastusohjeet. Sosiaali- ja 

terveysministeriön oppaita 2005:3. Yliopisto-
paino, Helsinki, 2005. 

5.  Terveystarkastusohje (TTO 2008). Ohjesään-
tönumero 330. Pääesikunta, Logistiikkaosasto. 
Edita Prima Oy, Helsinki, 2008. 

6.  Sotilasmerenkulkuohje (SMO). Merivoimien 
Esikunnan ohje HE1504, 2.3.2009. 

7.  Merikelpoisuustarkastusten suorittaminen. 
Merivoimien Esikunnan PAK IV A 3:10, 
30.6.1997. 

8.  Paakkola K, Niemi L, Saarni H. Merimiester-
veyskeskukset ja merenkulkijoiden terveyden-
huolto. Työterveyslääkäri 2006;24(2):44–48. 

9.  Saarni H. Merenkulkijan lääkärintarkastuksis-
ta. Työterveyslääkäri 2007;25(4):17–20. 

Teksti:
Mikko Lappi
lääkintäkomentajakapteeni, LL, päällikkölääkäri, 
merimieslääkäri
Upinniemen terveysasema, Sotilaslääketieteen Keskus

Janne Tikkinen
lääkintäkomentajakapteeni, LL, sotilaslääkäri, 
merimieslääkäri
Upinniemen terveysasema, Sotilaslääketieteen Keskus 

Kai Parkkola
lääkintäkommodori, LT, dos, Merivoimien ylilääkäri
Merivoimien Esikunta

Kuva: 
Mikko Lappi
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SUKELTAJIEN LÄÄKETIETEELLISET  
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET
Puolustusvoimien (PV) ja Rajavartiolaitoksen (RVL) sukeltajien sukelluskelpoisuus arvioi-
daan vuosittain Sukelluslääketieteen keskuksessa Upinniemessä. Määräaikaistarkastuksen 
perustana toimii uudistunut esitietolomake, johon sukeltaja ilmoittaa selvityksen terveyden-
tilastaan, sairauksistaan, lääkityksistään ja sukellustunneistaan. Sukeltaja täyttää kaavak-
keen todenmukaisesti ja ymmärtäen, että tietojen ilmoittamatta jättäminen vaarantaa sekä 
oman että koko sukellusjoukkueen turvallisuuden. 

Esitietolomake jää viralliseksi potilasasiakir-
jaksi, johon voidaan tarvittaessa palata työ-
terveyshuollollisissa korvausasioissa sukelta-
jan siirtyessä eläkkeelle. Sukelluslääketieteen 
keskuksessa tapahtuvassa sukeltajan määrä-
aikaistarkastuksissa noudatetaan European 
Diving Technology Committee (EDTC) lää-
ketieteellisiä vaatimuksia ammattisukeltajan 
sukelluskelpoisuudelle.

MAKSIMAALISEN HAPENOTTOKYVYN 
(V02MAX) RAJA-ARVOT 
PUOLUSTUSVOIMIEN JA 
RAJAVARTIOLAITOKSEN SUKELTAJILLA

Perusteet maksimaalisen hapenottokyvyn 
(V02max) käytölle sukelluskelpoisuutta arvi-
oitaessa:

• V02max on aerobisen suorituskyvyn 
mitta

• V02max on elimistön terveyden mitta

• V02max on tärkein kuplan muodostuk-
selta suojaava yksilön ominaisuus

• V02max heikentyy aerobisen kunnon 
huonontuessa sekä iän ja painon nous-
tessa altistaen sukeltajan kuplan muo-
dostukselle ja sukeltajantaudille

Tavoitteena kaikille puolustusvoimien/Raja-
vartiolaitoksen sukeltajille on mahdolli-
simman hyvä V02max. Tällä taataan paras 
mahdollinen aerobinen suorituskyky, suo-
jautuminen kuplien muodostumiselta ja siten 
myös sukeltajantaudilta sekä kuplien pitkäai-
kaisvaikutuksilta keskushermostossa ja luus-
tossa. Seurauksena ovat myös edulliset ter-
veysvaikutukset sydän- ja verisuonielimistölle 
ja ylipainon ennaltaehkäisy. 

Fyysinen suorituskyky on tärkein tekijä arvi-
oitaessa taistelijan sukelluskelpoisuutta. 
Sukeltajien tulee olla mahdollisimman 
hyvässä fyysisessä kunnossa suoriutuak-
seen tehtävästään poikkeuksellisissa olosuh-
teissa, joita ovat esimerkiksi nestehukka, uni-
vaje, ravinnon vaje, kylmyys, merenkäynti, 
toistuvat sukellukset, raskaat fyysiset suo-
ritustarpeet ennen ja jälkeen sukeltamisen 
ja haavoittuneen/tajuttoman sukellusparin 
pelastaminen. Ylimääräistä aerobisen suori-
tuskyvyn kapasiteettia tarvitaan myös pusku-
roimaan epäedullisten olosuhteiden vaikutuk-
set kuplan muodostukseen ja sukeltajantaudin 
riskiin. Tämän vuoksi puolustusvoimien 
sukeltajalla V02max tulee olla tavallista työ-
sukeltajaa huomattavasti parempi. Tärkeim-
mät yksilön fyysisten omaisuuksien riski-
tekijät kuplan muodostukselle ovat heikko 
V02max ja vanhempi ikä. Muita riskitekijöitä 
kuplan muodostukselle ovat korkea rasvapro-
sentti, ylipaino ja todennäköisesti myös yli-
suuri lihasmassa.

V02max mitataan ensisijaisesti juoksumatto-
testillä ja tarvittaessa perustellusta lääketieteel-
lisestä syystä polkupyöräergometrillä. Eräiden 
sydänsairauksien poissulkemiseksi sukeltajan 
suorituskyky mitataan juoksumaton sijaan pol-
kupyöräergometrillä 45- ja 50-vuoden iässä. 
Operatiivisen toimintakyvyn tarvitsevan eri-
koisjoukon sukeltajien suorituskyky mitataan 
ainoastaan juoksumattotestillä V02max vaa-
timustason ollessa 55 ml/min/kg. Jos erikois-
joukkojen sukeltaja ei kykene suoriutumaan 
juoksumattotestissä, niin hänen ei katsota ole-
van tutkimushetkellä operatiivisesti toiminta-
kykyinen.
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V02max mitataan ensisijaisesti hengitys-
kaasuanalyysillä (kokonaishapenkulutus ml/
min ja suhteutettuna sukeltajan painoon ml/
min/kg) ja juoksukuormasta (juoksumaton 
nopeus ja kulma) lasketulla arvolla. Samana 
vuonna juostun Cooper-testin tulos muunne-
taan myös hapenottokyvyksi ja otetaan tarvit-
taessa huomioon kokonaistestitulosta paran-
tavana arvona. 

V02max-rajat määräytyvät sukeltajan tehtä-
vän mukaan. Iän mukanaan tuomaa aerobisen 
kunnon huonontumista ei suoranaisesti huo-
mioida. Sen sijaan, jos työsukeltaja (syvyys-
luokka I–III) ei yllä vaadittuun raja-arvoonsa 
50 ml/min/kg, niin hän voi sukeltaa käyttäen 
sukellustaulukoita yhtä pykälää syvemmältä 
edellyttäen, että V02max on kuitenkin vähin-
tään 45 ml/min/kg. Alle 45 ml/min/kg suo-
ritukset johtavat sukelluskieltoon. Tuolloin 
Sukelluslääketieteen keskuksen fysioterapeutti 
suunnittelee sukeltajalle henkilökohtaisen 
kunto-ohjelman ravitsemusohjeineen, joiden 
tavoitteena on aerobisen suorituskyvyn paran-

taminen. Uusinta-arvio sukelluskelpoisuudesta 
tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua.

Heliumin herkän kuplanmuodostuksen ja 
syvyyden aiheuttaman voimakkaan sydän- 
ja verisuonielimistölle aiheutuvan rasituk-
sen vuoksi työsukeltajan (syvyys luokka IV, 
51–80m) V02max tulee aina olla yli 50 ml/
min/kg.

Kaikille sukeltajille ensitarkastuksen raja on 
55 ml/min/kg ja kokonaishapenkulutuksen 
vähimmäisvaatimus 3000 ml/min.

Rajavartiolaitoksen sukeltajille sovelletaan 
samoja V02max rajoja kuin puolustusvoimien 
sukeltajille. Jos Rajavartiolaitoksen sukeltaja 
ei yllä vaadittuun raja-arvoonsa 50 ml/min/kg, 
niin hän voi sukeltaa käyttäen sukellustaulu-
koita yhtä pykälää syvemmältä edellyttäen, 
että V02max on kuitenkin vähintään 45 ml/
min/kg. Pintapelastajalle raja on 50 ml/min/
kg, vaikka työnkuvan vaativuuden vuoksi suo-
siteltavaa olisi, että V02max olisi yli 55 ml/
min/kg.

Taulukko 1. PV:n ja RVL:n sukeltajien V02max raja-arvovaatimus tehtävän mukaan

Tehtävä V02max vrt. Cooper-testi

PV-sukeltajan ehdoton alaraja 45 ml/min/kg 2550 m

Työsukeltajat I–III (0–51m)1 50 ml/min/kg 2750 m

Työsukeltaja IV (51–80m) 50 ml/min/kg 2750 m

RVL-sukeltaja1 50 ml/min/kg 2750 m

RVL-pintapelastaja 50 ml/min/kg 2750 m

Raivaajasukeltaja (operatiivinen) 55 ml/min/kg 2980 m

TST-sukeltaja (operatiivinen) 55 ml/min/kg 2980 m

Erikois-sukeltaja (operatiivinen) 55 ml/min/kg 2980 m

Ensitarkastuksen raja kaikille 55 ml/min/kg 2980 m

1Jos työsukeltaja (syvyys luokka I–III) tai RVL-sukeltaja ei yllä vaadittuun raja-arvoonsa 50 ml/min/kg, niin hän voi 
sukeltaa käyttäen sukellustaulukoita yhtä pykälää syvemmältä edellyttäen, että V02max on kuitenkin vähintään 45 
ml/min/kg.
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YLIPAINON RAJA-ARVOT

Sukeltajien kehonkoostumus mitataan InBody-
laitteistolla. Tuloksena saadaan lihasmassa, 
rasvamassa ja rasvaprosentti. Tavoitteena on, 
että sukeltajat eivät ole ylipainoisia. Tavoi-
tearvot ovat BMI alle 30 ja rasvaprosentti alle 
20 %. Jos sukeltajan BMI on yli 30 tai rasva-
prosentti yli 20 %, niin hän sukeltaa käyttäen 
sukellustaulukoita yhtä pykälää syvemmältä. 
Rasvaprosentin ollessa 23–28 % (keltainen 
liikennevalo), annetaan sukelluskelpoisuus 
kolmeksi kuukaudeksi. Tänä aikana tulee ras-
vaprosentin olla selkeästi laskusuuntainen 
tavoitteena alle 23 %. Jos rasvaprosentti on 
yli 28 % (punainen liikennevalo) seurauk-
sena on sukelluskielto. Liikennevalon ollessa 
keltainen tai punainen suunnittelee fysiote-
rapeutti sukeltajalle henkilökohtaisen kunto-
ohjelman, jonka tavoitteena on painonpudo-
tus ja aerobisen suorituskyvyn parantaminen. 
Uusinta-arvio suoritetaan kolmen kuukauden 
kuluttua.

Taulukko 3. Ylipainon raja-arvot.

BMI1 <30

Rasvaprosentti 1 <20 %

- keltainen valo 23–28 %

- punainen valo >28 %

1Jos BMI > 30 tai rasvaprosentti >20 %, niin sukel-
tajan tulee käyttää sukellustaulukoita yhtä pykälää 
syvemmältä

NÄKÖ JA KUULON MITTAUS

Näön tarkkuus, näkökentät, värinäkö ja tar-
kat kuulokynnykset tutkitaan sukeltajilta vuo-
sittain merenkulkukelpoisuuden määrittämi-
seksi.

LABORATORIOKOKEET

Sukeltajilta tutkitaan vuosittain perusveren-
kuva, lasko, paastosokeri, lipidit ja kolmen 
vuoden välein kilpirauhashormonimäärityk-
set, seerumin munuais- ja kalsiumarvo. Sukel-
tajan määräaikaistarkastuksessa seulotaan 
myös alkoholin suurkulutusta laboratorio-
kokein. Desialotransferriinin (CDT) mittaus 
on erittäin spesifinen pitkäaikaisen alkoholin 
suurkulutuksen merkkiaine. Jos laboratorioar-
vot ovat yli viitearvojen tehdään audit-kysely 
ja kirjallinen ilmoitus työterveyshuoltoon. 
Lisäksi tehdään täydentäviä tutkimuksia mak-
sasairauksien poissulkemiseksi ja CDT-labo-
ratoriokoe uusitaan kuukauden kuluttua. Jos 
tulokset viittaavat edelleen suurentuneeseen 
alkoholin kulutukseen seurauksena on sukel-
luskielto. Mikäli sukeltaja joutuu alkoholin 
suurkulutuksen vuoksi sukelluskieltoon jat-
koselvitykset sukelluskelpoisuuden palautta-
miseksi suoritetaan Ilmailulääketieteen kes-
kuksen (AMC) sotilaslentäjien protokollan 
mukaisesti.

SPIROMETRIA

Ilman vapaa virtaaminen keuhkoissa on ehdo-
ton edellytys sukelluskelpoisuudelle. Virtau-
sesteet altistavat sukeltajan keuhkorepeämälle 

Taulukko 2. Vertailutaulukko V02max raja-arvovaatimus tehtävän mukaan

Tehtävä V02max vaatimus vrt. Cooper-testi

PV Huoltojoukot 45 ml/min/kg 2550 m

PV Etulinjan joukot 50 ml/min/kg 2750 m

PV Erikoisjoukot 55 ml/min/kg 2980 m

Perusterve urheilusukeltaja 35–40 ml/min/kg 2100–2300 m

Työsukeltaja EDTC vaatimus 42 ml/min/kg 2400 m

Savusukeltaja 45 ml/min/kg 2550 m

US Navy työsukeltaja 45 ml/min/kg 2550 m
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ja ilmaembolialle. Keuhkojen toiminnan mit-
taaminen tapahtuu virtaustilavuusspiromet-
rialla. Uloshengityksen sekuntikapasiteetin 
(FEV1) ja nopean vitaalikapasiteetin (FVC) 
tulee olla yli 80 % viitearvosta. Obstruktii-
viset ja rekstriktiiviset tilat ovat vasta-aiheita 
sukeltamiselle. 

KUVANTAMISTUTKIMUKSET

Sukeltajilta röntgenkuvataan poskiontelot 
ja keuhkot uran alussa sekä keuhkot viiden 
vuoden välein. Kuvantamistutkimusten tar-
koituksena on sulkea pois keuhkosairauksia 
ja vapaata ilmakulkua estäviä rakenteita tai 
tiloja. Leukojen panoraamatomografia ote-
taan tarvittaessa hammaslääkärin määräyk-
sestä. Isojen nivelten magneettikuvaus otetaan 
sukellusuran alussa. Mikäli sukeltaja sairastaa 
sukeltajan taudin tai sukeltamisen yhteydessä 
on toistuvasti niveloireita harkitsevat sukel-
lus- ja työterveyslääkäri yhteistyössä isojen 
nivelten magneettikuvauksen tarpeellisuutta 
tapauskohtaisesti luukuolion arvioimiseksi. 

Tavoitteena on, että kaikille sukeltajille on 
tehty ainakin kerran viiden vuoden välein 

ECHO-tutkimus. Tutkimuksella arvioidaan 
sydämen toimintaa, läppävikoja (mm. vuo-
toja, ahtaumia) ja sydänlihaksen patologista 
suurentumista. Kammioiden väliseinän liial-
linen suurentuminen johtaa sukelluskieltoon 
lisääntyneen rytmihäiriöriskin vuoksi. Tällä 
menetelmällä voidaan myös todentaa sukel-
luksen jälkeen ilmenevät kuplat verenkier-
rossa. Löydösten perusteella suoritetaan kar-
diologin konsultaatio ja seuranta.

PAINEKAMMIOTESTI

Painekammio- eli typpinarkoositestissä sukel-
taja paineistetaan 51 metrin syvyyteen. Tes-
tillä mitataan motorista nopeutta ja kognitii-
vista selviytymistä eli kykyä tehdä havaintoja 
ja oikeita päätöksiä typpihumalan aikana. 
Huono suoriutuminen testissä johtaa sukel-
lussyvyyden rajaamiseen. Painekammiotes-
tissä seurataan myös verenpainereaktioita ja 
ahtaanpaikan sietoa. Tarvittaessa testin jäl-
keen pyritään ECHO-tutkimuksella todenta-
maan kuplia verenkierrossa. Painekammio-
testin jälkeen on vältettävä fyysistä rasitusta. 
Lentokielto on voimassa 24 tuntia. Testiä ei 
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tehdä sairaalle (esim. nuhaiselle), eikä silloin 
jos välikorvan paineentasaaminen ei onnistu.

LÄÄKEAINEIDEN KÄYTTÖ

Säännöllinen lääkeaineiden käyttö vaikuttaa 
sukelluskelpoisuuden arvioon ja siksi sukel-
tajat ilmoittavat kaiken reseptilääkeaineiden 
käytön tarkastuksen yhteydessä. Lääkeaineen 
käyttö ei useinkaan muodosta sukellusestettä 
vaan se sairaus, johon lääkitys on tarkoitettu. 
Toisaalta sairauden hoitamiseen tarvittavan 
lääkkeen käyttö saattaa olla edellytys sukel-
luskelpoisuuden säilyttämiselle. Tavoitteena 
on, että hoidettava sairaus saadaan tasapai-
noon, jotta sukeltaminen voi jatkua turval-
lisesti. Eräät lääkeaineet, mukaan lukien 
dopingaineet, eivät ole sallittuja sukeltajille, 

koska ne vaarantavat terveyden ja mahdolli-
sesti sekä oman että sukellusparin palvelus-
turvallisuuden. Dopingaineet lisäävät usealla 
eri mekanismilla sydämen rytmihäiriövaaraa 
(esim. kammiovärinä), joka erityisesti sukel-
lettaessa altistaa äkkikuolemalle.

SUKELLUSKELPOISUUDEN KESTO

Kuluvan vuoden määräaikaistarkastuksessa 
sukelluskelpoisuus myönnetään seuraavan 
vuoden loppuun. Mikäli sukeltajan tervey-
dentilassa tapahtuu kesken kauden merkittä-
viä muutoksia tai sukeltaja epäilee sukellus-
kelpoisuutensa muuttuneen hän ilmoittaa siitä 
työnantajalleen ja konsultoi Sukelluslääketie-
teen keskusta.

Teksti:
Tomi Wuorimaa
ylilääkäri, LT
Sukelluslääketieteen keskus, Tutkimus- ja 
Kehittämisosasto, Sotilaslääketieteen Keskus

Kai Parkkola
lääkintäkommodori dos.
Merivoimien ylilääkäri
Merivoimien esikunta

Kuvat:
Kirjoittajien kokoelmista
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MERIVALVONTAA MAAN ALTA
Merivalvonta-alan työt edellyttävät tekijältään jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. 
Työolosuhteet saattavat huonosti suunniteltuina tai toteutettuina osaltaan vaikeuttaa tehtä-
vien jouhevaa suorittamista johtaen jopa terveydellisiin haittoihin. 

Tyypillisiä riskitekijöitä ovat ergonomia, 
valaistus, lämpö, ilmanvaihto, yksintyösken-
tely, vuorotyö ja työskentely suljetussa tilassa.

Valvomotyötä toteutetaan sekä aluksilla että 
kuivalla maalla. Alushenkilöstön osalta työtä 
ja siihen soveltuvuutta määrittävät enemmän 
yleiset meripalveluskelpoisuuteen liittyvät 
tekijät, joista tarkemmin toisaalla tässä leh-
dessä. 

LUOLAOLOSUHTEET

Valvomot sijaitsevat pääsääntöisesti suoja-
tiloissa luolissa, joissa työ on näyttöpääte-
työtä. Seurattavia näyttölaitteita on useita ja 
ne ovat vaihtelevilla etäisyyksillä ja korkeuk-
silla, mikä aiheuttaa helposti tuki- ja liikun-
taelimistön ongelmia, ellei työergonomiaan 
kiinnitetä riittävästi huomiota. Pienet, van-

hemmissa työskentelytiloissa jopa ahtaat tilat 
haittaavat osaltaan hyvän ergonomian toteut-
tamista. Huolimatta isompien näyttöjen sei-
näsijoittelusta rajalliset ja lyhyet katselue-
täisyydet ilman ikkunoita vaikeuttavat mm. 
silmien lepuuttamista ja aiheuttavat katselu-
kulmien kasvaessa niska-hartiaseudun ongel-
mia varsinkin silmälaseja käyttäville. Epäon-
nistunut työvälineiden sijoittelu tai työhön 
huonosti soveltuvat järjestelmät lisäävät näitä 
ongelmia. Hyvä ergonomia korostuu, koska 
istumatyössä liikkuminen työvuorojen aikana 
jää vähäiseksi ja tauot ovat usein pikaisia 
kahvitaukoja. Uudemmissa luolatyökohteissa 
sähkösäätöiset työtuolit ja työpöydät lisäävät 
mahdollisuuksia vaihdella työasentoa.

Luolaympäristö ilman luonnonvaloa run-
saine näyttölaitteineen vaikeuttaa onnistuneen 
valaistuksen toteuttamista. Samoin ilman-
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vaihto on vaikeaa toteuttaa miellyttävästi ja 
tasalämpöisesti. Luolatila vaatii tehokkuutta 
ilmastointilaitteilta. Tehontarvetta lisää läm-
pöä tuottavien laitteiden runsas määrä. Lait-
teiden tai niiden jäähdytysilman ulostulojen 
läheisyydessä lämpötila on muuta työympäris-
töä korkeampi ja vastaavasti ilman sisääntulo-
kanavien läheisyydessä tätä viileämpi, minkä 
johdosta työskentelytilassa on usein häiritse-
viä ilmavirtauksia. Ilmastoinnin aiheuttama 
mahdollinen humina saatetaan kokea häiritse-
väksi.

LUOLAMIES JA YHÄ USEAMMIN 
LUOLANAINEN

Luolaympäristö ei sovellu ahtaanpaikankam-
mosta kärsiville. Luolatyöhön hakeutuvat 
henkilöt usein tiedostavat tämän jo etukäteen. 
Työ on ympärivuorokautista vuorotyötä, jota 
tehdään usein yksin. Työ- eli vahtivuorot ovat 
pitkiä, 8–12 tuntia, jona aikana työntekijältä 
vaaditaan jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja täs-
mällisyyttä. Työtauot keskeytyvät, jos tehty 
havainto vaatii toimenpiteitä. Miehityksen 
vaihtoa tai työvuoron aikaista vuorottelua ei 
normaalioloissa kyetä juurikaan toteuttamaan. 

Vuorotyö ja työvuorojen epäsäännöllisyys joh-
tavat usein unihäiriöihin. Työntekijän palau-
tumisaika lyhenee välttämättömien vuoron-
vaihtojen vuoksi. Ennakoimattomat yhden 
työntekijän poissaolot kuormittavat muuta hen-
kilöstöä ylitöiden ja lisätyötehtävien vuoksi. 
Henkilöstöresurssit ovat rajalliset ja työnteki-
jöiden työaika on sidottu työvuoroihin. Vuo-
rotyö voi rajoittaa työntekijöiden sosiaalista 
kanssakäymistä muun työyhteisön kanssa ja 
he saattavat eristäytyä muita helpommin.  Osa 
ihmisistä ei sopeudu vuorotyöhön.

TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI

Työterveyshuollon on työntekijän tulotar-
kastuksessa yksilötasolla vaikea arvioida 
vuorotyön psykososiaalista vaikutusta, joka 
korostuu luolaolosuhteisiin ja vuorotyöhön 
sopeutumisessa. Työntekijän työkyvyn yllä-
pito työhyvinvointia tukevin toimenpitein on 
tärkeää. Työntekijän terveydentilaa seurataan 
kokonaisvaltaisesti mm. määräaikaistarkas-
tuksin. Lisääntyneet työstä poissaolot aiheut-
tavat interventiotarpeen määrittämisen. Luo-
latyöskentelyssä korostuu osin riskiarvioinnin 
perusteella tehtävän työpaikkaselvityksen 
merkitys. Uudisrakentamisessa ja työpistei-
den saneeraamisessa kiinnitetään enemmän 
huomiota edellä mainittuihin riskitekijöihin, 
esimerkiksi työergonomiaan. Vanhemmissa 
työtiloissa epäkohtia tulee uusinakin havain-
toina esille ja näiden parantamisessa työter-
veyshuollolla on oma tärkeä osansa.

Teksti:
Juha-Petri Ruohola
lääkintäkomentajakapteeni, LT, päällikkölääkäri
Turun varuskunnan terveysasema, Sotilaslääketieteen 
Keskus

Markku Viitala
kapteeniluutnantti, Tilannekeskuksen päällikkö
Saaristomeren Meripuolustusalue

Kai Parkkola 
lääkintäkommodori, dos.
Merivoimien ylilääkäri
Merivoimien Esikunta

Kuva:
Puolustusvoimat
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MERIVOIMIEN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN 
LÄÄKINTÄHUOLLON ERITYISVAATIMUKSET
Merivoimien kansainvälisessä toiminnassa on lukuisia erityispiirteitä, jotka asettavat toi-
minnalle maaoperaatioista poikkeavia haasteita ja vaatimuksia. Nämä liittyvät toimintaym-
päristöjen laajaan kirjoon ja toisaalta taistelualukselle ominaisiin työskentely- ja majoitus-
olosuhteisiin. Alusyksikön kulkemat pitkät matkat monimutkaistavat huoltoa, täydennyksiä 
ja potilasevakuointia.

Sota-aluksen liikkuessa kotimaan rannikko-
vesien ulkopuolella – oli kyse sitten koulu-
tuspurjehduksesta, laivastovierailusta, kan-
sainvälisestä harjoituksesta tai sotilaallisesta 
operaatiosta – sen toimintaan liittyy erityispiir-
teitä verrattuna maavoimien kriisinhallintaope-

raatioon. Henkilöstön oma työpiste ja majoitus 
eli alus siirtyy merialueelta toiselle ja tukeu-
tumissatamasta toiseen. Fyysinen, biologinen 
ja kulttuuriympäristö vaihtuvat toistuvasti ja 
samalla muuttuvat tukeutumisolosuhteet. Siir-
ryttäessä tammikuiselta myrskyiseltä Itäme-

Elintarviketäydennyksen dekontaminaatio ennen alukseen siirtoa.
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reltä Punaisen meren ja Intian valtameren 
lempeisiin tuuliin ja leppoisaan merenkäyntiin 
olosuhteet kylläkin näennäisesti helpottuvat, 
mutta samalla länsimaisen meripelastusjärjes-
telmän tuoma suoja katoaa. Eteläisten leveys-
asteiden ilmasto ja olosuhteet satamissa aset-
tavat henkilöstön fyysisen sopeutumisen sekä 
hygieniavarotoimet koetukselle.

PALVELUSKELPOISUUS

Tavallisten kriisinhallintapalveluksen palve-
luskelpoisuusedellytysten lisäksi henkilöstön 
tulee olla meripalveluskelpoista. Toimialu-
een pitkistä evakuointimatkoista ja evakuoin-
nin koko alusyksikölle aiheuttamasta opera-
tiivisen toiminnan katkoksesta johtuen pitää 
turvamarginaalin terveydellisten riskiteki-
jöiden suhteen olla leveä. Pitkäkestoisessa 
meripalveluksessa ahtaissa työskentely- ja 
asuinolosuhteissa korostuvat myös henki-
löstön psyykkiset toimintaedellytykset. Ata-
lanta-operaatiossa alkuvuoden 2011 aikana 
kertyneet kokemukset osoittivat, että Maan-
puolustuskorkeakoulun käyttäytymistietei-
den laitoksen suorittamat psykologiset arvi-
oinnit ovat hyödyllisiä. Voitiin myös todeta, 
että osalla henkilöstöä aikaisemman meripal-
veluskokemuksen puute aiheutti 4–6 viikon 
mittaisen totuttautumisjakson tarpeen.

EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO

Henkilöstön rokotusohjelman on katettava 
sekä toimialueen että siirtymäpurjehdusten 
tukeutumissatamien infektioriskit. Trooppi-
sella toimialueella suurimmat tartuntavaarat 
syntyvät ruuan, juomaveden sekä hyönteisten 
välittäminä, eikä näitä kaikkia kyetä hallit-
semaan rokotuksin tai ehkäisevällä lääkityk-
sellä. Henkilöstön kouluttaminen sekä oma-
kohtaiseen että joukon tasolla tapahtuvaan 
infektioiden torjuntaan on siksi ensiarvoisen 
tärkeää.

Taistelualuksella on mahdollista toteuttaa ja 
valvoa tehokkaat ympäristöterveydenhuollon 
toimenpiteet. Tämä on myös välttämätöntä, 
koska ahtaista tiloista ja korkeasta henkilöti-
heydestä johtuen niissä epäonnistuminen joh-
taa nopeasti alusyksikön operatiivisen toimin-

takyvyn menetykseen. Hyvät, joukon mukana 
liikkuvat peseytymistilat sekä käänteisos-
moosilaitteilla toteutettu makeavesiomava-
raisuus luovat edellytykset henkilökohtaisen 
hygienian huolelliselle hoidolle. Toimenpide-
luetteloon kuuluvat lisäksi yleisen siisteyden 
ylläpito päivittäisellä huoltoaluepalveluk-
sella, tehokas tuholaistorjunta, maista tulevan 
materiaalin puhdistaminen taudinaiheuttajista 
ja niiden kantajista, elintarvike- ja vesihy-
gienia, ehdoton käsihygienia ja tehokas jäte-
huolto.

LAIVAPALVELUKSEN TYYPPIVAMMAT

Alusolosuhteista johtuen tyypillisiä vamma-
mekanismeja ovat liukastuminen, horjahdus 
ja putoaminen. Myös erilaiset sähkö- ja pai-
neilmakäyttöiset työvälineet muodostavat 
riskitekijän. Merivahinko- tai taisteluvaurio-
tilanteissa korostuvat tulen, palokaasujen ja 
ylipaineen aiheuttamat vammat.

LÄÄKINNÄN SUORITUSKYKY JA 
EVAKUOINTI

Kansainvälisessä toiminnassa taistelualuk-
sen lääkintähuollon suorituskykyvaatimuk-
set riippuvat operaatiojakson pituudesta, 
tehtävien laadusta sekä toimialueen evaku-
ointimahdollisuuksista. Välimatkat ylittävät 
usein alueella toimivien helikopterien toi-
mintasäteen. Näin ollen toimittaessa pitkien 
etäisyyksien päässä tukeutumissatamista on 
varauduttava loukkaantuneen tai sairastu-
neen potilaan evakuointiin pintateitse omalla 
aluksella. Intian valtamerellä Somalian altaan 
alueella tällaisen evakuointikuljetuksen kesto 
voi olla jopa kolme vuorokautta.

Aluksen lääkintähenkilöstö, lääkintälaitteisto, 
lääke- ja nestevarasto on mitoitettava sellai-
siksi, että länsimaisten standardien mukaista 
hoitoa kyetään ylläpitämään pitkän evaku-
oinnin ajan. Lääkintähenkilöstöä on oltava 
tarpeeksi, jotta epäilyttävien alusten tarkas-
tuksia tekevää Suojaus- ja tarkastusjoukku-
etta kyetään tukemaan kahdessa suunnassa 
samanaikaisesti. Suomalaisten, Itämeren ope-
raatioihin suunniteltujen miinalaivojen tilat 
eivät mahdollista leikkaushoitoon kykenevän 
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yksikön (Role 2) sijoittamista, vaikka ne ovat 
merivoimien suurimpia aluksia. Kriittisten 
sairaustapausten tai loukkaantumisten yhte-
ydessä on mahdollista tukeutua muiden kan-
sallisuuksien apuun. Osalla suuremmista tais-
telualuksista on hätäkirurginen yksikkö ja/tai 
helikopterievakuointikyky.

Pitkistä tukeutumisetäisyyksistä johtuen lääke-, 
neste- ja hoitotarvikevarastot on mitoitettava 
kattamaan koko operaatiojakso. Käytännön 
kokemukset ovat osoittaneet, että farmaseut-
tisten erityisvalmisteiden saatavuus Euroopan 
ulkopuolella on satunnaista ja toimittaminen 
kotimaasta useista eri syistä liian hidasta.

ALUKSEN ULKOPUOLISET AVUN 
TARVITSIJAT

Lääkintähuollon suunnittelussa on otettava 
huomioon kyky vastata meripelastuspyyn-
töihin sekä erityisesti kriisinhallintaoperaa-
tiossa kyky humanitaariseen avunantoon. 
Tämä edellyttää lääkintätarvikkeiden ja lääk-
keiden varaamista myös näihin tarkoituksiin. 
Avustustoimintaan liittyen ongelmalliseksi 
voi muodostua alukselle siirtyvä, mahdolli-
sesti tartunnanvaarallinen henkilöstö. Samat 
varautumistoimet ovat hyödyksi myös tilan-
teessa, jossa alukselle joudutaan ottamaan 
kiinniotettuja, merirosvoudesta epäiltyjä hen-
kilöitä. Kokemusten mukaan merirosvou-
desta epäillyt kuormittavat lääkintähuoltoa 
7–10 kertaa niin paljon kuin aluksen oma 
henkilöstö henkilöä ja ajanjaksoa kohti.

Teksti:
Vesa Salonen
LKT, sisätautien erikoislääkäri, reumatologi
lääkintäkomentajakapteeni res., hallintoylilääkäri vs.
Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunta

Juha-Petri Ruohola
Lääkintäkomentajakapteeni, LT, päällikkölääkäri
Turun varuskunnan terveysasema, Sotilaslääketieteen 
Keskus

Kai Parkkola 
Lääkintäkommodori, dos
Merivoimien ylilääkäri
Merivoimien esikunta

Kuvat:
Marko Sagulin, Puolustusvoimat/Combat camera -team

Helikopterinostoa harjoitellaan Miinalaiva 
Pohjanmaalla.
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ALUSYKSIKÖN VALMISTAUTUMINEN 
NATO-EVALUAATIOON
Evaluaatio tarjoaa lääkintähuollolle, kuten koko taistelualukselle, mahdollisuuden verrata 
toimintatapoja ja kapasiteettia kansainväliseen standardiin. Vaikka kyseessä on ulkopuoli-
sen arvioijan omista tarpeistaan luoma mittatikku, mahdollistaa sen käyttö oman toiminnan 
seikkaperäisen arvioinnin.

NATO:n evaluointijärjestelmä “The Opera-
tional Capabilities Concept, Evaluation and 
Feedback” (OCC E&F) on tarkoitettu soti-
laallisten yksiköiden suorituskyvyn ja yhteis-
toimintakyvyn (engl. interoperability) arvi-
ointiin.

Evaluoinnissa edellytettävät vaatimukset lää-
kintävarusteille, -tiloille, -henkilöstölle ja 
koko henkilöstön lääkinnälliselle tietotaidolle 
on kuvattu NATO:n standardisointisopimuk-
sissa (Standardization Agreement, STANAG) 
sekä hallinnollisissa julkaisuissa (Allied Pub-
lication, AP). Alusyksikön lääkintähuoltoky-
vyn evaluoinnin kannalta keskeinen asiakirja 
on NATO Handbook on Maritime Medicine 
(AMedP-11).  

HENKILÖSTÖN LÄÄKINTÄKOULUTUS

Koko henkilöstöltä edellytetään varsin laa-
jaa ja korkeatasoista lääkinnällistä osaamista. 
Yleisen ensiapukoulutuksen pituudeksi mää-
ritetään 30 tuntia, taktisen ensihoidon 15 
tuntia ja hygieniakoulutuksen neljä tuntia 
STANAG:ssa 2122. Asiakirja käyttää ter-
miä Emergency Care in Combat Situations, 
joka sisällöllisesti vastaa puolustusvoimissa 
ja kansainvälisesti käytettyä termiä Tactical 
Combat Casualty Care (TC3).

STANAG 2358 määrittelee suojelulääkintä-
koulutuksen (CBRN) sisällön. Samassa asia-
kirjassa esitetään teollisuuden toksisiin ris-
keihin ja lämpösairauksiin liittyvä koulutus. 

Potilaan siirtoevakuointi helikopteripaareilla on alkanut.
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Näiden vaatima koulutusaika on arvioitavissa 
neljäksi tunniksi.

Edellä mainitut koulutusmäärät edellyttävät 
korkeamman eli 2-tason evaluointiin valmis-
tautuvan aluksen henkilöstön lääkintäkoulu-
tuksen pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti 
taktisen ensihoidon kouluttaminen riittävän 
suoritusvarmuuden tasolle edellyttää joukko-
osastolta yhteistyötä Lääkintäkoulun kanssa. 
Erityisryhmän muodostavat laivakokit, jotka 
toimivat oman toimensa ohella lääkintäryh-
mässä.

LÄÄKINTÄVARUSTEET JA LÄÄKINTÄHYTTI

NATO:n standardisointiasiakirjojen asettamat 
vaatimukset eivät periaatteessa ylitä Meri-
voimien alusten lääkintävarusteiden ja -tilo-
jen tasoa. Ennen evaluaatiota on varmistet-
tava varusteiden kunnon ja määrän riittävyys 
myös evaluoinnin edellyttämiin realistisiin 
harjoituksiin ja demonstraatioihin.

ALUKSEN LÄÄKÄRIN KOULUTTAMINEN

Keskeinen toimija lääkintähuollon evaluoin-
nissa on luonnollisesti aluksen lääkäri. Myös 
hänen koulutusprosessinsa pitkäjänteisyys 
on tärkeä. Mikäli hänet kutsutaan evaluoin-
tia varten reservistä, on evaluointia edeltävä 
suunnittelu- ja valmistelukertausharjoitus 
suureksi hyödyksi. Tällöin hän voi perehtyä 
kansainvälisen toiminnan menettelyperiaat-
teisiin, raportointijärjestelmiin sekä käytössä 
olevaan terminologiaan ja lyhenteisiin.

NATO:n asiakirjat luettelevat muutamia asia-
kokonaisuuksia, joiden perusteellinen tun-
temus on välttämätöntä sekä lääkärille että 
aluksen päällikölle ja ensimmäiselle upsee-
rille. Näitä ovat säteilyn vaikutukset henki-
löstöön ja aluksen suorituskykyyn, biologisen 
kontaminaation edellyttämät toimenpiteet, 
paleltumien ja hypotermian estäminen ja 
hoito, hygieniatarkastukset sekä potilasasia-
kirjojen käsittely.

Puhdistusryhmä valmistautuu tehtäväänsä miinalaivalla.
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HENKILÖSTÖN VALINTA ALUKSELLE

Henkilöstösuunnittelussa kannattaa pitää mie-
lessä aluksen mahdollinen käyttö kriisinhallin-
taoperaatiossa. Tässä mielessä on selvitettävä 
terveydelliset esteet kansainväliselle palve-
lukselle, varmistettava fyysinen suorituskyky 
ja pidettävä tätä tilannekuvaa jatkuvasti yllä. 
Samalla mahdollistuu henkilöstön pitkäjäntei-
nen koulutus kansainvälisiä tehtäviä varten, 
ensihoitokoulutus mukaan lukien.

KYKY HUMANITAARISEN AVUN 
ANTAMISEEN

NATO:n asiakirjat eivät määritä laadullisia tai 
määrällisiä kriteereitä humanitaarisen avun 
antamiselle. Avun antaminen kuvataan lako-
nisesti itsestäänselvyydeksi. Suomen Meri-
voimien alusten pieni koko huomioon ottaen 
on evaluaatiota suunniteltaessa aiheellista 
määritellä realistiset rajat tälle kapasiteetille. 
Tällöin lähtökohtana kannattaa pitää sitä yli-
määräistä henkilömäärää, joka alukselle voi-
daan kohtuudella majoittaa haittaamatta aluk-

sen operatiivista toimintaa ja vaarantamatta 
oman henkilöstön terveyttä. Paria, kolmea 
vuorokautta pidemmäksi ajaksi miinalaivan 
kokoiselle alukselle on vaikea majoittaa 20 
henkilöä suurempaa joukkoa, ellei turvau-
duta ulkokannen käyttöön väliaikaisen sään-
suojan turvin. Tämä ei luonnollisestikaan ole 
kaikissa sää- ja ilmasto-olosuhteissa mahdol-
lista. Rajoittavan tekijän voivat muodostaa 
myös elintarvikkeiden, lääkkeiden ja lääkin-
tätarvikkeiden riittävyys.

Teksti:
Vesa Salonen
LKT, sisätautien erikoislääkäri, reumatologi
lääkintäkomentajakapteeni res., hallintoylilääkäri vs.
Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunta

Kai Parkkola 
lääkintäkommodori, dos.
Merivoimien ylilääkäri
Merivoimien esikunta

Kuvat:
Puolustusvoimat / Combat camera -team

Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 1

43

PV_sotlaaktiet_1-12_011211.indd   43 1.12.2011   12.48



• 
– 

• 
• 
• 

• 
– 

• 
• 

• 
– 

• 
– 

• 
• 

– 
• 

– 
– 

• 
• 

LASER-ALTISTUS JA SUOJAUS 
PUOLUSTUSVOIMISSA
Laservaloon perustuvat sovellukset yleistyvät koko ajan. Puolustusvoimissa laserlaitteita 
käytetään etäisyyden mittaukseen ja maalinosoitukseen kaikissa puolustushaaroissa. Mo-
nessa laitteessa lasersäteilyn teho on kuitenkin niin voimakasta, että silmävauriot ovat mah-
dollisia jopa useiden kilometrien päästä kohdistettuna ja heijastunutkin valo voi aiheuttaa 
pysyviä näkövaurioita.

Laservalolla tarkoitetaan kimppua koherenttia 
eli samansuuntaisia ja samanvaiheisia valosä-
teitä. Koska lasersäde ei merkittävästi leviä ja 
hajoa pitkälläkään matkalla tavallisen valo-
keilan tavoin, sillä on mahdollisuus kohdistaa 
säteilyenergiaa hyvin pieneen pisteeseen. 

Laser-valoa käytetään useissa sovelluksissa, 
kuten tiedonsiirrossa ja -tallennuksessa CD- 
ja DVD-laitteissa, optisissa kuiduissa, maan-
mittauksessa, nopeusvalvonnassa, tieteessä, 
viihteessä ja pointtereissa, yleisimpänä laser-
diodit. Näissä tarkoituksissa käytetään useim-
miten laseria, jonka aallonpituus on välillä 
400–1064 nm. Lääketieteessä ja kirurgiassa 
laserilla voidaan hallitusti poistaa ja leikata 
kudosta. Silmien taittovirheleikkauksissa käy-
tettävän excimer-laserin aallonpituus on ult-
raviolettialueella (<400 nm).  Teollisuudessa 

käytetään voimakastehoisia, infrapuna-alueel-
le (>700 nm) meneviä lasersäteitä esimerkiksi 
metallien leikkaamiseen ja hitsaamiseen.

Silmään tai iholle kohdistuvan lasersäteilyn 
energiatiheys, tehotiheys, radianssi tai integ-
roitu radianssi ei saa ylittää standardin SFS-
EN 60825 mukaisia enimmäisarvoja. Puo-
lustusvoimissa on käytössä lasersäteilyyn 
perustuvia laitteita, joiden teho on niin voima-
kas, että terveysvaarat ovat mahdollisia lai-
tetta väärin käytettäessä sekä laitteen käyttä-
jälle että kohdealueella olevalle henkilöstölle. 
Yleisimpiä näistä laitteista ovat infrapuna-
alueella (900–1500 nm) toimivat luokkien 
3B ja 4 etäisyysmittauslaitteet, tulenjohto-
laserit, ja aseissa olevat laserosoittimet. Pal-
veluksessa oleva henkilöstö voi lisäksi altis-
tua lasermittauslaitteiden säteilylle laitteiden 
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huoltotoiminnan yhteydessä. Toiminnassa on 
tämän takia määritetty ja ohjeistettu kulle-
kin laitteelle omat varoetäisyytensä, esimer-
kiksi luokan 3 heikoimman laitteen 50 metrin 
varoetäisyydestä aina tehokkaimman luokan 
4 laitteeseen, jossa varoetäisyys on 28 km.

KUDOSVAURIOT

Yleisimmin käytössä olevien laserlaitteiden 
säteily ei penetroidu syvälle kudokseen. Mah-
dolliset haittavaikutukset ja kudosvauriot koh-
distuvat tämän takia iholle ja silmiin. Iholle 
lasersäde voi aiheuttaa tehotiheyden mukaan 
eriasteisia palovammoja.  Laserin aiheuttama 
suora silmän pinnan vaurio on myös mahdol-
linen, mutta merkittävämpi vaurio voi syn-
tyä silmänpohjaan, missä laservalon energia 
voi vaurioittaa verkkokalvoa. Riski on suuri 
jo pienemmilläkin lasertehoilla, koska silmän 
sarveiskalvo ja linssi toimivat valon koko-
ajina, taittaen leveämmän lasersäteen pieneksi 
tarkaksi pisteeksi silmänpohjassa, jolloin 
energia tässä pisteessä vahvistuu moninker-
taiseksi. Hämärässä vaurioriski kasvaa, koska 
silmän pupilli laajenee ja silmään ohjautuva 
valomäärä kasvaa. Riski kasvaa vielä huo-
mattavasti, jos laservaloon katsotaan jollakin 
valoa kokoavalla laitteella, kuten esimerkiksi 
kiikarilla. Jos altistunut katsoo laservaloa 
kohti suoraan, mahdollinen vaurio syntyy 
verkkokalvon tarkannäön alueen keskelle, jol-
loin seurauksena on näöntarkkuuden heikke-
neminen. Riippuen lasersäteen altistusajasta, 
koosta ja tehosta, verkkokalvolle voi syntyä: 
1. ohimenevää turvotusta, 2. kudosnekroosia, 
3. verkkokalvon sisäistä ja alaista verenvuotoa 
ja/tai 4. verenvuotoa lasiaistilaan. Näkyvä ja 
oireinen verkkokalvon muutos on pysyvä.  

SUOJAUS

Laserlaitteita on käytössä maa-, meri- ja ilma-
voimissa. Puolustusvoimien toiminnassa ja 
harjoituksissa, joissa laserlaitteita käytetään, 
tärkein laservaurioita ehkäisevä tekijä on toi-
minnan suunnittelu. Tehtäviä suorittavien hen-
kilöiden on tiedettävä, minkälaisille lasereille 
toiminnassa voi altistua, mitkä ovat laitteiden 
säteilyn aallonpituudet sekä mistä suunnasta 
ja miltä etäisyydeltä lasersäteitä mahdollisesti 

tulee. Vastavuoroisesti laserlaitteita käyttävien 
yksiköiden on tiedettävä ja tunnettava koh-
teet, joihin laservalo kohdistetaan, sekä var-
mistuttava suojaetäisyyksien noudattamisesta. 
Suunnittelun, koulutuksen ja riskienhallinnan 
perusteella voidaan käyttää tarvittavia suoja-
välineitä, kuten suojalaseja (eri aallonpituisia 
säteitä vastaan, suojaetäisyys kuitenkin vähin-
tään 50 metriä) ja visiireitä, tai asettaa laser-
laitteisiin sopivia suodattimia laservalon koh-
teen suojaamiseksi. 

Suojaustoimet eivät kuitenkaan aina riitä. 
Laserlaitteissa käytetyt aallonpituudet vaihte-
levat, ja vieraiden valtioiden laitteissa käyte-
tyt aallonpituudet eivät ole yleensä tiedossa. 
Suojalaseja ei ole myöskään mahdollista käyt-
tää kaikessa toiminnassa, ja kaikkien suo-
jalasien kanssa ei voi käyttää omia sankala-
seja. Suojalasit heikentävät näöntarkkuutta ja 
kontrastiherkkyyttä, aiheuttavat auringon häi-
käisyvaikutuksen lisääntymistä ja vaikeutta-
vat syvyyserottelua. Tämän takia on tärkeätä 
ennakoida ja välttää suoraa katsomista kohtee-
seen, josta lasermittausta voitaisiin suorittaa. 

ALTISTUMINEN JA TOIMINTA SEN JÄLKEEN

Laservalolle altistuminen havaitaan yleensä 
häikäistymisenä, silmäkipuna, mahdollisesti 
lyhyenä napsahduksena. Matalaenerginenkin 
laservalo voi häikäistä esimerkiksi lentoko-
neen tai aluksen ohjaajan, jolloin voi syntyä 
toiminnallinen vaaratilanne. Laservaurion sil-
mäoireita ovat häikäistymisen lisäksi näkö-
kyvyn heikkeneminen, varjot tai liikkuvat 
samentumat näkökentässä tai näkökenttäpuu-
tos. Mikäli syntyy epäily laservammasta, on 
heti otettava yhteys oman yksikön terveys-
asemaan ja AMC:n silmälääkäriin sekä jär-
jestettävä silmälääkärin tarkastus kolmen 
vuorokauden sisällä tilanteen toteamiseksi ja 
hoidon arvioimiseksi.

Teksti:
Jukka Moilanen 
LT, FEBO
silmätautien ylilääkäri
Ilmailulääketieteen keskus AMC, Sotilaslääketieteen 
Keskus
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IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN EDELLYTTÄMÄT 
VAROTOIMENPITEET
Ionisoimatonta säteilyä eli sähkömagneettisia kenttiä on ympärillämme kaikkialla, lähtien 
auringon näkyvästä valosta ja UV-säteilystä sekä matkapuhelinten säteilystä aina suurteho-
tutkien korkeaan radiotaajuiseen säteilyyn. Voimakastehoiset tutkat ja teollisuuden suurtaa-
juuskuumentimet voivat aiheuttaa säteilylle altistuneille kudoslämpenemistä ja jopa sisäisiä 
palovammoja. Turvalliset altistumisrajat eri säteilymuodoille on selvitetty ja niitä noudatta-
malla, mukaan lukien suojautuminen auringonvalolta vaattein, vältytään terveyshaitoilta.

Säteily, joka voi olla sähkömagneettista aalto-
liikettä tai hiukkassäteilyä, jaetaan ionisoivaan 
ja ionisoimattomaan säteilyyn. Ionisoivalla 
säteilyllä (radioaktiiviset laitteet, röntgenlait-
teet, hiukkaskiihdyttimet, radonsäteily, kos-
minen säteily) on riittävästi energiaa aiheut-
tamaan elektronien irtoamista eli ionisaatiota 
tai molekyylien hajoamista säteilyn kohteessa. 
Jos kohteena on elävä solu, seurauksena voi 
olla DNA-vaurio ja syövän kehittyminen tai 
suora kudosvaurio. Ionisoimattoman säteilyn 
(non-ionizing radiation, NIR) energia ei riitä 
aiheuttamaan ionisaatiota ja sen tavallisin vai-
kutus on kudoksen lämpeneminen

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET ELIMISTÖSSÄ 

Ihminen sietää melko hyvin lihaskudoksiin 
kohdistuvan lämpökuorman, koska absorboi-

tunut lämpöenergia kulkeutuu verenkierron 
mukana laajemmalle kehoon poistuen kehosta 
mm. hikoiluna.  Poikkeuksina ovat silmät, aivo- 
ja kiveskudokset, jotka sietävät minimaalisesti 
lämpökuorman lisääntymistä.

Säteilyn vaikutukset ovat voimakkaasti riip-
puvaisia säteilyn taajuudesta, aaltomuodosta, 
altistusajasta ja muista ympäristötekijöistä. 
Pienitaajuinen säteily (taajuus <100 kHz) voi 
aiheuttaa kehossa kiertäviä syviä sähkökent-
tiä ja -virtoja eli induktiovirtoja. Vähäisim-
millään ne voivat tuntua ihon kihelmöintinä, 
pahimmillaan ne voivat aiheuttaa sydämen 
kammiovärinän.  Tiheämmän radiotaajuisen 
säteilyn (taajuus >100 kHz) aiheuttamat induk-
tiovirrat lämmittävät kudoksia, sitä pinnalli-
semmin mitä suurempi taajuus on kyseessä. 
Esimerkiksi suurtehotutkat lähettävät radio-
taajuista säteilyä, joka voi onnettomuustilan-

Kuva: Säteilyturvakeskus
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teessa aiheuttaa altistuneelle henkilölle vai-
keita sisäisiä palovammoja. Matkapuhelinten 
aiheuttamasta radiotaajuisesta säteilystä ei ole 
todettu aiheutuvan terveyshaittoja. Optisen 
säteilyn infrapuna- (aallonpituus 780 nm-1 
mm) ja näkyvä valosäteily (aallonpituus 400–
780 nm) ovat elimistölle vaarattomia, lukuun 
ottamatta laservaloa. Sen sijaan ultravioletti-
säteilyn (aallonpituus 100–400 nm) haitoista 
merkittävimmät ovat ihon palaminen ja ihon 
pahanlaatuiset kasvaimet kuten melanooma 
sekä okasolu- ja tyvisolusyöpä. Ihon punoitus 
ja sarveiskalvon pintavaurio lumisokeudessa 
ovat myös esimerkkejä auringon ionisoimat-
toman UV-säteilyn haittavaikutuksista.  

Väestöön kohdistuvat yleisimmät ionisoi-
mattomat säteilylähteet ovat auringon ultra-
violettisäteily sekä kehossa tai kehon lähellä 
olevat laitteet. Ympäristössämme olevat kau-
kaiset lähteet muodostuvat voimajohdoista 
ja matkapuhelintukiasemista sekä tutka- ja 
yleisradioasemista.  Sähköjohdot ja voima-
linjat aiheuttavat ympäristöönsä pienitaajui-
sia sähkö- ja magneettikenttiä, rakennuksissa 
sähkölaitteet ja kodinkoneet muodostavat 
pieniä sähkö- ja magneettikenttiä.  Suuriener-
gisiä magneettikenttiä muodostuu lähinnä 
teollisuudessa (hitsauslaitteet, suurtaajuus-
kuumentimet, generaattorit).

Puolustusvoimissa on käytössä lukuisia ioni-
soimatonta säteilyä aiheuttavia laitteita: radio-
lähettimiä (kenttäradiot HF, VF, UHF) ja – link-
kejä, antenneja, tutkia ja häirintäjärjestelmiä. 
Tutkan pääkeilan pulssiteho voi olla kymmeniä 
kilowatteja, ja merkittäviä terveydellisiä riskejä 
voi syntyä jouduttaessa tutkan pääkeilan lähi-
kenttään. Tutkien siirtolinjan aaltoputken vau-
rio tai huoltotöiden yhteydessä laiminlyödyt 
turvallisuusohjeistukset voivat aiheuttaa voivat 
aiheuttaa suuren paikallisen säteilyaltistuksen, 
kuten silmävamman tai johonkin kehon osaan 
kohdistuvan palovamman.

VAROTOIMENPITEET

Sosiaali- ja terveysministeriön säteilylaki 
592/1991, päätös ionisoimattoman säteilyn 
enimmäisarvoista 1474/1991 ja asetus ioni-
soimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman 
altistumisen rajoittamisesta 294/2002 antavat 

yleisohjeet ionisoimattoman säteilyn kudoksia 
vaurioittamattomista enimmäisarvoista. Sätei-
lyn terveyshaitat riippuvat säteilyn tehosta, 
altistusajasta sekä säteilevän laitteen ja altis-
tumisen kohteen etäisyydestä. Säteileville lait-
teille on määritelty käytön ja tehon mukaan 
turvaetäisyydet, ja näiden perusteella laittei-
den sijoittaminen pyritään tekemään niin, että 
haitallista altistumista ei tulisi. Mittauksin on 
määritelty turvaetäisyydet, kuten esimerkiksi 
kenttäradiolähettimissä 10 cm–1 m, satelliitti-
puhelimissa 0,6–1 m, seurantatutkissa 300 m, 
pysäytetyllä ilmavalvontatutkalla jopa 900 m.  

Säteilyn välttämisessä tärkeitä tekijöitä ovat 
koulutus, suunnittelu (tieto säteilykentistä, 
altistumisen riskinarviointi, säteilylähteen 
kotelointi, pääsyn rajoittaminen, varoituskyl-
tit ja – äänet) ja suojaimet (käsineet, vaatteet, 
suojalasit) sekä laitteiston huolto ja säännöl-
liset mittaukset. Säteilytyötapaturmat ovat 
onneksi harvinaisia. 2000-luvulla on rekiste-
röity kaksi altistumista ja yksi epäily tutkan 
viallisen kulkuaaltoputken aiheuttamasta sil-
mävammasta. Pääsääntöisesti normaaliympä-
ristössämme esiintyvästä ionisoimattomasta 
säteilystä, auringon UV-säteilyä lukuun otta-
matta, ei ole todettu aiheutuvan väestölle ter-
veyshaittoja, vaikka huoli esimerkiksi voi-
malinjojen ja matkapuhelinten aiheuttamista 
sähkömagneettisista kentistä onkin ajoittain 
ollut suurta. Omalla toiminnalla, eli sätei-
levien laitteiden asianmukaisella käytöllä 
ja suojautumalla vaattein auringon valolta, 
vähennetään kaikkein eniten terveydellisiä 
säteilyriskejä. 

Teksti:
Jukka Moilanen 
LT, FEBO
silmätautien ylilääkäri
Ilmailulääketieteen keskus AMC, Sotilaslääketieteen 
Keskus
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KUULOON LIITTYVÄT ERITYISVAATIMUKSET 
PUOLUSTUSVOIMIEN HENKILÖKUNNAN  
VALINNOISSA JA SEURANNOISSA 
Sotilasuralla altistutaan merkittävästi melulle työuran aikana. Valittaessa varusmiehiä eri 
puolustushaarojen tehtäviin on otettava huomioon sekä vaatimukset työtehtävissä kuulemi-
sen suhteen että yksilön kuuloaistin vaurioitumisherkkyys. Mm. molempien korvien kuulon 
pitää olla normaalialueella, jotta henkilön suuntakuulo toimisi. Mikäli jo varusmiesvaihees-
sa on tiedossa melutyyppinen kuulovika ja melun aiheuttama tinnitus, henkilölle todennä-
köisesti kehittyy tavanomaista herkemmin melun aiheuttama kuulonalenema, eikä hän näin 
ollen sovellu työhön, jossa melualtistus on ilmeinen. Käytännössä kuulokäyrä on toistaiseksi 
ainoa tapa arvioida yksilöllistä meluherkkyyttä muiden yksinkertaisten ja validoitujen mit-
tareiden puuttuessa. 

Ennen varusmiespalvelusta kuulo mitataan 
ja sen perusteella määritetään palveluskel-
poisuusluokka. Seulontatasona pidetään 20 
dB:n äänitasoa. Mikäli tutkittava kuulee 
kaikki äänet 20 dB:n tasossa, on kuuloluokka 
I ja palveluskelpoisuusluokka A. Mikäli tut-
kimuksessa on yksikin poikkeama, määri-
tellään kuulokynnykset kaikilla taajuuksilla 
välillä 500–8000Hz erikseen. (Taulukko 1). 
Kuuloluokkiin II ja III sijoittuvilla on toden-
näköisesti melun aiheuttama kuulonalenema. 
Kuuloluokassa III meluvamma on jo varsin 
vaikea-asteinen, ulottuen jo keskitaajuuksien 
puolelle. Kuuloluokassa IV kuulovika joh-
tuu yleensä muusta kuin melusta ja kuulovika 
painottuu keskitaajuuksille. Tulehdusten jäl-
kitiloissa ja otoskleroositaudissa kuulovika 
on yleensä johtotyyppinen johtuen kuuloluu-

ketjun alentuneesta liikkeestä. Periaatteessa 
tällainen vika voi jopa suojata meluvammalta, 
mutta toisaalta sisäkorvatyyppinen melu-
vamma yhdistettynä johtotyyppiseen vikaan 
heikentää kokonaiskuuloa merkittävästi aihe-
uttaen selkeän kommunikaatio-ongelman ja 
kuulolaitteen tarpeen, kun keskitaajuuksien 
kuulokynnystaso ylittää 30–35dB. Synnyn-
näisesti tai varhaislapsuudesta toispuoleisesti 
kuurot kuuluvat aina kuuloluokkaan IV ja 
yleensä palveluskelpoisuusluokkaan C.

Käytännössä kaikkiin taistelijan tehtäviin 
koulutettavilta varusmiehiltä vaaditaan kuu-
loluokkaa I tai II vastaava kuulo. Muutamiin 
tehtäviin, kuten kenttätykistön tuliasemakou-
lutettaville ja ilmavoimien lentävälle henki-
löstölle, hyväksytään valintavaiheessa aino-

Taulukko 1. Kuuloluokat I–IV  

Kuuloluokka Kuulokynnystaso
I Läpäisee seulan. Kuulo on kaikilla taajuuksilla vähintään 20 dB. 

Jos luokan I vaatimuksista todetaan yksikin poikkeama, määritetään 
todelliset kuulokynnykset kaikilla taajuuksilla.

II Keskitaajuuksilla 0.5–1–2 kHz kuulokynnys 20 dB tai parempi. 3 kHz:n kohdalla enintään 
40 dB, 4 kHz kohdalla enintään 65 dB.

III Kuulovajausta esiintyy keskitaajuuksilla, mutta 0.5–1–2kHz kuulokynnysten keskiarvo on 
20 dB tai parempi.  Vaihtoehtoisesti kuulokynnys on huonompi 3 kHz:n kohdalla kuin 40 
dB tai 4 kHz:n kohdalla kuin 65 dB.

IV Keskitaajuuksien 0.5–1– 2kHz kuulokynnysten keskiarvo on huonompi kuin 20 dB.

 

Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 1

48

PV_sotlaaktiet_1-12_011211.indd   48 1.12.2011   12.48



astaan kuuloluokka I, eikä tinnitusta saa olla. 
Kuulon erityisvaatimukset eri puolustushaa-
roissa on luokiteltu taulukossa 2.

KUULON SEURANTA JA 
TYÖTERVEYSHUOLTO

Varusmiehiltä kuulo mitataan kun on syytä 
epäillä kuulonalenemaa ja kaikilta palveluk-
sen lopussa. Sotilasvirkaan koulutettavien 
kuuloa seurataan vuosittain. Työterveyshuol-
lossa tapahtuvat terveystarkastukset melu-
työtä tekevällä puolustusvoimien palkatulla 
henkilöstöllä perustuvat valtioneuvoston ase-
tukseen (1484/2001), Euroopan unionin laa-
timaan työsuojeludirektiiveihin, työturvalli-
suuslakiin (738/2002) sekä melua koskevaan 
erityisdirektiiviin (2003/10/EY) eli ns. melu-
direktiiviin, jonka mukaiset velvoitteet on jul-

kaistu melua ja erityistä sairastumisen vaaraa 
koskevissa valtioneuvoston asetuksissa. Työ-
terveyshuollon tehtävänä on arvioida työn-
tekijän altistuminen melulle, suunnitella ja 
toteuttaa terveystarkastukset, ohjata työn-
tekijät tarvittaessa jatkotutkimuksiin, antaa 
suosituksia työpaikkamelun torjuntaan sekä 
tiedottaa työntekijöitä ja heidän edustajiaan 
sekä työnantajaa melusta. Tekninen kuulon-
seulonta on vain yksi osa terveystarkastusta. 
Työntekijöiden määräaikaistarkastuksia tulee 
lain mukaan tehdä aluksi kerran vuodessa 
neljän vuoden ajan ja sen jälkeen kerran kol-
messa vuodessa, jollei ole tarvetta tihennettyi-
hin seurantoihin. Alkuvaiheen vuoden välein 
tehtävillä seurannoilla pyritään löytämään ne 
henkilöt, jotka ovat erityisen herkkiä saamaan 
meluvamman.    

Taulukko 2. Tiettyihin tehtäviin liittyvät erityisvaatimukset kuulon suhteen.

 Ilmavoimat Maavoimat Merivoimat

Kuuloluokka I
< 20dB 
(läpäisee seulan)

Lentävä henkilöstö Kenttätykistö
- tuliasemakoulutus (ei tinnitusta)

 

Kuuloluokka I tai II
< 20db 0.5–2 kHz,
< 40dB 3 kHz
< 65dB 4 kHz

Ilmavalvonta ja 
taistelunjohtokou-
lutus
Lentoteknillinen 
koulutus

Jalkaväki
- sissi ja tiedustelutehtävät
- laskuvarjo- ja erikoisjääkärit

Panssaritykistö 
- tuliasemakoulutus (ei tinnitusta)
- etäisyydenmittaajat

Ilmatorjunta 
- etäisyydenmittaajat, suuntaajat, 

asettajat
- tutkamiehet, johtokeskusupseerit 

ja aliupseerit, ilmatorjuntapans-
sarivaunun operaattorit ilmator-
juntaohjusaliupseerit

Pioneeriaselajit 
- Uiskon päälliköt ja ruorimiehet

Rannikkojoukkokoulutus 
- tulenjohto ja merivalvon-
tamiehet
Rajavartiolaitos

Kuuloluokka I  tai II  (III)   Laivastojoukkokoulutus
- merenkulkutehtävät,
- Kone-, tele-, viesti- ja kes-

kushenkilöstö, 
- sukeltajat, muut

Useimpiin muihin tehtäviin vaatimuksena palveluskelpoisuusluokka A, jonka vaatimukset pitävät käytännössä 
sisällään kuulumisen kuuloluokkaan I ja II, vaikka sitä ei vaatimuksissa ole erikseen nimetty
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MELUVAMMAT PUOLUSTUSVOIMISSA
Meluvammat voivat syntyä pitkäkestoisen melualtistuksen seurauksena hitaasti. Ne voivat 
syntyä myös yksittäisen voimakkaan meluimpulssin tai lyhytkestoisen voimakkaan melun 
vaikutuksesta, jolloin kyseessä on akuutti meluvamma. 

Meluvammoissa kuulovika on sisäkorvatyyp-
pinen. Impulssimelu on sisäkorvalle vahingol-
lisinta ja jo yksi rynnäkkökiväärin laukaus suo-
jaamattoman korvan lähellä voi johtaa akuuttiin 
meluvammaan.   

PITKÄKESTOISEN MELUN AIHEUTTAMA 
KUULOVIKA

Meluvammariski on yhteydessä melun voi-
makkuuteen ja altistuksen kestoon (Savolai-
nen 2010). Pitkäkestoisissa meluvammoissa 
sisäkorvan simpukassa olevia karvasoluja 
tuhoutuu ensin korkeilla taajuuksilla, tyypil-
lisesti alkaen 4 kHz:stä. Pikkuhiljaa 4 kHz:n 
melukuoppa altistuksen jatkuessa pahenee ja 
syvenee, laajeten vähitellen keskitaajuuksille 
(0.5–2 kHz). 

Sisäkorvan herkkyys meluvammalle on yksi-
löllinen ja siihen vaikuttavat mm. perinnöl-
liset tekijät, kohonnut verenpaine, hyper-

kolesterolemia ja tupakointi. Melu yhdessä 
kemiallisten altisteiden –kuten orgaanisten 
liuottimien– ja fysikaalisten tekijöiden –kuten 
tärinän– kanssa lisää meluvammariskiä.  

Ammattitautiasetuksen mukaan kyseessä on 
ammattitauti, jos työmelun altistava vaikutus 
riittää aikaansaamaan sairauden. Puolustus-
voimissa altistuu erityisesti laukaus- ja muulle 
impulssimelulle, mutta myös pitkäkestoiselle 
melulle. Todetuista meluvammoista tehdään 
ilmoitus Työterveyslaitoksen ammattitautire-
kisteriin.  Puolustusvoimissa melun aiheutta-
mien kuulonalenemien esiintyvyys on vähen-
tynyt 2000-luvulla, johtuen tiukentuneista 
kuulonsuojausmääräyksistä (Mrena 2008). 
Lentäjillä, joilla on tiukat kuulovaatimukset 
valintavaiheessa, kuulo on jopa keskimää-
räistä väestöä parempi huolimatta lentämi-
seen liittyvästä melualtistuksesta (Kuronen 
2004).

Ylipainehappihoitokammio Ilmailulääketieteen keskuksessa.
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KUULON KUNTOUTUS MELUVAMMOISSA

Meluvammoihin liittyvän kuulovian kuntoutus 
kuulokojeella on haastavaa, koska matalien taa-
juuksien kuulo on vielä hyvä, mutta korkeilla 
taajuuksilla kuulo on erittäin huono. Varsi-
nainen kuulokojekuntoutus tapahtuu samoilla 
periaatteilla kuin muunkin väestön, eli oman 
keskussairaalapiirin kuulokeskuksessa. 

AKUUTTI MELUVAMMA ELI AKUUTTI 
AKUSTINEN TRAUMA

Impulssimelu on haitallisinta sisäkorvalle. 
Kaikkien puolustusvoimien aseiden äänen-
painetasot ylittävät sisäkorvalle turvalli-
sen 140 dB:n rajan.  Kuulosuojainten käyttö 
ammunnoissa on pakollista. Oikein asete-
tut kuulosuojaimet estävät varsin hyvin lau-
kausmelun aiheuttamia akuutteja akustisia 
traumoja. Yli 95 % akuuteista akustisista 
traumoista tuleekin tilanteessa, jossa kuulon-
suojausta ei syystä tai toisesta ole lainkaan. 
Näistä vahingonlaukaus rynnäkkökivää-
rillä on yleisin (Savolainen 2005). Akuutteja 
meluvammoja on vuosittain 100–200. Akuu-
tissa meluvammassa eli akustisessa traumassa 

korva tuntuu lukkoiselta, tukkoiselta ja on 
usein kipeä. Lisäksi korva ainakin alkuvai-
heessa soi (Mrena 2004). Kuulonalenemaa on 
vaikea aluksi itse havaita, vaikka se olisi mer-
kittäväkin. Sen vuoksi kaikkien akuutin akus-
tisen trauman saaneiden kuulo on tutkittava. 
Akuutissa akustisessa traumassa sisäkorvan 
karvasolut vaurioituvat, sisäkorvaan saattaa 
tulla kalvorepeämiä ja hematoomaa. Hapen-
puutteen, mikroverenkierron häiriöiden ja 
vapaiden radikaalien vapautumisen vuoksi 
karvasolut ja neuronit osittain tuhoutuvat 
(Coordes 2011). Hoito on aloitettava välittö-
mästi ja kuuloa on arvioitava toistuvin kuu-
lonmittauksin. 

AKUUTIN AKUSTISEN TRAUMAN HOITO

Akuutin akustisen trauman hoidosta ei ole 
selvää konsensusta ja tutkimusnäyttöä on 
vähän. Hoito annetaan kiireellisenä ja sen 
tavoitteena on kuulon palautuminen lähtöta-
solle ja tinnituksen loppuminen.  Puolustus-
voimissa on 1990-luvulta saakka käytetty yli-
painehappihoitoa akuutin akustisen trauman 
hoidossa. Normobaariseen happihoitoon ver-
rattuna kuulo palautuu ylipainehappihoidolla 
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selvästi useammalla normaaliksi (Ylikoski 
2008). Myös betahistiiniä annetaan sisäkor-
van verenkierron parantamiseksi. Kortikoste-
roideja on käytetty akuutin akustisen trauman 
hoitona ja niiden teho yksinään ja yhdis-
tettynä ylipainehappihoitoon on osoitettu 
useissa tutkimuksissa (Fakhry 2007, Lamm 
1999). Kortisonihoito pyritään aloittamaan 
mahdollisimman nopeasti vamman jälkeen. 
Ampumameluvammojen hoitotutkimuksessa 
kuulonsäilyminen oli parempi, kun kortiso-
nihoito aloitettiin tunnin kuluessa akustisesta 
traumasta (Psillas 2008). 

Tämänhetkisen hoitokäytännön mukaan kaikki 
kuulonlaskuun johtavat akuutit akustiset trau-
mat hoidetaan normobaarisella hapella, beta-
histiinillä ja prednisolonilla. Tupakointi on 
kielletty ja uutta melualtistusta on vältettävä. 
Ääniympäristö pidetään kuitenkin rikkaana, 
eikä täydellistä hiljaisuutta suositella, koska 
se voi pahentaa tinnitusta.  Mikäli kuulonale-
nema ei korjaudu 1–2 vuorokaudessa, kuulon-
lasku on merkittävä jo alkuvaiheessa tai poti-
laalla on vaikea tinnitus, hoitoon liitetään myös 
ylipainehappihoito. Hoito toteutetaan Ilmailu-
lääketieteen keskuksessa Helsingissä tai Sukel-
luslääketieteen keskuksessa Upinniemessä. 
Kaikista akuuteista akustisista traumoista täyte-
tään meluvammojen selvityslomake ja tehdään 
palvelusvahinkoilmoitus (varusmiehet, sotilas-
virkaan opiskelevat ja reserviläiset).  Mikäli 
meluvammaan liittyy kuulonlasku, edellä mai-
nituista sekä palkatusta henkilöstöstä tehdään 
lisäksi E-lausunto Valtionkonttorille, vaikka 
kuulo palautuisi hoidon jälkeen lähtötasolle. 
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PSYKIATRISEN TYÖKYVYN ARVIOINNIN 
PERUSTEITA
Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä toiminta- ja työkykyä heikentävä sairausryhmä.  
Psykiatrisessa työkyvyn arvioinnissa on keskeistä huomioida työtehtävän asettamat erityis-
vaatimukset ja kokonaistoimintakyky todetun psykiatrisen häiriön ja muiden samanaikais-
ten sairauksien lisäksi. Tässä kirjoituksessa kuvataan psykiatrisen työkykyarvioinnin sisäl-
töä ja menetelmiä kliinikon läheteharkinnan helpottamiseksi.

Psykiatrinen työkyvyn arviointi painottuu 
erityisesti tutkittavan toimintakyvyn arvioin-
tiin. Psykiatrin työkykyarviointikonsultaation 
lisäksi moniammatillisessa työkyky- ja kun-
toutusarviossa voidaan käyttää psykologin tai 
neuropsykologin tutkimusta. Tällä pyritään 
saamaan objektiivista tietoa psyykkisestä 
toimintakyvystä koskien toiminnanohjausta, 
muisti- ja havaintotoimintoja, vireystasoa, 
psykomotoriikkaa, tunteiden säätelyä, vuo-
rovaikutussuhteita ja psyykkisiä selviytymis-
keinoja. Lisäksi työryhmän kokoonpanosta 
riippuen sairaanhoitaja voi kartoittaa tietoja 
tutkittavan lähiverkostosta, motivaatio- ja 
voimavaratekijöistä, elämänhallinnasta ja 
arjen toimintakyvystä. Sosiaalityöntekijä voi 
selvittää sosiaalista toimintakykyä, sosiaalista 
tilannetta ja tuen tarpeita sekä toimintatera-
peutti toimintakykyä objektiivisten havainto-
jen ja haastattelun perusteella. 

PSYKIATRISEN TYÖKYKYARVIOINNIN 
TYÖKALUJA

Työterveyshuoltoon soveltuvia psyykkisten 
oireiden oirekartoituslomakkeita ovat mm. 
Terveysportista löytyvät Beckin depressio-
oireasteikko (BDI) ja Beckin ahdistusoireas-
teikko (BAI). GAD-7 -seula soveltuu työka-
luksi ahdistusoireiden seulontaan ja seurantaan. 
Alkoholin riskikulutusta seuloo AUDIT ja työ-
uupumusta Bergen Burnout Indicator-15 sekä 
Maslach -kyselyt. Strukturoituun kliiniseen 
toimintakykykartoitukseen suositellaan Sofas-
lomaketta. Lisätietoa ja lähdeviitteet ylläole-
vista oiremittareista löytyvät Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Toimia –tietokannasta 
osoitteesta www.toimia.fi.  

Työhönpaluuvalmiuden arviointiin ja vahvista-
miseen voidaan käyttää Työhönpaluuvalmius-
kartoitusta (www.ttl.fi/masennuksenhoito).

KESKEISIÄ HANKKEITA 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–
2015  (Sosiaali- ja terveysministeriö, STM 
2009) painottaa työterveyshuollon roolia mie-
lenterveys- ja päihdeongelmien hoidon ja kun-
toutuksen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa. 
Työkyvyn varhaisen tuen, sairauspoissaolojen 
seurannan ja työhön paluun sovitut toiminta-
mallit työpaikoilla luovat edellytyksiä työssä 
jatkamiselle ja onnistuneelle työhön paluulle. 
Masennusperäisen työkyvyttömyyden ehkäi-
syn Masto-hanke nostaa lisäksi esille riittä-
vän ja varhaisen psykososiaalisen tuen sekä 
yhteistyön työterveyshuollon ja psykiatristen 
hoitoyksiköiden kesken (STM 2011a). 

Työterveyshuollon varhainen selvittely ja 
tuki on erityisen tärkeää silloin, kun tutkit-
tava kokee oireilunsa liittyvän työn henkisiin 
kuormitustekijöihin, sekä silloin, kun oireet 
uhkaavat työssä selviytymistä ja työilmapii-
riä. STM:n (2011b) selvitys työterveysyhteis-
työstä esittää työterveyshuoltojen koordinoi-
van työkyvyn tukitoimia työpaikalla. STM:n 
(2011c) työhyvinvointiryhmän selvitykseen 
perustuva sairausvakuutuslakiuudistus tulee 
edellyttämään työterveyshuollon lausuntoa 
työkyvystä sairausloman pitkittyessä 90 päi-
vään. Uudistuksilla pyritään tehostamaan 
oikea-aikaisia tukitoimia työkyvyn säilyttä-
miseksi. 
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PALVELUSKELPOISUUS- JA 
TURVALLISUUSNÄKÖKULMA

Terveystarkastusohje 2008 ja sitä selventävä 
menettelytapaohje ohjeistavat palveluskel-
poisuuden arviointia puolustusvoimien palka-
tun henkilökunnan, kriisinhallintatehtävissä 
toimivien ja varusmiesten osalta. Psykiatris-
ten häiriöiden osalta perusperiaate on, että 
vaikeat mielenterveyden häiriöt kuten sairas-
tettu psykoosi ja kaksisuuntainen mieliala-
häiriö rajoittavat pysyvästi palveluskelpoi-
suutta. Kuitenkin useiden mielenterveyden 
häiriöiden, kuten ensimmäisen elämänaikai-
sen vakavan masennusjakson, useiden ahdis-
tuneisuushäiriöiden ja lievien neuropsykiat-
risten häiriöiden sekä sopeutumishäiriöiden 
kohdalla ohjeistukset painottavat yksilöllisen 
toimintakyvyn arvioinnin merkitystä. Puolus-
tusvoimien työtehtävien erityisluonteen huo-
mioiden palveluskelpoisuus- ja turvallisuus-
näkökohdat ovat aina keskeisiä. 

LOPUKSI

Oikea-aikaisesti kohdennetut tukitoimet ja 
konsultaatioyhteistyö työkyvyn ollessa uhat-
tuna ovat sekä yksilön että työnantajan etu 
(kaavio 1). Sotilaslääketieteen keskuksen työ-
terveyshuoltoyksikkö on syksyllä 2011 käyn-
nistänyt moniammatillisen työkyvynarviointi-
toiminnan, ja tämä pilottitoiminta arvioidaan 
alkuvuodesta 2012. 

Konsultaatioyhteistyö työterveyshuollon ja psykiatristen palveluiden kesken.
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PSYKIATRISEN LÄÄKEHOIDON ERITYISPIIRTEITÄ 
PUOLUSTUSVOIMISSA
Psykiatrinen lääkehoito on usein keskeinen osa mielenterveyshäiriöiden hyvää hoitoa. Tässä 
kirjoituksessa käydään läpi perusperiaatteita psykiatrisen lääkehoidon ja palveluskelpoisuu-
den arvioinnin osalta Terveystarkastusohje 2008:n ja Sotilaslääketieteen Keskuksen Menet-
telytapaohjeen pohjalta. Asianmukainen, tiivis hoitokontakti sekä hoito- ja kuntoutussuun-
nitelman olemassaolo on aina varmistettava arvioinnin yhteydessä. 

Psykiatrinen lääkehoito on usein keskeinen 
osa mielenterveyden häiriöiden näyttöön 
perustuvaa hyvää hoitoa eri psykoterapia- ja 
muiden hoitomuotojen lisäksi, eikä psykiat-
rinen lääkehoito itsessään ja potilaan kanssa 
täysin yhteisymmärryksessä toteutettuna rat-
kaise palveluskelpoisuutta. Keskeistä psy-
kiatrisen lääkehoidon osalta on huomioida, 
minkä ja miten vakavan psykiatrisen häiriön 
hoidoksi lääkitys on aloitettu. Mitkään psy-
koosilääkkeet tai litium ja muut mielialan 
tasaajat (mm. useat epilepsialääkkeet) eivät 
lähtökohtaisesti sovellu käytettäväksi sotilas-
tehtävissä niiden häiriöiden, joihin näitä lääk-
keitä määrätään, aiheuttaman palvelusturval-
lisuusvaaran vuoksi (Laukkala ym. 2009). 
Arviointiongelmia saattaa aiheuttaa esimer-
kiksi psykoosilääke ketiapiinin off-label 
-käyttö unilääkkeenä ei-psykoottisten häiriöi-
den yhteydessä. 

Bentsodiatsepiinit tai bentsodiatsepiinien 
tavoin vaikuttavat rauhoittavat ja unilääkkeet 
eivät myöskään ole suositeltavia palvelustur-
vallisuuden kannalta. Aivan satunnaisesti ja 
tilapäisesti esimerkiksi ahdistuneisuuteen tai 
univaikeuksiin käytettävä lääkitys harvoin 
rajoittaa palveluskelpoisuutta yksinomaisena 
tekijänä, mutta tällaisenkin lääkehoidon tarve 
on huolellisesti arvioitava, ja hoidon seuranta 
järjestettävä. Jatkuva rauhoittava tai unetto-
muuteen käytetty bentsodiatsepiinilääkehoito 
ei sovi yhteen sotilastehtävissä toimimisen 
kanssa. 

Väsyttämätön masennuslääkehoito ei yksin-
omaisena tekijänä rajoita palvelua A-luokassa, 
jos häiriö, johon lääkitys on aloitettu, on 
vakaasti ja hyvin lievittynyt. Lääkehoidon 
aloituksesta tai siviilissä aloitetun lääkehoidon 

jatkamisesta puolustusvoimissa on kuitenkin 
hyvä konsultoida erikoislääkäriä. Yksittäista-
pauksissa masennuslääkehoidon alkuun saat-
taa liittyä tilapäistä ahdistuneisuuden pahene-
mista, ja tämän vuoksi erityisesti hoidon alussa 
seurannan tulee olla tiivistä. Potilas on ohjeis-
tettava herkästi ottamaan yhteyttä hoitavaan 
tahoon, mikäli vointi huononee tai ilmaantuu 
lääkehoidon haittavaikutuksia. Masennuksen 
liian nopeasti purettu masennuslääke-esto-
hoito saattaa jopa altistaa masennuksen uusiu-
tumiselle. Väsyttämättömät masennuslääkkeet 
eivät siis vaikuta itsenäisesti palveluskel-
poisuuteen. Väsyttäviä masennuslääkkeitä 
kuten mirtatsapiinia käytetään usein sellaisen 
masennuksen hoidossa, johon liittyy hankalaa 
unettomuutta, ja tällöin työkykyä ja palvelus-
kelpoisuutta on arvioitava erityisen huolelli-
sesti ja tehtävänkuva huomioiden. 

Keskushermostoa stimuloivia lääkkeitä käy-
tetään aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häi-
riön (ADHD) hoidossa, ja lievän ADHD:n 
kuten muidenkin neuropsykiatristen häiriöi-
den osalta palveluskelpoisuus arvioidaan aina 
yksilöllisesti riippumatta siitä, mikä valmiste 
on hoitolääkityksenä. ADHD:n psykostimu-
lanttihoito voidaan siis yksittäistapauksissa 
sallia, jos potilaan turvallinen vointi ja toi-
mintakyky eivät ole riippuvaisia lääkkeestä, 
eikä stimulantista ole aiheutunut haittavaiku-
tuksia. 

Alkoholiriippuvuus ja palvelu puolustus-
voimissa eivät sovi yhteen. Joskus alkoholi-
riippuvuuden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä 
kuten disulfiraamia voidaan käyttää yhtenä 
keinona muiden ohella potilaan kanssa yhteis-
ymmärryksessä, kun tavoitteena on alkoholin 
suurkulutuksen lisääntymisen estäminen tai 
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riippuvuudesta toipuneen tukeminen päihteet-
tömyyteen. Kokonaistilanne tulee tällöin arvi-
oida huolellisesti. Huumausaineriippuvuu-
desta kärsivä ei voi olla puolustusvoimissa 
työssä eikä palveluksessa, joten huumeriippu-
vuuden hoitoon tarkoitetut lääkkeetkään eivät 
tule kyseeseen. 

Palveluskelpoisuuden arvioinnin yleisiin perus-
periaatteisiin löytyy lisätietoa verkkokurssista 
”Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arvioin-
ti” (www.duodecim.fi, Koulutus ja Verkkokurs-
sit). 

ERITYISAMMATTIRYHMISSÄ 
HUOMIOITAVAA

Sotilastehtävissä palveluskelpoisuuden arvi-
oinnin kannalta keskeistä on, kuinka riippu-
vaista vointi on käytetystä lääkehoidosta, sillä 
esim. leireillä ei aina voida taata lääkkeen jat-
kuvaa saatavuutta. Varusmiespalveluksessa ei 
voida pitää hyväksyttävänä tilannetta, jossa 
lääkehoidon keskeytyminen johtaa palvelus-
turvallisuuden tai toimintakyvyn merkittä-
vään heikkenemiseen viikoissa (Meririnne 
ym. 2009). Eri sotilasammateissa toimivat 
ovat aina tekemisissä aseiden ja räjähteiden 
kanssa, mikä on huomioitava arvioinnissa. 
Myös motivaatio työssä- ja palveluksessaolon 
suhteen arvioidaan. 

Kriisinhallintatehtäviin hakeutuu moniam-
matillista henkilöstöä sekä puolustusvoimista 
että puolustusvoimien ulkopuolelta erimit-
taisille komennuksille. Pääsääntöisesti läh-
tijöiltä vaaditaan suoritettu asevelvollisuus 
ja lähtiessä suoritettavassa terveystarkastuk-
sessa terveydentilan tulee olla hyvä. Mikäli 
säännöllistä psykiatrista lääkehoitoa vaativa 
häiriö todetaan terveystarkastuksessa, henki-
löä ei esitetä kriisinhallintatehtäviin. 

Lentävän henkilöstön osalta on syytä tun-
tea yleiset ilmailualan eurooppalaiset ohjeet, 
jotka tätä kirjoitettaessa eivät salli minkään 
psykotrooppisen lääkehoidon säännöllistä 
käyttöä lentäessä. Nämä ohjeet ovat psy-
kiatrisen lääkehoidon osalta sovellettavissa 
sotilasilmailuun. Lisätietoa asiasta löytyy 
Liikenteen turvallisuusviraston Trafin verk-
kosivuilta (www.trafi.fi). 

LOPUKSI 

On aina muistettava, että psykiatristen häiriöi-
den tarpeellista lääkehoitoa ei tule keskeyttää 
palveluskelpoisuussyistä, koska tämä vaaran-
taisi toipumisen. Tarvittaessa henkilö on siir-
rettävä pois palveluksesta tai sairauslomalle 
jatkamaan tarvittavaa hoitoa. Epäselvissä 
tilanteissa konsultoidaan hoitavaa psykiatria 
tai Sotilaslääketieteen Keskuksen psykiatria. 
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CB-SUOJELULÄÄKETIETEEN 
TUKI TYÖTERVEYDELLE JA 
TYÖTURVALLISUUDELLE – BIOTURVALLISUUS 
LABORATORIOTYÖSKENTELYSSÄ JA SUOJELUN 
ERIKOISOSASTON LÄÄKINTÄHUOLTO
Puolustusvoimien kemiallinen ja biologinen suojelulääketiede (CB-suojelulääketiede) toimii 
laajasti verkostoituneena siviilitutkimuslaitosten kanssa. Puolustusvoimat on aktiivinen toi-
mija alan asiantuntijaverkostoissa, joista tärkeimmät ovat Biologisten uhkien osaamiskes-
kus (BUOS) ja Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-OSK). 

Verkostoituminen edistää Yhteiskunnan 
Turvallisuusstrategiaa kaikilla sektoreilla 
maassa, jossa yksittäisen toimijan niin talou-
delliset kuin henkilöstöresurssitkin ovat rajal-
liset. CB-suojelulääketieteen ja ympäristö-
terveyden keskus tukee puolustusvoimien 
henkilöstön työterveyshuoltoa ja työturvalli-
suutta puolustusvoimien kaikissa lakisäätei-
sissä tehtävissä, joita ovat Suomen sotilaal-
linen puolustaminen, muiden viranomaisten 
tukeminen sekä osallistuminen kansainväli-
siin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin.

BIOLOGISTEN UHKIEN OSAAMISKESKUS

Biouhkalla tarkoitetaan sellaista mikrobin 
tai muun biologisen materiaalin aiheuttamaa 
joukkosairastumista tai sen uhkaa, joka ei ole 
hoidettavissa normaalitoiminnan puitteissa. 
Kyseessä voi myös olla mikrobin tai toksiinin 
tahallinen levitys.

Biouhkien osaamiskeskus on puolustusvoi-
mien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) yhteishanke, joka tähtää biologisen 
materiaalin tahallisen levittämisen mahdol-
lisuuteen perustuvien biouhkien hallintaan. 
Hankkeen ohjausryhmä koostuu molempien 
organisaatioiden ja niitä ohjaavien ministeriöi- 
den edustajista. 

BUOS:n tutkimus tukee biouhkien torjuntaa ja 
niihin varautumista sekä edistää alan kansallista 
tietämystä ja yhteistyötä yhteiskunnan turvalli-
suusstrategian ja maanpuolustuksen hengessä. 

Osaamiskeskus toimii B-suojelulääketieteen ja 
B-uhkakuvien kansallisena asiantuntijaorgani-
saationa, ylläpitää kansainvälisiä B-suojelualan 
yhteyksiä ja tutkijanvaihtoa, tekee B-uhkaku-
viin ja niihin varautumiseen liittyvää perus-
tutkimusta, laatii bioturvallisuuteen liittyviä 
linjauksia ja riskinarviointeja kehittäen siten 
bioturvallisuutta kansallisella tasolla, sekä jär-
jestää alan koulutusta ja tieteellisiä seminaareja. 
Tehtäviin kuuluvat myös kansallisen korkean 
vaaraluokan mikrobidiagnostiikan valmiu-
den koordinointi ja BSL-3-turvalaboratorion 
(biosafety level 3) ylläpito sekä näihin tarvit-
tavan osaamisen kehittäminen yhteistyöhank-
keiden kautta. V. 2010 BUOS esimerkiksi tutki 
ja kokosi yhteen monen eri hallinnonalan sää-
tämän, bioturvallisuutta koskevan lainsäädän-
nön. Säädökset koskevat etenkin laboratorio-
töissä mikrobien kanssa työskenteleviä ja niille 
altistuvia henkilöitä. Selvitystyön tuloksia hyö-
dynnetään koulutus- ja lähdemateriaalina mm. 
työterveyshuollon tarpeisiin BUOS-työnteki-
jöiden ja suojelualan muiden ammattilaisten 
bioturvallisuusriskien vähentämiseksi.

BUOS on yhteistyössä Puolustusvoimien 
teknillisen tutkimuslaitoksen kanssa Maa-
voimien esikunnan toimeksiannosta ja ohja-
uksessa kehittänyt mobiilin diagnostisen 
kenttälaboratorion, joka muodostaa Suoje-
lun erikoisosaston (SEO) toiminnan ytimen. 
BUOS tukee jatkuvasti kenttälaboratorion ja 
koko SEO:n toimintaa monin tavoin: kehittä-
mällä ja ylläpitämällä diagnostisia menetel-
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miä, laatimalla toimintaohjeita, kouluttamalla 
sekä toimimalla ns. reach back –resurssina. 
SEO:n tukemisen kautta BUOS osallistuu 
kansainvälisten kriisinhallintatehtäviin liit-
tyvien biologisten terveysuhkien tunnistami-
seen ja havaitsemiseen.

TAISTELUKENTÄN TOKSIKOLOGIA JA 
SIKAINFLUENSSATUTKIMUS

Yhteiskunta on vahvasti kemikalisoitunut. 
Suomessa on käytössä noin 30 000 valmis-
tetta, jotka sisältävät yli 5000 vaaralliseksi 
luokiteltua kemikaalia. Niiden akuutit myrk-
kyvaikutukset tunnetaan kohtalaisen hyvin. 
Sen sijaan kroonista altistumista toksisille 
teollisuuskemikaaleille pystytään toistaiseksi 
mittaamaan puutteellisesti ja luotettavaa tie-
toa toistuvan, erityisesti alhaisten pitoisuuk-
sien aiheuttamista molekyylitason vaikutuk-
sista on vähän. On viitteitä, että alhaisetkin 
pitoisuudet voivat aiheuttaa pitkittyneitä vas-
teita proteiinien toiminnassa. 

Sotilaslääketieteen Keskuksen CB-suojelu-
lääketieteen ja ympäristöterveyden keskus 
käynnisti v. 2009 tutkimushankkeen ”Tais-
telukentän toksikologia” (TOXMEMO). Sen 
tavoitteena on kehittää analyysimenetelmiä 
sekä soluvastetta kuvaavia merkkiaineita 
(biomarkkereita) toksisille teollisuuskemi-
kaaleille tapahtuneen kroonisen altistumisen 
osoittamiseksi ja mittaamiseksi. Molekyy-
litason tietoa tarvitaan myös antidoottien ja 
muun lääkehoidon kehittämiseksi.

TOXMEMO:n tutkimusidea syntyi alun perin 
puolustusvoimien erikoislaboratorion henki-
löstön työterveyshuollon tarpeista. Hanke on 
yhteistyöprojekti, johon osallistuvat Sotilas-
lääketieteen Keskuksen lisäksi Itä-Suomen 
yliopisto, Puolustusvoimien Teknillinen Tut-
kimuslaitos ja Kemiallisen aseen kieltoso-
pimuksen instituutti (VERIFIN). Tutkimus 
tulee palvelemaan puolustusvoimien työ-
suojelun menetelmien kehitystä ja käyttöön-
ottoa. Kehitettyjä biomarkkereita voidaan 

Biouhka-agenssien tunnistamiseen käytettävän PikoReal-laitteen testausta bioturvalaboratoriossa. 
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käyttää puolustusvoimien kaikissa lakisää-
teisissä tehtävissä toimivien altistumisen seu-
rantaan.

Dragsvikin varuskunnassa todettiin syys-
kuussa 2009 yksi Suomen ensimmäisistä pan-
deemisen A(H1N1)-influenssaviruksen eli 
sikainfluenssan aiheuttamista epidemioista.  
Sotilaslääketieteen Keskuksen ja THL:n 
yhteistyönä toteuttamassa tutkimuksessa sel-
vitettiin tartuntojen epidemiologiaa varus-
miesten seeruminäytteitä tutkimalla. Tutki-
mustulosten mukaan jopa puolet varuskunnan 
varusmiehistä sai tartunnan. Vain joka kym-
menes varusmies poti taudinkuvaltaan tyypil-
lisen influenssan ja noin puolet tartunnan saa-
neista sairasti taudin oireettomana. Näin ollen 
sikainfluenssa aiheutti varusmiehillä alun 
perin pelättyä lievemmän taudin ja oireetto-
mien tapausten määrä oli huomattava. 

Osalla nykyisin palvelustaan suorittavista tai 
palvelukseen astuvista varusmiehistä ei ole vas-
tustuskykyä pandemian aiheuttanutta influenssa 
A-viruskantaa vastaan. Sikainfluenssaviruksen 
aiheuttamat epidemiat ilmenevät puolustusvoi-
missa nykyisin tavanomaisen kausi-influens-
san tavoin. Osa varusmiehistä voi jatkossakin 
sairastaa uuden influenssa A(H1N1)-viruksen 
aiheuttaman taudin jopa oireettomasti tai lie-

vin oirein, mutta erityisesti eräillä riskiryhmillä 
kuten astmaa sairastavilla taudinkuva voi yhä 
olla vakava. Tutkimus on julkaistu Euroopan 
tartuntatautien ehkäisy- ja valvontaviraston 
(ECDC) julkaisemassa Eurosurveillance-leh-
dessä (Aho et al: Outbreak of 2009 pandemic 
influenza A(H1N1) in a Finnish garrison – a 
serological survey) vuonna 2010. 

Luotettavat, hyvin analysoidut tiedot sairas-
tavuudesta ja infektiotautien leviämisestä 
lisäävät puolustusvoimien terveydenhuollon 
kykyä varautua sekä hoitaa epidemiat tehok-
kaasti ja hyvien hoitokäytäntöjen mukaisesti. 
Tehokkaasti toteutettu infektiotautien labora-
toriodiagnostinen varmennus ja tautien hoito 
lisäävät Sotilaslääketieteen Keskuksen ter-
veysasemien kustannustehokkuutta, vähen-
tävät henkilöstön ja varusmiesten sairastu-
vuutta sekä jälkitauteja.

SUOJELUN ERIKOISOSASTON TEHTÄVÄT 
JA SIIHEN LIITTYVÄ LÄÄKINTÄHUOLTO 

SEO on maavoimien erikoisjoukko, joka 
kykenee suojelutiedusteluun kaikissa kol-
messa puolustusvoimien tehtävässä. SEO ja 
sen lääkintäjoukkue soveltavat tietoja kenttä-
lääkinnän osaamiseen ja kehittämiseen sekä 
seuraavat myös kansainvälistä kehitystä. 

Kenttälääkinnän harjoittelua potilassimulaattorilla.
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Osa SEO:n henkilöstöstä on jatkuvassa päi-
vystysvalmiudessa virka-aputehtävien varalta. 
Osastoa voidaan käyttää kokonaisuudessaan 
tai vain tietyiltä osiltaan annetun tehtävän 
luonteen ja vaatimusten mukaisesti. Tarvitta-
essa myös koko osasto voidaan asettaa ennalta 
sovittuun valmiuteen yhteiskunnan turvalli-
suuden takaamiseksi. 

SEO:n lääkintähuollon toimintakykyä on 
kehitetty pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti 
yhdessä Sotilaslääketieteen Keskuksen, CB-
suojelulääketieteen ja ympäristöterveyden 
keskuksen, BUOS:n, C-OSK:n, Puolustus-
voimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen ja 
Pioneerirykmentin kanssa. Suojelulääketie-
teellisen osaamisen ja kenttälääkinnän pit-
käjänteinen kehittäminen yhdessä kenttäolo-
suhteissa tapahtuvan harjoittelun kanssa on 
luonut joukkueelle kyvyn toimia vaativissa 
olosuhteissa. 

Joukkue pystyy toimimaan sekä tavanomai-
sissa lääkintätilanteissa että CBRN-tapahtu-
maan liittyvissä tilanteissa. Suojelulääkin-
täryhmän perustehtäviä ovat mm. lääkärin 
hoitoa vaativat, henkeä tai raajaa pelastavat 
toimenpiteet ja haavoittuneen tai sairastuneen 
hoito. Lääkintäryhmän erityisosaamiseen 
kuuluu näiden perustehtävien lisäksi toksi-
sille kemikaaleille, biologiselle uhkalle tai 
radioaktiivisille aineille altistuneiden potilai-
den hoito ja evakuointi. Lääkintäryhmä kyke-
nee myös hoitamaan ja ennaltaehkäisemään 
tavanomaisia sairauksia ja tapaturmia. 

Ryhmä osallistuu yhdessä työterveyshuol-
lon kanssa työterveyden ja työturvallisuuden 
toteuttamiseen valvomalla ja ohjaamalla ter-
veydenhoitoa, etenkin altistumisen ennalta-
ehkäisyn ja altistumisen jälkeisten toimenpi-
teiden osalta, sekä yleisesti tarttuvien tautien 
torjunnan ja kenttähygienian osalta. Näihin 
toimenpiteisiin kuuluvat myös ennaltaehkäi-
sevien rokotusten ja ennaltaehkäisevän lää-

kityksen suunnittelu ja tarvittaessa toteut-
taminen. Työsuojelulla on erityinen rooli 
CBRN-tilanteissa työskentelevien turvalli-
suutta ja terveyttä ylläpitävien työtapojen ja 
turvallisen työympäristön edistämisessä. Lää-
kintäjoukkue selvittää ja tunnistaa toimin-
nasta ja siihen liittyvistä erityisolosuhteista 
aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä, sekä arvioi 
niiden merkitystä henkilöstön työturvallisuu-
delle, terveydelle ja joukon toimintakyvylle. 
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TAISTELIJAN TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN 
ÄÄRIOLOSUHTEISSA: VUORISTO, KUUMA JA 
KYLMÄ YMPÄRISTÖ
Ihmisasutuksen levittäytyminen aina pohjoiselle napajäätikölle, aavikoille ja korkealle vuo-
ristoon on osoitus ihmisen hyvästä sopeutumiskyvystä vaikeisiinkin ympäristöolosuhteisiin. 
Sotilaallisessa toiminnassa ääriolosuhteisiin siirtyminen voidaan joutua toteuttamaan niin 
lyhyessä ajassa, että sopeutumiskyvyn rajat ylittyvät. 

Tässä esityksessä tarkastellaan vuoriston sekä 
kuuman ja kylmän ympäristön aiheuttamaa 
akuuttia sopeutumiskyvyn kuormittumista, ja 
niitä keinoja, joiden avulla taistelijan toimin-
takyky voidaan turvata ja ehkäistä olosuh-
teista aiheutuvia tappioita.

VUORISTO

Korkealle vuoristoon nouseminen aiheuttaa 
hypoksian, josta seuraa monia ja vaikeusas-
teeltaan vaihtelevia oireita. Oireiden määrä ja 
vaikeusaste on sitä suurempi, mitä korkeam-
malle noustaan, mitä nopeampi nousu on ja 
mitä kauemmin korkealla oleskellaan. Yksi-
löllinen alttius, fyysinen rasitus ja mahdolliset 
sairaudet lisäävät oireiden määrää ja vaikeus-
astetta. Koska oireiden aiheuttaja on hypoksia, 
on keskeinen hoito hapen saannin turvaami-
nen joko siirtymällä alemmas vuoristossa tai 
ottamalla lisähappea. Lievissä oireissa nousun 
keskeyttäminen mahdollistaa sopeutumisen.

Akuutti vuoristosairaus uhkaa korkeaan ilma-
nalaan tottumattomia yksilöitä, kun noustaan 
nopeasti yli 1800 metrin korkeuteen. Korke-
alla oleskeluunkin tottunut voi saada akuutin 
vuoristosairauden, jos nousee nopeasti riit-
tävän korkealle ja oleskelee siellä vähintään 
muutamia tunteja. Akuutin vuoristosairau-
den tärkeimmät oireet ovat päänsärky, ruo-
kahaluttomuus, pahoinvointi ja oksentelu. 
Lisäksi oireina voi olla koordinaatiovaikeu-
det ja huimaus. Oireiden arvellaan johtuvan 
subkliinisestä aivoödeemasta. Akuutin vuo-
ristosairauden katsotaan edustavan kliini-
sen oirejatkumon lievempää aluetta, ja tilan 
muuttuessa vaikeammaksi, jopa fataaliksi, 

puhutaan korkean paikan aivoödeemasta 
(High Altittude Cerebral Edema, HACE) ja 
keuhkoödeemasta (High Altittude Pulmonary 
Edema, HAPE). Lievinkin oirein ilmenevä 
akuutti vuoristosairaus heikentää joukon toi-
mintakykyä koskiessaan suurta osaa joukosta.

Lieviä akuutin vuoristosairauden oireita 
tulee 10–20 %:lle henkilöistä, jotka nousevat 
nopeasti (alle 24 tunnissa) 1800–2500 met-
rin korkeuteen. Nopea nousu 3000 metrin 
korkeuteen aiheuttaa lieviä oireita 75 %:lle 
henkilöistä. Nopea nousu 3600–4300 metrin 
korkeuteen aiheuttaa kohtalaisia oireita yli 
puolelle henkilöistä ja 12–18 % saa vaikeita 
oireita. Nopea nousu 5400 metrin korkeuteen 
aiheuttaa vakavia ja inkapasitoivia oireita jok-
seenkin kaikille henkilöille. Voimakas fyysi-
nen rasitus nousun jälkeisten 24 tunnin aikana 
lisää oireiden insidenssiä ja vakavuutta.

Akuutin vuoristosairauden oireet alkavat 
3–24 tunnin kuluessa noususta, saavuttavat 
huippunsa seuraavien 24–72 tunnin kulu-
essa ja häviävät yleensä 3 –7 vuorokauden 
kuluessa. Nousun jatkaminen oireista huoli-
matta yleensä pahentaa oireita ja voi johtaa 
HAPE:een tai HACE:een. Yleensä akuutin 
vuoristosairauden oireet eivät vaikeudu, kun 
nousu on keskeytetty. Yksilöllisessä alttiu-
dessa vuoristosairauteen on suuria eroja, eikä 
ole olemassa keinoa tämän alttiuden ennusta-
miseen. Vasta nousu tuo esiin yksilöllisen alt-
tiuden.

KUUMA YMPÄRISTÖ

Kuuman ympäristön aiheuttama toimintaky-
vyn heikentyminen riippuu kolmen tekijän 
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yhteisvaikutuksesta: yksilön toimintakyky, 
ympäristön aiheuttama kuumakuormitus ja 
tehtävän suorittamisen aiheuttama kuuma-
kuormitus. Yksilön kyky sietää kuumakuor-
mitusta on paras silloin, kun hän on hyvin 
nesteytetty, fyysinen suorituskyky on hyvä, 
kuumaan sopeutuminen on ehtinyt tapahtua, 
ravitsemus on kunnossa ja yksilö on hyvin 
levännyt. Tärkein yksittäinen tekijä on hyvä 
nesteytys, joka takaa sen, että lämmönsääte-
lyn vaatima runsas ihoverenkierto toteutuu ja 
hikoiluun riittää nestettä. Kovassa fyysisessä 
rasituksessa yli 32 °C:n lämpötilassa nesteen 
tarve on jopa 1,5 litraa tunnissa. Kuumassa 
janon tunne ei riitä nesteytyksen määrän sää-
tämiseen, koska janon tunne kehittyy vasta, 
kun dehydraatio on noussut tasolle 1–2 % 
kehon painosta. Kun dehydraatio vaikeutuu, 
henkinen ja fyysinen suorituskyky alenevat. 
Dehydraation ollessa 5–6 % kehon painosta 
yksilö on toimintakyvytön. Silloin kun nes-
teytys ja ravitsemus on hyvin hoidettu, eivät 
hiilihydraatti- tai elektrolyyttipitoiset juomat 
tarjoa merkitsevää etua veteen nähden nes-
teytyksen toteuttamisessa. Kuumaan sopeu-
tuminen vie noin kaksi viikkoa, jona aikana 
kiertävä verimäärä kasvaa, hikoilukapasiteetti 
kasvaa, hikeen menetetään vähemmän suo-
loja ja kehon ydinlämpötila laskee. Hyvä fyy-
sinen suorituskyky antaa verenkierrolle lisää 

kapasiteettia hoitaa lämmönsäätelyn edellyt-
tämä lämmön siirto kehon sisäosista iholle. 
Kuumaan sopeutumisjakson aikana fyysinen 
kuormitus aloitetaan varovasti ja sitä lisätään 
hitaasti totutulle rasitustasolle vasta kahden 
viikon sopeutumisjakson lopulla. Riittävä 
lepo taataan järjestämällä majoitustiloihin 
sellainen jäähdytys, että normaali yöuni on 
mahdollinen.

KYLMÄ YMPÄRISTÖ

Toimintakyvyn turvaaminen kylmissä oloissa 
pitää sisällään paleltumien ja hypotermian 
ehkäisyn sekä liikkumisen, työskentelyn ja 
majoittumisen edellyttämien menetelmien 
harjoittelemisen ennen operatiivisen tehtävän 
alkua. Lumen, liukkauden ja kylmältä suojaa-
van vaatetuksen aiheuttama liikkumiskyvyn 
alentuminen edellyttää harjoittelua autentti-
sissa olosuhteissa.  Myös muiden tehtävien, 
etenkin sorminäppäryyttä edellyttävien, suo-
rittamiseen kylmyys vaikuttaa rajoittavasti. 
Riittävä nesteytys, lämpimät ateriat, lämmin 
majoitus ja kuiva, kylmältä suojaava vaa-
tetus ovat perusedellytyksiä toimintakyvyn 
säilymiselle kylmässä. Myös paleltumien ja 
hypotermian ensiapu on koulutettava jou-
koille. Paleltumien ja hypotermian aiheutta-
mien tappioiden ehkäisyssä ratkaiseva mer-
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kitys on sillä, että joukon johtajat tiedostavat 
kylmyyden aiheuttamat joukon suorituskyvyn 
rajoitukset ja asettavat operatiiviset tavoitteet 
nämä rajoitukset huomioiden. Tässä arvioin-
nissa sääaseman antaman tiedon (lämpötila, 
tuuli ja ilmankosteus) hyödyntäminen on kes-
keisen tärkeää ja se on koulutettava joukon 
johtajille. 
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SUOJAUTUMINEN KIIHTYVYYKSILTÄ  
– SOTILASLENTÄMISEN TÄRKEÄ OSA-ALUE
Hävittäjä- ja harjoituskoneilla liikehdittäessä ohjaaja altistuu kiihtyvyysvoimille (G-voimat), 
joilla on fysiologisia vaikutuksia verenkierron dynamiikkaan, tasapainoelinten aistimuksiin, 
lihaksiston väsymiseen sekä niska- ja kaularanka-alueen vaurioriskeihin. Tutkimusten pe-
rusteella on arvioitu, että noin 25 % taistelulentäjistä kokee G:n aiheuttaman tajuttomuuden 
(G-LOC, G induced loss of consciousness) uransa varrella. 

G-LOC:n aikana täydellinen toiminta-kyvyt-
tömyys kestää 12–20 s. Sekavuutena esiin-
tyvä osittainen toimintakyvyttömyys voi kes-
tää tajuttomuudesta herättäessä jopa useita 
minuutteja. Tänä aikana hävittäjäkone etenee 
pitkiä matkoja ja maahansyöksyriski kasvaa. 
G-LOC on aiheuttanut maailmalla lukuisia 
koneiden maahansyöksyjä, joista merkittävä 
osa on johtanut ohjaajien kuolemaan. Suo-
men Ilmavoimissa G-LOC on todettu muu-
tamia kertoja Hawk (HW) -suihkuharjoitus-
koneella, mutta onnettomuuksilta on vältytty. 
Kiihtyvyydet ovat vain osa vaativan hävittä-
jälentämisen altistumisista. Työssä altistutaan 
myös tilannekuvan ja väärien aistisignaalien 
olosuhteille. Ns. human factors- eli inhimil-
listen tekijöiden analyysikyky kuuluu luon-
nollisena osana sellaisten asiantuntijoiden 
– kuten ilmailulääkäreiden – työskentelyta-
paan, jotka työskentelevät monimutkaisissa ja 
vaativissa ympäristöissä.

SUOJAUTUMISKEINOT

Suojautuminen liikehtimiseen yleisimmin liit-
tyvältä ns. positiiviselta kiihtyvyydeltä on tär-
keää. Suomessa käytettävä HW-harjoituskone 
kykenee liikehtimään noin +8Gz ja F-18 Hor-
net noin +7,5Gz tasolle (G = maan vetovoi-
man monikerta). Kiihtyvyysvoimalle vastak-
kaissuuntainen sentrifugaalinen inertiavoima 
(hitausvoima) aiheuttaa elimistön fysiologi-
set muutokset: veri pakenee aivoista ja pak-
kautuu alaruumiiseen, näkökenttä harmaantuu 
ja mustenee. Aivojen verenpaineen alittaessa 
kriittisen rajan seuraa tajuttomuus. Ilman 
G-suojausta rentona oleva lentäjä kestää het-
kellisesti tajuissaan keskimäärin 5–6 G:n kiih-
tyvyysvoiman. Gz kiihtyvyydellä kuvataan 

maan vetovoiman suuntaista kiihtyvyyttä ja 
suhteessa siihen vastakkaisia –Gz tai sivut-
taisia +/-Gx-alaindekseillä. Vain +Gz suuntai-
sille G-voimille on varusteita, joilla suojataan 
ohjaajaa kiihtyvyyden fysiologisilta vaiku-
tuksilta. Hävittäjälentämisessä –Gz ja +/-Gx 
altistukset ovat hemodynamiikan kannalta 
merkitykseltään vähäisemmät, mutta vaiku-
tukset asentotajuongelmille silti merkittäviä. 
Nopeassa koneen liikehdinnässä kiihtyvyys-
monikerrat ovat nopeasti muuttuvien resul-
tanttivoimien seurauksia.

Ilman tehokasta G-suojausta suurten +Gz-
voimien aiheuttaman tajuttomuuden riski 
kasvaa, lentäjät väsyvät nopeammin ja len-
toturvallisuus sekä operatiivinen tehokkuus 
heikkenevät. Suojauksessa tärkeitä ovat 
ohjaajan lentovarusteet, joissa alaraajoja 
puristavat G-housut sekä siihen lisättynä yli-
painehengitys lisäävät G-sietokykyä nosta-
malla verenpainetta sekä parantamalla hengi-
tysfunktiota. Lentäjän happinaamarin kautta 
tulevaa hengityskaasun painetta lisätään +4 
G:stä lähtien (12 mmHg/G, suurin paine 60 
mmHg 9 G:ssä). G-LOC estämisessä vasta-
ponnistuksella, G-housuilla ja ylipainehengi-
tyksellä on ratkaiseva merkitys. 

ILMAVOIMILLE F-18 HORNET JA UUDET 
LENTOVARUSTEET

Ilmavoimien F-18 Hornet –hävittäjissä alet-
tiin käyttää heti niiden tultua palvelukäyttöön 
vuonna 1996 parannettuja G-suojausvarus-
teita, joihin kuuluivat hyvä kypärä happimas-
keineen, ylipainehengitysvarustus sekä ns. 
laajapeittoinen G-housu. Niiden evaluoin-
tiin osallistui pieni työryhmä, jonka puheen-
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johtajana toimi silloinen ilmavoimien ylilää-
käri Pentti Kuronen. Työryhmä sai lentäjien 
työturvallisuutta parantaneista ratkaisuistaan 
USA:ssa arvostetun Safe Association Team 
Achievement Award-palkinnon lentoturval-
lisuuden parantamiseksi tehdystä tiimityöstä 
1995. Silloinen Karjalan lennoston ilmailu-
lääkäri Simo Siitonen puolestaan selvitti väi-
töskirjatutkimuksessaan ”Effects of In-flight 
Gz acceleration on Military Aviators Using 
Modern Anti-G Garments, Kuopion yliopisto 
2000” uusiin F-18 torjuntahävittäjiin hankit-
tujen lentovarusteiden G-suojausominaisuuk-
sia sekä suurten kiihtyvyyksien aiheuttamia 
fysiologisia muutoksia todellisten lentojen 
aikana. Tutkimuksessa mitattiin mm. veren-
painetta, sydämen sykettä, aivojen sähköistä 
toimintaa, elimistön hormonaalista säätelyä 
ja aivojen verenkiertoa isotooppimenetel-
mällä gammakamerakuvia hyödyntäen laa-
japeittoisilla G-housuilla sekä verraten niitä 
F-18 Hornet hävittäjän ylipainehengitysjär-
jestelmän tuottamiin lisääntyneisiin suojauso-
minaisuuksiin. Vastaavanlaisia lennonaikaisia 
tutkimuksia ei ollut aikaisemmin tehty. 

Tutkimuksen perusteella voitiin tehdä johto-
päätös, että ylipainehengitys ja laajapeittoiset 
G-housut lisäsivät lentäjien G-sietokykyä ja 
sen avulla parantavat sekä lentoturvallisuutta 
että operatiivista tehokkuutta enemmän kuin 
pelkät laajapeittoiset G-housut. Myös HW- 
koneissa käytetään vastaavia G-housuja sekä 
liiviä. Ylipainehengitysjärjestelmä ei ole käy-
tössä. 

Varusteiden käyttökokemuksia on seurattu 
tiiviisti, koska ylipainehengitysvarustusta ei 
ole käytössä muissa Hornet-kalustoa käyttä-
vissä maissa. Vuosittaisissa lentokelpoisuus-
tarkastuksissa ei ole esiintynyt muutoksia 
spirometria-löydöksissä. Ylipainehengitystä 
käytettäessä esiintyy yleisesti aamuisin kor-
vien epämiellyttävää tukkoisuuden tunnetta, 
joka on seurausta happirikkaan hengityskaa-
sun pääsystä välikorvaan. Oire ei ole vaaralli-
nen ja välikorvan paineen tasaus puhaltamalla 
auttaa tilanteeseen. Tehokas G-suojausvarus-
tus on aiheuttanut sen, että ohjaajien ei tar-
vitse enää tehdä lihasväsymystä aiheuttavaa 
vastaponnistusta. Ylävartalon relaksaatio-
mahdollisuudesta johtuen on ilmeistä, että 

alaselkä rasittuu tällöin aiempaa enemmän. 
Ongelmat kiihtyvyysaltistuksista tulevat HW-
kalustossa niskoihin ja hartioihin kun taas 
Hornet-kalustossa oireisto kohdentuu enem-
män alaselkään. Yli 50 % lentopalveluksessa 
tehdyistä psykofysiologisista häiriöilmoituk-
sista koskee +Gz-kuormituksen seurauksena 
ilmenneitä tukirankaperäisiä kipuja.

Kuvassa oleva henkilö käyttää v. 1995 käyt-
töön otettua G-pukua, jossa on myös ylipai-
nehengitysmahdollisuus.
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TUTKIMUSTYÖ ON OSA 
TYÖTERVEYSHUOLLON 
TYÖSKENTELYTAPAA 

Ilmavoimien Esikunta perusti HW-koneisiin 
liittyneiden ohjaajien lisääntyneiden niskaon-
gelmien vuoksi aikaansa edellä olleen ”Len-
tävän henkilökunnan liikuntatyöryhmän”, 
joka on tuottanut vuodesta 1982 alkaen pitkä-
jännitteisesti runsaasti tieteellistä tutkimusta 
yhteistyössä mm. Jyväskylän yliopiston lii-
kuntatieteellisen tiedekunnan sekä Karolinska 
Instituutin tutkijoiden kanssa. Tuotettiin myös 
ohjeistusta kaularankaa vahvistavan lihashar-
joittelun menetelmistä, perustettiin kuntosa-
leja laivueiden yhteyteen sekä laadittiin kun-
toutus- ja menettelytapaohjeita ongelmien 
välttämiseksi. Fysioterapeutit saatiin asian-
tuntijoiksi ilmavoimiin. Tutkimusohjelman 
perusteella voitiin silloisen Ilmasotakoulun 
lääkärin Olavi Hämäläisen väitöskirjatutki-

muksessa osoittaa niskan spesifiset kuormi-
tukset sekä ennenaikaiset kaularangan kulu-
mat, joiden perusteella tietyt ehdot täyttävät 
ohjaajien ennenaikaiset kaularankakulumat 
hyväksyttiin ammattitaudiksi. Suomalainen 
ilmailulääketieteen tutkimus oli tuolloin nis-
kaongelmien alueella kansainvälisesti erittäin 
tunnustettua.

Teksti:
Pentti Kuronen 
lääkintäkenraalimajuri evp., sotilasterveydenhuollon 
dosentti

Tuomo Leino
LT, lääkintämajuri 
Ilmavoimien ylilääkäri 
Ilmavoimien Esikunta

Simo Siitonen 
LT, lääkintäprikaatikenraali
Puolustusvoimien ylilääkäri
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MERENKULUN TURVALLISUUS JA 
SUKELLUSTURVALLISUUS
Merivoimien toiminta on turvallista pinnan alla ja pinnalla. Tämän varmistaa siviilitoimi-
joita pidemmälle kehitetty turvallisuusajattelu, joka huomioidaan jo laivan suunnittelusta ja 
sukeltajien terveydellisistä vaatimuksista alkaen. Sukellusturvallisuutta kehitetään ja me-
rivoimien ohjeistus laaditaan soveltamalla käytäntöön nykyhetken tieteellistä näyttöä, jota 
tärkeimmissä tapauksissa tuotetaan itse.

Sotalaivat on vapautettu noudattamasta useita 
siviilialuksia koskevia rakenteellisia yms. 
määräyksiä. Merivoimien Tekninen Tarkastus-
yksikkö (TTY) ja siihen liittyvä luokituslau-
takunta lukuisine paikallisine katsastajineen 
toimii puolustushaaran sisäisenä viranomai-
sena, joka vastaa mm. laiva-, sähkö- ja räjäh-
deturvallisuuden valvonnasta merivoimissa. 
Laivaturvallisuuden osalta TTY on sotalaivo-
jen lippuvaltion viranomainen ja vastaa myös 
luokituslaitosta. Voidakseen toimia riippumat-
tomasti, yksikkö toimii suoraan merivoimien 
komentajan alaisuudessa, eikä sillä ole esi-
merkiksi aluksiin liittyvää budjetti- tai huol-
tovastuuta. Luokituslautakunnalla on vaka-
van tilanteen edessä valta jopa pysäyttää laiva, 
kunnes havaittu puute on korjattu. 

Alusten katsastuksessa noudatetaan pääsään-
töisesti siviilimaailmassa hyväksyttyjä sää-
döksiä ja sääntöjä. Kohdissa, missä sivii-
lisäännöt heikentäisivät sotalaivan kykyä 
toimia tehtävässään, merivoimilla on lain puit-
teissa vapaat kädet päättää sovellettavasta rat-
kaisumallista. Toiminnan ohjenuorana on, että 
suomalainen sota-alus on vähintään yhtä tur-
vallinen kuin vastaavassa liikenteessä oleva 
kauppa-alus. Tavoitteen saavuttamiseksi saa-
tetaan käyttää hyvinkin erilaisia menetelmiä. 
Vaikka luokitus ja katsastukset kohdistuvat 
pääosin aluksen kunnon ja tehtäväkelpoi-
suuden arviointiin, tehtävässä otetaan myös 
kantaa työturvallisuuteen, psyykkisiin vaiku-
tuksiin, hygieniaan ja lääkinnän toimintaedel-
lytyksiin. 

Lääkintävarusteet ja niiden käyttömahdolli-
suus otetaan huomioon jo aluksen suunnitte-
luvaiheessa. Veneessä tämä saattaa tarkoittaa 

pelkkää ensiapupakkausta ja sopivaa tilaa sen 
säilyttämiseksi, mutta suuressa sotalaivassa 
löytyy valmiin lääkintähytin lisäksi suunni-
telma materiaaleineen vaikkapa luokkahuo-
neen tai messin pikaisesta muuttamisesta 
sairaalaksi. Pelkkä tilan nimeäminen lääkin-
täkäyttöön ei riitä, sillä tilan käyttötarkoitus 
edellyttää huomioimista kulkuteissä, lvi-suun-
nittelussa ja tilan varustelussa. Asia huomioi-
daan siis jo piirustuslaudalla.

Potilaan evakuointi aluksen sisältä on haas-
teellista. Normaalit sairaalapaarit eivät pää-
sääntöisesti ole käyttökelpoiset johtuen tilojen 
kapeudesta, korkeista kynnyksistä, jyrkistä 
mutkista ja portaiden tai tikkaiden jyrkkyy-
destä. Vaikeimmat paikat löytyvät konehuo-
neista ja kaksoispohjan tiloista, mutta myös 
asuintiloista voi löytyä haasteellisia paikkoja. 
Laivoilla käytetään erilaisia paareja, joihin 
potilas voidaan tiukasti sitoa kiinni.

Alukselta evakuointi voidaan joutua toteutta-
maan merellä, jolloin potilas on voitava siir-
tää kuljetuksen suorittavaan toiseen alukseen, 
kuten veneeseen. Nämä toimet edellyttävät 
miehistöltä pitkää harjoittelua ja rautaista 
merimiestaitoa. Epäonnistunutta yritystä ei 
usein voida uusia. Helikopteriin nostaminen 
tulee ainakin rauhan aikana kyseeseen. Poik-
keusoloissa helikopterin käytettävyys saattaa 
kuitenkin olla huono.

Merenkäynnissä alus liikehtii voimakkaasti. 
Kallistelu ja jyskiminen voivat vaikeuttaa 
yksinkertaistenkin töiden suorittamista. On 
hyvä muistaa, että vanhan sanonnan mukaan 
ihminen muuttuu merellä yksikätiseksi: ”Yksi 
käsi laivaa ja toinen käsi itseä varten”. Ei ole 
olemassa oikotietä tämän asian hallintaan. 
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Lääkintähenkilöstön tulee kyetä hoitamaan 
työnsä myös tällaisessa vaikeassa tilanteessa. 

Sotalaivassa kiinnitetään paljon huomiota 
kansien karhennukseen, kaiteiden ja käden-
sijojen sijoitukseen sekä ahtaista ja runsaasti 
varustelluista sisätiloista huolimatta siihen, 
että loukkaantumista aiheuttavia muotoja, lait-
teita ja vastaavia ei ole. 

Liikkeestä, ahtaudesta, ikkunoiden puuttu-
misesta ja muista syistä johtuen on olemassa 
merisairauden vaara. Vaiva on yksilöllinen, 
mutta havaintojen mukaan se kuuluu ”tarttu-
viin tauteihin”, eli yhden oireilu saattaa lau-
kaista ketjureaktion muissa. Kansipuolen sisä-
tiloissa saavutetaan vaivan torjumiseksi varsin 
hyvä sisäilman laatu, mutta varsinkin konetilat 
voivat tässä mielessä olla vaikeita. Sotilaalli-
sista syistä ja painon säästämiseksi nykyai-
kaisessa sotalaivassa lienee ikkunoita lähinnä 
vain ohjaamossa.

Laiva on itsenäisesti toimiva yksikkö, jolla on 
suuri omavaraisuus. Alus ei esimerkiksi maa-
voimien yksiköiden tapaan voi tukeutua jat-

kuviin täydennyksiin, vaan kaiken mikä tar-
vitaan, on oltava mukana. Ahtaassa laivassa 
materiaalia joudutaan varastoimaan epäkiitol-
lisissa paikoissa. Lisäksi säilytyksen vaatimat 
olosuhteet joudutaan toteuttamaan sellaisiin 
paikkoihin, joihin maalla tuskin varastoitai-
siin mitään. Lämpötilan ja hygienian pitämi-
nen hyväksytyissä rajoissa edellyttää osaa-
mista ja halua sekä laivan suunnittelussa että 
käyttäjältä itseltään. Ahtaisiin tiloihin toteu-
tettavissa keittiöissä ja ruokailutiloissa on 
myös huomioitava toiminta kovassa meren-
käynnissä.

Hygieniaa uhkaa myös se, että ahtaassa lai-
vassa eri toiminnot ovat kovin lähellä toisi-
aan. Alkanut ongelma leviää helposti vierei-
seen kohteeseen. Aluksen liikkeet lisäävät 
epäjärjestystä ja vaikeuttavat toimintaa. Lai-
van kansi viettää aluksen asennon mukaiseen 
suuntaan. Tämä vaikeuttaa toimivan lattiakai-
von asentamista märkätiloihin. Lattian kui-
vaus perustuu useimmissa tapauksissa pai-
novoiman sijasta moppiin, eli vastuu siirtyy 
käyttäjälle. Jos tämä viesti ei mene perille, 
jäljet näkyvät homeena ja korroosiona. 

Toimiva jätehuolto on osa toimivaa omava-
raisuutta. Sotalaivan suorituskykyä uhkaa 
kuitenkin sen massa eli uppouma. Kevein 
rakenne on puuttuva rakenne. Lukuisat ympä-
ristönsuojelun ja muiden syiden edellyttämät 
varusteet, kuten esimerkiksi jätetankkikapa-
siteetti, heikentävät aluksen sotilaallista suo-
rituskykyä. Onko aika ajamassa ohi pienestä 
ja erittäin tehokkaasti aseistetusta torjunta-
aluksesta kohti suuria ja massiivisia sotalai-
vatyyppejä, joiden hyötykuormasta yhä suu-
rempi osa koostuu jätteestä? 

Sotilaalliset erityisvaatimukset lisäävät vaa-
tivuutta. Sotalaivan tulee mm. kestää veden-
alaisesta räjähdyksestä syntyvä shokki-isku. 
Tämä on huomioitava myös lääkintävarus-
tuksen osalta sikäli, kun kriisinajan varus-
teisiin kuuluu herkästi särkyvää materiaalia. 
Laivoihin on jopa rakennettu shokkivaimen-
nettuja alustoja siltä varalta, että nesteitä 
jouduttaisiin muovipussin sijasta ottamaan 
vastaan lasipulloissa. Varsinkin miinantor-
junta-aluksilla vaaditaan myös alhaista mag-
neettista herätettä. Tästä syystä Kuha–luokan 

Muutoksia vaativa ahdas ovensuu uudella 
aluksella. 
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raivaajille valmistettiin aikoinaan sisältöään 
myöten täysin epämagneettinen lääkintäva-
rustelaatikko. Alukselle otettavan lääkintäva-
rustuksen shokin kestävyys ja magneettisuus 
saattavat siis joutua tarkastelun kohteeksi jo 
ennen niiden hyväksymistä alukselle. Logis-
tiikan tulee kyetä pitämään nämä erikoisva-
rusteet erillään vakiotuotteista.

Laiva on vaativa suunnittelukohde. Sotalaiva 
on laivojen joukossa erityisen vaativa. Hyvä 
insinöörityö on välttämätöntä, mutta ei yksin 
takaa kokonaisuuden onnistumista. Lopputu-
lokseen vaikuttaa koko toiminnallinen ketju 
suunnittelusta ja rakentamisesta huoltoon, 
operatiiviseen johtoon ja aina nuorimpaan 
merimieheen saakka.

SUKELLUSTURVALLISUUS 

Turvallisuus on etusijalla puolustusvoimien 
sukellustoiminnassa. Turvallisuuden perus-
tana toimivat sukeltajien vuosittaiset työter-
veystarkastukset, joissa arvioidaan taistelijan 
sukelluskelpoisuus. Puolustusvoimien sukel-
tajien terveysvaatimuksissa huomioidaan 
sukeltamisen erityisolosuhteiden vaatimukset 
elimistölle. Puolustusvoimien ja Rajavartio-
laitoksen sukeltajien sukelluskelpoisuusarviot 
tehdään Upinniemessä Sukelluslääketieteen 
keskuksessa, jonka tehtävänä on myös kehit-
tää puolustusvoimien sukeltajien palvelustur-
vallisuutta tutkimustyön avulla. 

Tieteellinen tutkimustyö auttaa kohdenta-
maan resursseja ja kehittämään palvelustur-
vallisuutta. Tutkimustyön avulla kehitämme 
muun muassa turvallisempia tapoja sukel-
taa. Sydämen ultraäänitutkimuksella voidaan 
todentaa sukelluksen jälkeen verenkierrossa 
ilmenevat kuplat. Tämä tarjoaa mahdolli-
suuden parantaa sukellusturvallisuutta tut-
kimalla kuplat erilaisten toimenpiteiden tai 
sukellustapojen jälkeen. Esimerkiksi normo-
baarisen hapen hengittäminen tai aerobinen 
fyysinen suoritus (esim. juoksu) juuri ennen 
sukeltamista vähentävät kuplien esiintymistä 
verenkierrossa tehden sukeltamisesta turval-

lisempaa. Menetelmää voidaan käyttää myös 
tunnistamaan kuplien syntymistä edistäviä 
tekijöitä. Kuplat ovat edellytys sukeltajan tau-
din synnylle ja mahdollisesti myös sukelta-
misen pitkäaikaisvaikutusten kehittymiselle. 
Tällä tekniikalla voidaan kehittää myös eri-
koisjoukoille paremmin soveltuvia sukellus-
taulukoita. Korkean maksimaalisen hapenot-
tokyvyn on osoitettu suojaavan kuplilta. 

Merivoimien sukeltajakurssilla elimistö jou-
tuu äärimmäiselle koetukselle. Jatkuva fyysi-
nen rasitus, kestävyystyyppinen liikunta, ylä-
hengitysteiden toistuva altistuminen vedelle 
ja paineen vaihteluille sekä ahtaat asumisti-
lat altistavat sukeltajat tietyille sairauksille. 
Vaikka puolustusvoimien sukeltajat ovatkin 
pääsääntöisesti huippukuntoisia, niin tutki-
mustyön avulla kartoitamme sukeltajien sai-
rastamia tauteja ja vaivoja. Näin pystymme 
tunnistamaan sukeltajien terveyttä uhkaavia 
toimintatapoja ja ympäristötekijöitä.

Sukelluslääketieteen keskuksessa on käyn-
nissä väitöskirjatyö ja useampia tutkimuspro-
jekteja, joissa tutkitaan typpinarkoosin vaiku-
tusta sukeltajaan, sukeltajien suorituskykyä, 
terveysneuvonnan vaikutusta sukeltajien suo-
rituskykyyn ja keuhkojen toiminnan muutok-
sia pitkällä aikavälillä. Näillä tutkimuksilla 
kyetään kehittämään menetelmiä, joilla voi-
daan paremmin valita sukeltajiksi soveltuvia 
henkilöitä ja joilla voidaan turvata sukeltajien 
terveys vielä sukellusuran jälkeenkin. 

Tieteellinen tutkimustyö on ehdoton edelly-
tys palvelusturvallisuuden ja turvallisempien 
toimintatapojen kehittämiselle. Se tarjoaa 
myös erinomaisen mahdollisuuden terveys-
neuvonnan antamiselle. Omasta terveydestä 
huolehtiminen on tärkein sukeltajan sukellus-
kelpoisuuden ja -turvallisuuden tekijä. Sukel-
tajille on tunnusomaista ammattiylpeys. Tätä 
ylpeyttä voidaan hyödyntää työterveyshuol-
lossa kannustamalla sukeltajaa huolehtimaan 
omasta terveydestään ja samalla sukelluskel-
poisuudestaan.
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PUHEVIESTINTÄ TAISTELUTILANTEESSA
Teknistyvässä sodankäynnissä on tärkeää luoda tilannekuvaa kaikille taisteluun osallistuvil-
le, jotta operatiivinen suorituskyky voidaan optimoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa.  Puo-
lustusvoimissa on tutkittu radiolla tapahtuvaa taistelutilanteen puheviestintää, jotta taistelu-
tilanneviestinnän kriittiset kohdat osattaisiin huomioida. Maavoimissa käytetään yksittäisillä 
taistelijoilla yhä enemmän head set -varustusta, panssari-, ilma- ja meritaistelussa radioita 
on käytetty jo pitkään. Samat puheviestinnän lainalaisuudet pätevät eri puolustushaarojen 
kommunikointiin radiotaajuuksilla. PURE-tutkimushankkeessa (puheen rekognitio vaikeis-
sa kuunteluolosuhteissa) selvitettiin F-18 -Hornet hävittäjäosaston lentäjien puheviestintää 
ilmataistelussa. Puheviestinnän löydökset tulee huomioida kaikkien puolustushaarojen vies-
tikoulutuksessa, jotta tilannetietoisuutta ja operaatiotehokkuutta saadaan parannettua kii-
vaimpien taisteluvaiheiden aikana. 

Human factors eli inhimilliset tekijät ovat 
merkittävin operaatiotehokkuuteen vaikut-
tava yksittäinen asia. Tilannetietoisuus, situ-
ational awareness, on taistelun operatiivisen 
onnistumisen kulmakivi. Jotta yksittäinen 
sotilas pystyy ylläpitämään tilannetietoisuu-
tensa nopeasti vaihtuvassa taistelutilanteessa, 
on hänen havainnoitava ympäristöään kaikilla 
aisteillaan ja osattava keskittää huomio tais-
telun kannalta oleellisimpiin asioihin. Taiste-
lija valikoi informaatiotulvasta tärkeimmän 
tiedon, koska taistelutilanteen muuttuessa on 
paine tehdä päätökset nopeasti. Ymmärret-
tyään taistelukokonaisuuden muutoksen, on 
taistelijan pystyttävä myös ennakoimaan tule-
vat muutokset. Tilannetietoisuuden säilyttä-
misen taistelussa on osoitettu olevan tärkein 
huippusotilaiden ominaisuus.

Puhekommunikaatio radiotaajuudella on eräs 
keino lisätä hävittäjälentäjän tilannetietoi-
suutta. Puheviestinnän määrä ja laatu ovat 
tärkeitä taistelutilanteessa – informaatiotul-
van takia vain erittäin tärkeää taistelutietoa 
tulee välittää puheella. Puheviestinnän haas-
tavuutta lisäävät monet tekijät, kuten voi-
makas taustamelu, mahdollinen kuulovika, 
kilpailevat äänet (lentokoneen tuottamat syn-
teettiset äänet) ja radiohäirintä. 

MITEN PUHEVIESTINTÄÄ 
TAISTELUTILANTEESSA VOIDAAN 
PARANTAA?

PURE-tutkimushankkeen tulokset osoittavat 
(jäljempänä tässä lehdessä), että puheviestin-

nän tehokkuutta taistelutilanteessa voidaan 
lisätä parantamalla radioviestintään osallistu-
vien taistelijoiden viestinnän taitotasoa sekä 
optimoimalla kuunteluolosuhteet teknisin 
laittein. 

Hornet-parven (neljä ohjaajaa ja taistelun-
johtaja) kiivaassa ilmataistelussa suojattua 
rynnäkköosastoa vastaan puheviestien määrä 
kohoaa samalla radiojaksolla jopa 20 vies-
tiin minuutissa. Tällöin osa viesteistä menee 
radiotaajuudella päällekkäin ja viesteistä ei 
saa selvää. Radiokutsujen käyttö vähenee 
merkittävästi kiivaassa taistelussa, jolloin ei 
voida varmuudella tietää, kenelle puheviesti 
oli osoitettu. Myös radioviestinnän kannalta 
oleellisten kuittausten määrä romahtaa. Täl-
löin puheviestin lähettäjä ei voi tietää menikö 
viesti läpi tai ymmärrettiinkö se (read back). 
83 % hävittäjälentäjistä piti kyselyn perus-
teella ongelmallisena sitä, että iso lento-
osasto käyttää samanaikaisesti vain yhtä 
radiotaajuutta.  

Kyselyssä 43 % hävittäjälentäjistä toi esiin 
poikkeamisen standardoidusta radiosanas-
tosta (fraseologia). Taistelutilanteessa radio-
jaksolle myös puhutaan enemmän kuin olisi 
tarpeen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että 
ilmataistelutilanteessa psyykkinen kuormi-
tus hidastaa artikulaationopeutta ja muuttaa 
erityisesti vokaalien ääntämistä1. Kiivaassa 
taistelussa puheen perustaajuus (F0) nousi 
keskimäärin 12 Hz ja puheen voimakkuus 
keskimäärin 1,5 dB 2.
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Viestikoulutuksessa on tärkeä painottaa, että 
vain taistelun kannalta oleellisin tieto välite-
tään puheella taistelufraseologian mukaisesti. 
Muun välitettävän tiedon osalta voidaan käyt-
tää esim. tekstimuotoista lähetystä salatun 
datalinkin kautta.

TEKNISET ASIAT KUNTOON

Viestien vastaanottoon ja puheen tuottoon vai-
kuttavat myös radiojärjestelmien tekninen laatu 
(esim. mikrofonit ja kaiuttimet). Taustamelu 
Hornet-lentäjän käyttäessä JHMCS-kypärää 
on korvakäytävässä 96 dB, jonka vuoksi soti-
laslentäjille hankittiin yksilöllisesti korvakäytä-
vään sovitettu OMARA-kommunikaatiojärjes-
telmä vuonna 2008. Tämä paransi merkittävästi 
lentokypärän radioviestin ja taustamelun välistä 
signaali-kohina suhdetta ja lisäsi puheviestin-
nän ymmärrettävyyttä sekä operatiivista tehok-
kuutta.

MIKÄ KANSAINVÄLISESSÄ 
KRIISINHALLINNASSA TEKEE 
PUHEVIESTINNÄSTÄ VIELÄKIN 
HAASTAVAMMAN? 

Hävittäjälentäjien suorituskykyyn vaikuttaa 
voimakkaasti myös väsymys (fatique). Lento-
palveluksen pysyväiskäsky rajaa lentojakson 
enimmäisajaksi 16 tuntia. Tästä huolimatta  
22 % hävittäjälentäjistä ilmoitti kyselyssä, että 
väsymys on alentanut heidän suorituskykyään 
lentopalveluksessa vähintään kerran kuukau-
dessa. Myös pitkät ja vähäistä lentoaktiviteet-
tia sisältävät lennot laskevat vireystilaa.

PURE-hankkeen analyysit on tehty suomen-
kielisestä radiopuheviestinnästä. Nykyään 
sotilasilmailussa käytetty kieli on yksinomaan 
englanti. Ilmavoimat läpäisi ensimmäi-
senä NATO:n ulkopuolisena maana NATO 
TACEVAL:n vuonna 2009. Tulevaisuudessa 
on mahdollista, että Hornet lento-osastoa voi-
daan käyttää sotilaallisessa kriisinhallinnassa 
kansainvälisillä taistelukentillä. Tämä edel-
lyttää erinomaista englannin kielen perushal-
lintaa ja englannin kielen jokapäiväistä rutii-
nikäyttöä taisteluharjoituksissa.

YHTEENVETO

Radioviestintä on kiivaassa taistelutilanteessa 
tärkeää yksittäisen taistelijan tilannetietoisuu-
den ylläpitämiseksi ja koko operaation onnis-
tumiseksi. Teknisin välinein tapahtuva puhe-
viestintä radiotaajuuksilla lisääntyy myös 
maavoimien taistelijoilla ja on tullut rutiini-
käyttöön sekä kansainvälisen kriisinhallin-
nan joukoille että erikoisjoukoille. Radiolla 
tapahtuvan puheviestinnän haasteet (kutsu-
jen käyttö, päällekkäisen puheen välttämi-
nen, fraseologian tinkimätön käyttö, viestien 
priorisointi) on tiedostettava ja otettava kaik-
kien puolustushaarojen taistelukoulutuksessa 
huomioon. Viestintäohjeistus (standard ope-
rating procedure) tulee luoda etukäteen erilai-
sia taistelutilanteita varten. Radiolla tapahtu-
van puheviestinnän laatua voidaan parantaa ja 
täten lisätä operaatiotehokkuutta. 

Melumittauslaitteisto ja OMARA-korvakap-
pale asennettuna korvakäytävään.
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LAUKAUS- JA RÄJÄHDEMELU
Puolustusvoimien työympäristö on melun suhteen poikkeuksellinen verrattuna muihin työ- 
tai vapaa-ajan ympäristöihin. Tämä johtuu runsaasta impulssimelusta. Lisäksi terveysriski 
huomioiden impulssimelun huippuäänenpaineen tasot ovat merkittävän korkeita. 

Valtioneuvoston asetus 85/2006 pitää kuu-
lolle haitallisena impulssimelua, jonka huip-
puarvo ylittää ylemmän toiminta-arvon 135 
dB:n altistumisena, tai raja-arvon 140 dB 
arvioituna tai mitattuna kuulonsuojaimen 
sisäpuolelta1. Käytännössä kaikki puolustus-
voimissa käytössä olevien aseiden ja räjähtei-
den huippuäänenpaineen tasot ylittävät kysei-
sen ehdottoman raja-arvon (Taulukko 1.).

EPIDEMIOLOGIA

Aikaisempien tutkimuksien mukaan 1–2 % 
varusmiehistä saa vuosittain impulssime-
lun aiheuttaman kuulovaurion, joka johtaa 
korvan soimiseen ja/tai kuulon muutokseen. 
Myös palkatulle henkilökunnalle syntyy vuo-

sittain 10–40 Valtiokonttorin tilastoimaa kuu-
lovauriota. Varusmiesten meluvamma syntyy 
pääsääntöisesti taisteluammunnoissa. Ylei-
sin aiheuttaja on rynnäkkökiväärin laukaus 
(85 %). Lähes aina kyseessä on suojaamaton 
korva ja impulssimelun aiheuttaja on alle vii-
den metrin etäisyydellä. 

VAMMAMEKANISMI

Voimakkaan ääniaallon katsotaan aiheuttavan 
sisäkorvan rakenteissa muutoksia, mm. sim-
pukan kalvojen repeämisiä sekä Cortin eli-
men tuki- ja aistinsolujen vaurioitumista ja 
tuhoutumista. Lisäksi sen katsotaan aiheut-
tavan sisäkorvassa verenkiertohäiriön, joka 
johtaa Cortin elimen aistinsolujen hapen-
puutteeseen ja vaurioitumiseen tai tuhoutu-
miseen2. Kun äänen voimakkuus ylittää 165 
dB, mukana oleva paineaalto saattaa aiheuttaa 
myös tärykalvon repeämisen.

OIREET JA LÖYDÖKSET 

Vamman yhteydessä esiintyy lähes aina kor-
vien soimista (95 %). Noin puolella tapauk-
sista (45 %) korvien soimisen yhteydessä 
esiintyy korvien tukkoisuutta, lukkoisuutta tai 
kuulon alenemaa. Noin 5 %:lla esiintyy aino-
astaan kuulon alenemaa3. Suuressa osassa 
lieviä vammoja korvien soiminen ja kuulon 
alenema häviävät muutaman tunnin tai muu-
taman vuorokauden aikana. Voimakkaampi 
meluimpulssi tai pitempiaikainen oleskelu 
voimakkaassa melussa saattaa johtaa pysy-
vään kuulon alenemaan ja pitkäaikaiseen kor-
vien soimiseen. Muina oireina voi esiintyä 
korvakipua, äänen säröytymistä tai tiettyjen 
äänien kokemista epämiellyttävänä (hypera-
kusis). Satunnaisesti on kuvattu myös hui-
mauksen tunnetta. 

Altistavan äänen taajuudesta ja kestosta riip-
pumatta vaurio näkyy audiogrammassa tyy-
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pillisenä kuoppana 3–6 kHz:n kohdalla. Vai-
keimmissa tapauksissa muutoksia ilmaantuu 
myös muille taajuusalueille ja muutokset ovat 
suhteessa syntyneen vamman asteeseen 4.

HOITO

Syntyneen meluvamman hoitomahdollisuu-
det ovat varsin rajalliset. Ensisijaisena teh-
tävänä on välttää lisää altistumista melulle 
tai voimakkaalle äänelle, joka rasittaa sisä-
korvaa. Tupakanpoltolla on katsottu olevan 
epäedullinen vaikutus, joten siitä on syytä 
pidättäytyä. Kaikilla lääkinnällisillä hoitotoi-
menpiteillä on pyritty parantamaan sisäkor-
van mikroverenkiertoa ja siten kohottamaan 
Cortin elimen happipitoisuutta, jolloin luo-
daan edellytykset aistinsolujen toipumiselle. 
Mikroverenkierron parantamiseksi on käy-
tetty erilaisia lääkehoitoja (mm. betahistii-
niä, pentoxyveriiniä, kortikosteroideja, hepa-
riinia, iv-plasmalaajentajia, normobaarisen 
100% hapen, karbogeenin  eli hapen ja hiili-
dioksidin kaasuseoksen hengittämistä), mutta 
minkään hoitomuodon tehosta ei ole selvää 
näyttöä5,6. Puolustusvoimissa on 1980-luvun 
puolivälistä lähtien hoitona käytetty säännön-
mukaisesti ylipainehappihoitoa (HBO), jossa 

hoitotulokset näyttäisivät olevan selvästi 
edellä mainittuja parempia7.

ENNALTAEHKÄISY

Koska laukaus- ja räjähdemelun aiheutta-
man kuulovamman hoitomahdollisuudet ovat 
rajalliset, on ennaltaehkäisy ensiarvoisen 
tärkeää.  Yleisellä tasolla on syytä lisätä tie-
dottamista melun haitallisista vaikutuksista. 
Puolustusvoimissa on laadittu varsin kattavat 
varomääräykset kuulonsuojaamisesta melulle 
altistuttaessa. Määräykset on päivitetty ja ne 
sisältävät melun aikaisen altistuksen edellyt-
tämän koulutuksen, kuulonsuojelun vastuun, 
kuulonsuojaimien käytön sekä varoetäisyyk-
sien vaatimukset. Melun terveysvaikutuksia 
on yritetty vähentää myös rakenteellisilla rat-
kaisuilla, kuten ei-katetuilla ampumaradoilla, 
melua absorboivilla pintakäsittelyillä ja 
meluvalleilla. Eräs merkittävä tekijä on ryn-
näkkökiväärin uusi sysäyksenvahvistin, joka 
vähentää paukkupatruunan laukauksen huip-
puäänenpaineen tasoa 9 dB:ä8 (Taulukko 2).

Yksilötasolla henkilökohtainen kuulonsuo-
jaus on erittäin merkittävä.

Taulukko 1. Muutamien käytössä olevien aseiden ja räjähteiden äänen huipputaso (dB) ja kesto (ms)

dB ms

Pistooli 154 0,3

Krh 81 160 0,5

Krh 120 177 0,5

Kertasinko 168 1,8

Kevyt sinko 178 3,2

It tykki <23 mm 160 0,6

It tykki  40 mm 165 1,4

KT 122 180 3,3

KT 130 178 4,6

Tulenkuvaus etäisyys 1 m 177 0,5

TNT 50 g etäisyys 177 0,7

TNT 2 kg etäisyys 10 m 182 7,3

Telamiina etäisyys 50 m 176 10,4
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Kuulonsuojainten päätyypit ovat tulppasuo-
jaimet, kupusuojaimet ja niiden yhdistelmä. 
Kyseisistä suojaimista on lukuisia malleja, 
joilla pyritään äänen vaimennuksen ohella 
myös parantamaan viestintää. Tulppasuo-
jainten vaimennustehot ovat 10–18 dB ja 
kupusuojaimien 14–26 dB. Tulppasuojainten 
yhteiskäyttö kupusuojainten kanssa vahvis-
taa vaimennustehoa 5–10 dB. Tulppa- sekä 
kupusuojainten vaimennustehot ovat käytän-
nössä osoittautuneet selvästi matalammiksi 
kuin valmistajien ilmoittamat vaimennusar-
vot (30–35 dB)9.

LOPUKSI

Jo yhden rynnäkkökiväärin laukauksen aiheut-
tama voimakas melupiikki voi olla terveysriski 
suojaamattomalle korvalle. Tämän johdosta 
melun haitalliset vaikutukset tulisi tiedostaa 
hyvin. Lisäksi tulisi huolehtia hyvästä ennalta-
ehkäisystä henkilökohtaisesti -kuulonsuojain-
ten käyttö on aina välttämätöntä laukaus- tai 
räjähdemelulle altistuttaessa. 
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RADIOPUHEVIESTINNÄN HAASTEET
Sotilasilmailun radioviestinnän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää radioteitse tapahtu-
van puheviestinnän kriittiset osa-alueet sekä parantaa lentoturvallisuutta ja tehtävätehok-
kuutta jatkossa mm. koulutuksen avulla. Puolustusvoimissa sotilasilmailun radiopuhevies-
tintää on tutkittu PURE-tutkimushankkeessa. Samat radioviestinnän lainalaisuudet pätevät 
myös Maavoimien ja Merivoimien radiopuheviestinnässä. PURE-hankkeessa toteutetun 
kyselytutkimuksen mukaan puheviestinnän ongelmia esiintyy keskimäärin 14 %:ssa sotilas-
ilmailun lentoajasta ja ongelmat korostuvat kiivaissa ilmataisteluharjoitustilanteissa. Puhe-
viestinnän poikkeamat ovat johtaneet läheltä piti- tai vaaratilanteisiin noin joka viidennen 
lentäjän työuran aikana. 

Inhimilliset virheet (human factors, kts. kuva) 
ovat merkittävä työ- ja lentoturvallisuusriski, 
sillä ne ovat osatekijänä lähes 80 %:ssa lento-
onnettomuuksista. Yksi turvallisuuteen vai-
kuttavista tekijöistä on radioteitse välitettävän 
puhekommunikaation onnistuminen. Puhe-
viestinnän avulla välittyy suuri osa lentoteh-
tävän kannalta olennaisesta tiedosta. Onnistu-
neella puheviestinnällä on ratkaisevan tärkeä 
merkitys tilannetietoisuuden (situation awa-
reness) luomisessa ja ylläpitämisessä. 

Sotilaslentäjillä viestinnän haastavuutta lisää-
vät monet tekijät, kuten ylipaineella syötet-
tävä happiseos, voimakas taustamelu ja kil-
pailevat äänet (lentokoneen merkkiäänet ja 
synteettiset puheviestit). Viestien vastaanot-
toon ja puheen tuottoon vaikuttavat lisäksi 
radiojärjestelmien tekninen laatu, kiihtyvyys-
voimat ja happimaskin käyttö. Puheviestin-
tään vaikuttavat myös väsymys ja kogni-
tiivinen kuorma. Kognitiivisella kuormalla 
tarkoitetaan tiedon käsittelyyn (havaitsemi-
nen, muistaminen, oppiminen, päättely) koh-
distuvaa painetta. Ihminen toimii parhaiten 
silloin, kun kognitiivinen kuorma on sopi-
van suuri, muttei liiallinen. Ilmailuympäris-
tössä haasteena on informaatiotulva ja sen 
aiheuttama liian suuri kognitiivinen kuorma. 
Viestintään vaikuttaa myös se, kuinka hyvin 
viestintään käytetty kieli hallitaan. Sotilasil-
mailussa radioliikennekieli on nykyään eng-
lanti mm. kansainvälisen yhteistyön lisäänty-
misen ja NATO-yhteensopivuuden vuoksi. 

LENTÄJIEN LENNONAIKAISTEN 
VIESTINTÄONGELMIEN YLEISYYTTÄ 
SELVITETTIIN KYSELYTUTKIMUKSELLA

Radiotaajuudella tapahtuvalla puheviestin-
nällä on sotilasilmailussa edelleen keskeinen 
rooli, vaikka nykyään tietoa välitetään myös 
datalinkin kautta. Radioliikenteen kriittisistä 
kohdista tehtiin Ilma- ja Maavoimissa laaja 
kyselytutkimus1,2, jonka avulla saatiin uutta 
tietoa ja löydettiin kehittämiskohteita radio-
liikenteen parantamiseksi. 

Vuonna 2006 tehtyyn kyselyyn vastasi nimet-
tömästi 169 sotilaslentäjää (75 % kysely-
lomakkeen saaneista). Vastaajista 82 % oli 
lentokone- ja 18 % helikopterilentäjiä. Len-
tokonelentäjistä 67 % oli hävittäjälentäjiä 
(F-18 C/D Hornet tai Hawk Mk51A). Kyse-
lyn perusteella puheviestinnän ongelmia esiin-
tyy keskimäärin 14 % lentoajasta. Lentäjistä 
18 % ilmoitti, että viestintäongelmat ovat joh-
taneet läheltä piti- tai vaaratilanteisiin heidän 
lentouransa aikana. Hävittäjälentäjillä vies-
tintäongelmat keskittyvät harjoitusalueella 
tapahtuviin ilmataistelutilanteisiin ja sotahar-
joituksiin. Lentäjän ja taistelunjohdon väli-
sessä viestinnässä merkittävimpinä ongelmina 
pidettiin radiojaksolla esiintyviä päällekkäi-
siä viestejä ja suurta puhujien määrää: lähes  
50 % lentäjistä piti tätä ongelmallisena usein 
tai lähes aina. Helikopterilentäjillä merkittä-
vimmät ongelmat liittyvät matalalentotoimin-
nan huonoon radiokuuluvuuteen ja kovaan 
taustameluun: helikopterilentäjistä 39 % ja 
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HUMAN FACTORS ILMAILUSSA

AIVOT
�Aistit, havaitseminen
�Vireystila, stressi
�Kognitio
�Päätöksenteko
�Tilannetietoisuus
�Taitotaso
�Motivaatio, odotukset
�Jne

MUU KEHO

� Terveydentila
�Fyysinen kunto
�Nestetasapaino
�Kylmyys / kuumuus
�G-voimien sieto 
�Hapenpuute
�Jne

MUITA TEKIJÖITÄ

�Viestintä
�Työkuorma
�Ohjaamoergonomia
(mittarit, ohjaimet…)
�Järjestelmäsuunnittelu
�Tarkastuslistat
�Koulutusohjelmat
�Lentovarusteet
�Johtaminen
�Elämäntilanne
�Jne

lentäjistä 28 % ilmoitti taustamelun häiritsevän 
viestintää usein tai lähes aina. 

Kyselyssä tuli esiin myös viestintäkäyttäytymi-
seen liittyviä seikkoja. Poikkeaminen standar-
doidusta radio- tai taistelusanastosta (fraseolo-
giasta) oli yllättävän yleistä: 43 % vastaajista 
piti sitä ongelmana. Lentokoneen tuottamien 
synteettisten viestien ja merkkiäänien laatuun 
oltiin sen sijaan tyytyväisiä. Väsymys aihe-
uttaa ongelmia, mm. kuunneltavien viestien 
huomiotta jättämistä, viikoittain 10 %:lle vas-
taajista ja kerran kuukaudessa 22 %:lle. Suh-
tautuminen kuulonsuojaukseen oli erittäin 
myönteistä: 93 % ilmoitti haluavansa käyttää 
kommunikaatiokuulosuojaimia, mikäli sellai-
sia tarjottaisiin. 

Kyselytutkimus osoitti, että radioviestintä on 
sotilasilmailussa edelleen tärkeää tilannetie-
toisuuden luomiseksi, ilmaoperaation onnis-
tumiseksi ja lentoturvallisuuden takaamiseksi. 
Viime aikoina radiopuheviestinnän ongelmia 
on ratkaistu mm. Hornet- kaluston radiopäi-
vityksellä ja sotilaslentäjille hankitulla, lento-
kypärään liitettävällä OMARA-kuulosuojain-
kommunikaatiojärjestelmällä. Puheviestinnän 
kriittinen merkitys työturvallisuudelle tulee 
huomioida koulutuksessa. Maavoimissa ja 
Merivoimissa käytetään radiopuheviestintää 
yhä useammin ja samat koulutushaasteet on 
tiedostettava sen vuoksi niissäkin. 

Kirjallisuus:
1Lahtinen T, Sorri M, Huttunen K, ym. Radio 
speech communication in military aviation – sur-
vey results from Finnish Defence Force pilots. The 
79th Annual Scientific Meeting of the Aerospace 
Medical Association, May 11–15, 2008, Boston, 
MA. Aviat Space Environ Med 2008; 79:252.

2Lahtinen T, Huttunen K, Kuronen P, ym. Ra-
dio speech communication problems reported in 
a survey of military pilots. Aviat Space Environ 
Med. 2010; 81:1123–7. 
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Esimerkkejä human factors -tekijöistä ilmailussa.

Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 1

80

PV_sotlaaktiet_1-12_011211.indd   80 1.12.2011   12.49



HÄVITTÄJÄLENTÄJIEN RADIOVIESTINNÄN 
PIIRTEITÄ
Viestintä on keskeinen inhimillinen eli human factors -tekijä ja sitä on tärkeä tutkia osana 
ihmisen ja hänen työympäristönsä vuorovaikutusta. Tutkimustietoa tarvitaan, jotta voidaan 
parantaa lentoturvallisuutta ja operaatiotehokkuutta.1–6  Hävittäjälentäjien puheviestintää ja 
työkuormitusta on tutkittu PURE-tutkimushankkeessa. Viestintää koskevia tutkimustuloksia 
voidaan hyödyntää kaikissa puolustushaaroissa.

Puhevuoron jakautuminen keskustelussa ei 
ole mielivaltaista, vaan sitä ohjaavat radiolii-
kenteessäkin tietyt, viestintään yleisesti päte-
vät periaatteet. Niitä ovat mm. puheenvuoron 
ottamiseen, pitämiseen ja luovuttamiseen liit-
tyvät asiat. Normaalissa, kasvokkain tapah-
tuvassa puheviestinnässä tilannetta helpottaa 
se, että viestiä välittyy sekä näkö- että kuu-
loinformaation avulla ja esimerkiksi palaute 
voidaan antaa vaikkapa nyökkäämällä tai ään-
nähtämällä. Radioteitse tapahtuvassa viestin-
nässä puhujia on aina vain yksi kerrallaan, 
eivätkä päällekkäin puhutut viestit mene 
perille. 

Tutkimuksessa kerättiin ääniteaineistoa F-18 
Hornet -parven normaalilta, runsaan tunnin 
kestäneeltä taisteluharjoituslennolta, Hornet-
Hawk-parin ja taistelujohdon välisestä vies-
tinnästä taisteluharjoituslennolta sekä kah-
delta Hornet-lentäjältä, jotka osallistuivat 
kansainväliseen yli 20 koneen taisteluharjoi-
tukseen. Lisäksi ääniteaineistoa on taltioitu 
lentosimulaattorikoesarjasta, jonka aikana 15 
lentäjää suoritti kognitiivisesti kuormittavan 
simulaattorilennon. Nauhoitteista analysoi-
tiin lennonaikainen viestintä (lentäjien väli-
nen sekä lentäjien, lennonjohdon ja taistelun-
johtajan kesken vaihdetut sanalliset viestit) ja 
radion tangentin avulla toteutetut kuittaukset.

Sotilaslentäjä oppii koulutuksensa aikana 
käsittelemään jatkuvaa ja nopeasti vaihtuvaa 
lennonaikaista informaatiotulvaa. Pääsääntöi-
sesti hävittäjälentäjien radiopuheviestintä sujui 
hyvin, mutta kehittämiskohteitakin löytyi.1,6 

Analysoitaessa ääniteaineistoja havaittiin, 
että nopeasti muuttuvissa taisteluharjoitusti-
lanteissa vuoropuhelun hyvään järjestämiseen 
kiinnitetään tavanomaista vähemmän huo-

miota.1 Kommunikointikäytänteitä rikottiin 
ajoittain, ja pyrkimys saada oma viesti kuulu-
viin, ajoittain muiden kustannuksella, koros-
tui. Esimerkiksi standardoituun fraseologiaan 
kuuluvien kuittausten määrä väheni ilma-
taisteluvaiheissa. Kuittaukset ovat reagointia 
edelliseen viestiin joko omana puhunnokse-
naan tai radion tangentin tuplanapautuksena. 
Kuittaukset ovat radiopuheviestinnässä ainoa 
keino vahvistaa viestin perillemeno ja lisäksi 
ne jäsentävät viestintää. Kuittausten vähene-
minen aiheuttaakin päällekkäisiä viestejä ja 
lisääntyneitä toistopyyntöjä.  

Päällekkäistä puhetta havaittiin runsaan tun-
nin kestäneen Hornet-parven taisteluharjoi-
tuslennon aikana yhteensä 40 kertaa. Yleisim-
min esiintyi tilanne, jossa aiemmin äänessä 
ollut puhuja piti pienen tauon ja aloitti sitten 
uudestaan, mutta samalla joku toinen päätti 
ottaa puheenvuoron itselleen. Toinen, vai-
keammin estettävissä oleva tilanne oli sellai-
nen, jossa kaksi puhujaa otti samanaikaisesti 
vuoron itselleen havaitessaan samanaikaisesti 
jokin asian. Päällekkäisyyttä syntyi herkästi 
myös silloin, kun vuoroa ei ollut selkeästi 
siirretty kenellekään tai kuittaukset oli jätetty 
huomiotta. 

Toistopyynnöt ovat luonnollinen tapa pyr-
kiä korjaamaan kommunikaation ongel-
mia. Toisto- tai vahvistuspyyntöjä oli tutki-
tussa Hornet-parven sotaharjoituslennossa 
yhteensä 16. Yleensä toistopyynnöt liittyivät 
epäselviin, nopeasti tuotettuihin tai huonosti 
kuuluviin viesteihin. Erittäin kuormittavissa 
tilanteissa lentäjät kiinnittivät tavanomaista 
vähemmän huomiota viestin vastaanottajan 
kommunikointitarpeisiin. 
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Hyvä kommunikaatio on opittu taito ja sen 
toteutuminen vaatii yhteistyötä. Vastuu vies-
tinnän onnistumisesta onkin aina molem-
milla osapuolilla. Epäjohdonmukaisuus on 
yksi merkittävimmistä viestinnän onnistumi-
sen esteistä. Hyviä toimintatapoja noudattava 
kommunikaatio vaatii vähemmän korjauksia 

Puheenvuoroja koskevat 
hyvät käytänteet

Muita hyviä käytänteitä

Päällekkäisiä puheenvuoroja on vältettävä.  Vuo-
ronjakoa ja tilannetietoisuutta auttaa viestin selkeä 
kohdentaminen: joko tietylle vastaanottajalle tai tar-
vittaessa kaikille.

Kutsusignaaleja on käytettävä ja ohjeiden mukaisessa 
radioliikenne- ja taistelusanastossa on pysyttävä. 

Puheenvuoron ottaminen, pitäminen ja luovuttaminen 
on ilmaistava selkeästi. Esimerkiksi, jos puhuja tietää 
jatkavansa puheenvuoroaan lyhyen tauon jälkeen, 
hän voi ilmaista jatkoaikeensa vaikka äänen korke-
utta hyväksi käyttämällä, viestin osaa venyttämällä tai 
sanallisesti. Hyvä puheenvuoron lopettamismerkki on 
oman kutsusignaalin käyttö.

Hyvä viesti sisältää riittävästi, mutta ei liikaa infor-
maatiota. Viestissä on välitettävä keskeiset asiat. 
Puhuja ymmärtää vastapuhujan tilanteen ja tiedon 
tarpeet ja muokkaa viestinsä mahdollisuuksien 
mukaan vastaanottajan tarpeita vastaavaksi. Vies-
tin sisältämät sanojen viittaussuhteet ovat selkeät, 
viestin merkitystä ei jätetä vastaanottajan oletusten 
varaan.

Viestin vastaanottajan tulisi säilyä samana läpi 
puhunnoksen: kesken puhunnoksen ei kannata vaih-
taa vastaanottajaa.  

Kannattaa opetella selkeä puhetapa ja käyttää sitä 
aina. Tilanteissa, joissa viestiä ei ehdi toistaa, on 
puhuttava erityisen selkeästi ja hiukan tavallista 
hitaammin. Näin vältytään turhilta toistopyynnöiltä 
ja viestinvaihto tehostuu. Kun viestintään käytetään 
vierasta kieltä (englantia), kielen hallinnan hyvä taso 
edistää viestinnän sujuvuutta ja lentoturvallisuutta.

Yksinkertaiset, lyhyet puheenvuorot toimivat tehok-
kaasti. Liian lyhyet puhunnokset ovat kuitenkin taval-
lista alttiimpia mm. taustamelusta johtuville häiriöille. 
Tarpeettoman pitkät puheenvuorot taas haittaavat 
viestinnän sujuvuutta, sillä pitkien viestien jälkeen 
useampikin kommunikointikumppani saattaa pyrkiä 
ottamaan vuoron itselleen viimein, kun siihen mah-
dollisuus tulee.

Viestin tyyppi (toisten informointi, kysymys, kehotus, 
kuittaus) on hyvä tuoda esiin jo puhunnoksen alku-
puolella esimerkiksi jollakin käskysanalla tai kysy-
myssanalla.

Myös ns. ei-pakollisia kuittauksia kannattaa käyttää 
johdonmukaisesti ja riittävän usein. 

Jokaisen lennon jälkeen suorituksen purkamiseen 
kannattaa sisällyttää myös viestinnän onnistunei-
suuden arviointi ja tarvittaessa parannuskeinojen 
miettiminen. 
Yleinen viestinnän piirteiden ja lainalaisuuksien tun-
temus on hyödyllistä kaikille radiopuheviestintää 
käyttäville.

Taulukko 1. Viestinnän sujuvuutta edistäviä keinoja1,2.

ja toistoja. Monia kerätyissä tutkimusaineis-
toissa esiintyneitä ongelmia voidaan vähentää 
ja estää käyttämällä viestinnässä johdonmu-
kaisia toimintatapoja. Edellä esitellyistä tutki-
musaineistoista nousseita riskienhallintaan ja 
koulutukseen sisällytettäviä asioita on eritelty 
taulukossa 1.
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UNIVAJEEN VAIKUTUKSET VIREYSTILAAN, 
OPPIMISEEN JA  
SIMULAATTORILENTOSUORITUKSEEN
Esittelemme lentokadettien valvotuskoesarjan tulokset. Univaje vaikeutti eniten vireystilan 
ylläpitoa ja pidensi reaktioaikoja. Käytetyllä hyvin kohtuullisella kofeiiniannoksella ei ollut 
kovin suurta vaikutusta siihen, kuinka paljon univajeesta johtuvaa suoritusten heikentymis-
tä voitiin ehkäistä tai pienentää.

Tutkimme, miten pitkitetty valvominen vai-
kuttaa vireystilaan, oppimiseen ja simulaat-
torilentosuorituksiin ja voidaanko kofeiinilla 
vähentää tai estää univajeen vaikutuksia.1,2 
Koesarjassamme 15 lentokadettia valvoi 
yhtämittaisesti 37 tuntia. Tutkittavat arvot-
tiin kahteen ryhmään: seitsemälle annettiin 
tietyin aikavälein kofeiinitabletteja 200 mg:n 
annoksina ja kahdeksalle annettiin samannä-
köisiä kalkkitabletteja. Sivuvaikutusten vält-
tämiseksi kerrallaan annettava kofeiiniannos 
oli hyvin kohtuullinen, vain 2–3 mg tutkitta-
vien painokiloa kohti. Se vastasi noin kahta 
kupillista kahvia. 

Koesarjan aikana lentokadetit suorittivat 
kuusi kertaa niin sanotun vigilanssitestin1 (kts. 
kuva). Tässä äärimmäisen yksitoikkoisessa 
ja jatkuvaa valppautta vaativassa, puolitoista 
tuntia kerrallaan kestävässä Mackworthin 
kellotestissä rekisteröitiin oikeiden osumien 
määrä, reaktionopeus ja virheiden määrä. 

Oikeiden osumien määrä laski vireystilates-
tissä valvotuksen myötä. Toisena valvotus-
päivänä erityisesti plaseboryhmän lentokade-
tit saivat alkutilannetta huonompia tuloksia. 
Valppautta oli vaikeinta pitää yllä aamuyöllä, 
ja myös reaktioajat pitenivät molemmissa 
ryhmissä selvästi. Virheet lisääntyivät vire-
ystilatestissä olennaisesti vain plaseboryh-
mässä. Tehtävien suoritusmotivaatio pysyi 
hyvänä, vaikka univaje ja kofeiinin vieroitus-
oireet aiheuttivatkin monia epämiellyttäviä 
tuntemuksia.

Vireystilamittausten lisäksi tutkittavat pelasi-
vat valvotusjakson aikana neljä kertaa asso-
siatiivisen oppimisen peliä, jossa he oppivat 

liittämään kaksi asiaa toisiinsa uudella tavalla. 
Lisäksi he suorittivat oppimistuloksia mit-
taavan testin aina kaksi tuntia pelin pelaami-
sen jälkeen. Toisena valvotuspäivänä opitun 
aineksen mieleen palauttaminen oli vaikeu-
tunut molemmissa ryhmissä. Tämä löydös 
on merkki siitä, ettei opittua ainesta siirtynyt 
lyhytkestoisesta muistista riittävästi pitkäkes-
toiseen muistiin. Oppiminen oli jossain mää-
rin tehotonta, sillä jo kertaalleen opittuja asi-
oita piti opetella uudelleen.

KOFEIINI EI PARANTANUT 
LENTOSUORITUKSIA

Valvotusjakson aikana lentokadetit lensi-
vät tietyin väliajoin neljä noin puolen tunnin 
mittaista Hawk-simulaattorilentoa (HWS-2).2 
Viimeisin simulaattorilento lennettiin, kun 
valvomista oli kestänyt 27–30 tuntia. Simu-
laattorijärjestelmä laski suoraan tiettyjä suo-
riutumisarvoja, kuten suuntimavirheet. Lisäksi 
lennonopettaja arvioi tutkittavien suoriutu-
mista. Plasebo- ja kofeiiniryhmien tulokset 
eivät eronneet toisistaan esimerkiksi tilanne-
tietoisuuden, suuntiman tarkkuuden tai lennon 
kokonaissuoriutumisen suhteen.  Kofeiiniryh-
män jäsenet olivat hieman liian luottavaisia 
tuloksiinsa. Noin 20 valvotustunnin jälkeen 
he alkoivat arvioida oman lentosuorituksensa 
hiukan paremmaksi kuin lennonopettaja. Näin 
ei käynyt plaseboryhmässä. 

PÄÄTELMIÄ

Aamuyö oli vireystilan kannalta kriittisin 
ajanjakso hyvin monilla mittaamillamme toi-
mintakyvyn alueilla. Tämä on univajetutki-
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muksissa vakiolöydös. Yksilölliset erot eivät 
olleet kovin suuria eli kaikki tutkittavat oli-
vat alttiita univajeen aiheuttamalle suoritus-
kyvyn laskulle. Hyvä suoritusmotivaatiokaan 
ei estänyt univajeen haitallisia vaikutuksia. 
Kofeiinin avulla oli mahdollista pienentää 
univajeen vaikutuksia vain osassa tehtäviä. 

Yöunta ei pidä lyhentää, ellei se ole suoritet-
tavien tehtävien vuoksi aivan välttämätöntä, 
eikä uusien asioiden opettelua kannata ajoit-
taa vaiheeseen, jossa ihminen on väsynyt. 
Monissa tutkimuksissa on todettu, että vajaan 
20 tunnin valvomisen jälkeen mitatut muisti-, 

koordinaatio- ja vireystilamittausten tulok-
set vastaavat yhden promillen humalatilassa 
havaittavaa suoritustason heikentymistä. 
Mikään lääkeaine ei korvaa unen puutetta 
kriisitilanteessakaan – se vain siirtää seuraa-
van unijakson tarvetta muutamilla tunneilla.

Lentokadetti suorittamassa vigilanssitestiä.
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KOGNITIIVISEN KUORMITUKSEN AIHEUTTAMAT 
MUUTOKSET SYKKEESEEN JA HORNET-
SIMULAATTORILENTOSUORITUKSEEN 
Tilannetietoisuuteen, informaatiotulvaan ja päätöksentekoon liittyvä psyykkinen työkuor-
mitus nostaa hävittäjälentäjien sydämen sykettä ja vähentää sykevaihtelua lentojen aikana. 
Työtehtävässä havaittujen kuormitusmuutosten tosiaikainen seuranta auttaa ymmärtämään 
työn kuormitusvaihteluja ja voi parantaa operaatiotehokkuutta ja työturvallisuutta.

Hävittäjälentäjien lennonaikaista psyykkistä 
ja kognitiivista kuormitusta on pyritty arvioi-
maan erilaisin keinoin. Yleisimmin käytetään 
erilaisia subjektiivisia kyselyitä ja arviointi-
lomakkeita. Vaikka nämä subjektiiviset mit-
tarit antavatkin yleiskuvan kuormituksesta, 
joka on kokemuksena yksilöllinen, niillä on 
useita heikkouksia. Subjektiiviset mittarit 
ovat alttiita ennakko-odotuksille. Lisäksi ne 
ovat melko karkeita, ja kyselyt toteutetaan 
muistinvaraisesti työtehtävän jo päätyttyä. Ne 
kyllä antavat kokonaiskuvan lennon tapah-
tumista, mutteivät mahdollista hetkellisten 
tapahtumien arviointia. Sama ongelma liittyy 
myös esimerkiksi stressihormonitasojen mit-
taukseen. Fysiologisia mittauksia, kuten ihon 
lämpötilan- ja sähkönjohtavuutta ja pupillien 
halkaisijan muutosta, on myös käytetty kuor-
mituksen arviointiin, mutta suuri osa näistä 
keinoista ei sovellu lennoilla käytettäviksi.

Sykemuutosten seuranta on käyttökelpoinen 
keino lentäjän tehtävänaikaisen kuormituksen 
arvioinnissa, koska syketieto saadaan reaali-
ajassa ja sykkeen tallennus ei vaadi elimistöön 
kajoavia toimenpiteitä. PURE-tutkimushank-
keessa Hornet-ohjaajien kognitiivista kuor-
mitusta tutkittiin lentosimulaattorissa, koska 
simulaattoriolosuhteissa ei esiinny sekoitta-
via tekijöitä, kuten G-voimia, jolloin työkuor-
mitusta päästään tutkimaan luotettavasti.1 

Tutkimuksessa selvitettiin syketaajuuden ja 
sykevaihtelun yhteyttä työkuormituksen suu-
ruuteen. Kognitiivisen työkuormituksen vai-
kutuksia tutkittiin F-18 Hornetin WTT-simu-
laattorissa. Lennettävänä oli suojatun osaston 
torjuntatehtävä, joka oli laadittu sellaiseksi, 
että se oli kokeneillekin lentäjille vaativa. 
Aineistoa kerättiin yhteensä 15 lentäjältä. 

Sykenauhoitusten lisäksi koesarjan aikana 
kerättiin runsaasti muuta tietoa (radioliikenne-
puhe, taustamelu, simulaattorin tuottama data, 
lennonopettajan arviointi lentosuoritusten 
onnistumisesta, taustatiedot). Kognitiivisen 
kuormituksen arvioinnin suoritti Hornet-len-
nonopettaja koesarjan jälkeen simulaattori-
lentojen tallenteista, ja kuormituksen osateki-
jöiksi eriteltiin kunkin lentovaiheen vaativuus 
tilannetietoisuuden, informaatiokuorman ja 
päätöksenteon suhteen. Simulaattorilentojen 
aikana lentäjiltä rekisteröitiin EKG-laitteis-
tolla sydämen syke ja sykevaihtelu. Sykeseu-
rannan avulla saatiin tietoa lyhyen aikavälin 
kuormitusmuutoksista ja voitiin näin tunnistaa 
lentojen kuormittavimmat vaiheet. 

Tutkimuksessa havaittiin, että lentäjien kes-
kimääräinen syke oli aloitusvaiheessa 79,0 
lyöntiä minuutissa ja se nousi haastavim-
massa ilmataisteluvaiheessa 96,7 lyöntiin 
minuutissa.2 Lennonopettaja arvioi lentosuo-
rituksen onnistumisen Ilmavoimissa käytössä 
olevalla arviointiasteikolla 1–5 (0,25:n asteik-
kovälein). Sykemuutokset eivät olleet yhtey-
dessä siihen, kuinka hyvin lentäjät suoriu-
tuivat sotaharjoituslennon eri lentovaiheista.  
Sykemuutokset olivat keskenään samankal-
taisia riippumatta lentäjän lentokokemuksen 
määrästä. Tutkimuksessa tarkasteltiin syketu-
loksia myös neuroverkkolaskennan avulla.3,4

Tutkimustulokset osoittivat, että sydämen syk-
keen piirteistä saatavaa tietoa voidaan käyt-
tää apuna lentäjien kuormitusta arvioitaessa. 
Koska sykevasteet ovat yksilöllisiä, yleis-
ten ”sykeviitearvojen” antaminen ei ole mah-
dollista. Jokaista tulee käyttää omana kont-
rollinaan eli verrata tehtävänaikaista sykettä 
esimerkiksi ennen lentotehtävää mitattuun syk-
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keeseen. Sykemuutoksilla ja lentotehtävässä 
onnistumisella ei todettu olevan yhteyttä. Käy-
tössä ollut arviointiasteikko on kuitenkin hyvin 
karkea ja mittaa lähinnä lentosuoritusta koko-
naisuutena, ei niinkään yksittäisten osasuori-
tusten onnistumista. Lisäksi arviointiasteikon 
tulokset keskittyvät asteikon keskivaiheille, 
joten olisi harkittava jatkuvan asteikon (esim. 
VAS-jana) käyttöä lentosuorituksen arvioin-
nissa. Sykemuutoksilla onnistuttiin löytämään 
tutkimuksessa kognitiivisesti kuormittavim-
mat lentovaiheet, ja menetelmä oli käyttökel-
poinen sekä kokeneilla että vähemmän koke-
neilla ohjaajilla. Ennen kuin sykeanalyysi on 
käyttökelpoinen päivittäisenä työkaluna muu-
allakin kuin simulaattoriolosuhteissa, tarvitaan 
lisää tietoa, jotta esimerkiksi G-voimien vai-
kutus sykkeeseen pystytään arviomaan. Työn 
kuormituksen arviointi on oleellista etenkin 
pitkien sotaharjoitusten aikana sekä toimitta-
essa kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. 
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LENTOMELU JA KUULONSUOJAUS
Lentokoneiden melu varsinkin suihkukonekaudella tuntuu ulkopuolisista kuulijoista jopa 
repivältä. Myös sotilaslentäjät ovat pitkään aprikoineet lentomelun vaikutuksia kuuloonsa. 

Potkurikonekaudella kaksimoottorisen ilmo-
jen työjuhdan, DC3-koneen, ohjaajat rapor-
toivat toistakymmentäkin tuntia kestänei-
den työpäivien päätteeksi yleisesti tyypillisiä 
tinnitus-oireita merkkinä transient threshold 
shift (TTS) -kuulonalenemasta, joka määri-
telmän mukaisesti normalisoituu yleensä 24 
tunnissa. Fouga-ohjaajat olivat varmoja, että 
korkeafrekventtinen suihkuharjoituskoneen 
ulina aiheutti kuuloon korkeille taajuuksille 
ns. ”fouga-kuopan” eli permanent threshold 
shift (PTS) -tyyppisen pysyvän kuulovau-
rion. Nykyisin myös tinnituksen eli korvien 
soimisen problematiikka on tiedostettu aikai-
sempaa paremmin. Mm. näistä syistä ohjaa-
mojen melutasoa ja sotilaslentäjien kuuloa 

alettiin mitata 1980-luvun alkupuolelta läh-
tien ja tutkimukset jatkuivat intensiivisesti 
1990-luvulla.

ONKO LENTÄJILLÄ HUONO KUULO

Pentti Kuronen esitti väitöskirjassaan ”Mili-
tary Aviation Noise” (Oulun yliopisto 2004) 
lentäjien sekä pitkä- että lyhytaikaiseen melu-
altistukseen liittyviä tuloksia. Tutkimustyöstä 
jäivät hyvät referenssit monien jo palveluk-
sesta poistuneiden konetyyppien ohjaamo-
meluista sekä menetelmistä, joilla pieniä 
mikrofoneja käyttäen mitataan melutasoa kor-
vakäytävästä kuulonsuojausta käytettäessä. 
Näin voidaan arvioida todellista melualtistusta 
sekä suojainten vaimennusominaisuuksia. 
Ohjaamomelu vaihteli konetyypistä riippuen 
93–106 dB:iin ja melutaso korvakäytävän 
suulla 86–99 dB:iin. Radiokommunikaatioon 
arvioitiin liittyvän 7–11 dB:n lisäaltistus. Päi-
vittäinen lentoaika sotilaslentäjillä on usein 
alle kaksi tuntia, joten kahdeksalle työtunnille 
asetettu 87 dB(A):n raja-arvo ei ylity.

Tarkasti työhönsä valikoitujen lentäjien ter-
veyden riskitekijät olivat yleensäkin vähäi-
semmät kuin standardivertailuaineistoilla 
(normaalikuuloinen ja ikään suhteutettu 
aineisto). Kuulokynnykset olivat paremmat 
ja kuulovaurion riskiennuste selvästi alempi 
kuin vertailuaineistossa. Myöskään TTS-ilmi-
ötä ei enää nykyisillä kuuloke- ja kypäräsuo-
jauksilla tutkituilla konetyypeillä ole todettu.  

VOIKO YLILENNON MELU AIHEUTTAA 
MELUVAURIOTA ULKOPUOLISILLE

Melun subjektiivisesta vaikutelmasta ja repi-
vyydestä huolimatta meluvaurioriski hävit-
täjäkoneen lentäessä kertaalleen matalalta 
yli on äärimmäisen pieni. Kaksimoottorinen 
Hornet F-18 -torjuntahävittäjä voi aiheuttaa 
50 m:n korkeudella kohteen yli jälkipoltolla 
lentäessään 142–149 dB:n meluhuipun, joka 

Uusi yksilöllisesti sovitettava OMARA-kuu-
lonsuojain vähentää melualtistusta ja tukee 
puheen ymmärtämistä lisäämallä signaali-
kohinasuhdetta.
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kestää 2–3 s. Tutkimuksessa kuvattiin kah-
den maastossa olleen henkilön mahdollinen 
hävittäjien ylilennosta (Hawk ja Mig 21 Bis) 
aiheutunut kuulovaurio. Näiden hävittäjien 
melutasot ovat pienemmät kuin Hornet-hävit-
täjillä. Todellisen meluvaurion riskin pitäisi 
olla hyvin vähäinen, mutta yksilölliset tekijät 
voivat selittää löydökset. Esimerkiksi lento-
näytöksissä kuulovaurion riskiä ei pitäisi olla, 
jos kuulonsuojauksesta huolehditaan.

SUOJAUSMENETELMÄT OHJAAMOISSA JA 
LENTOKENTÄLLÄ

Vuosikymmenten kuluessa kypärien, niiden 
sisäpuolisten kuulosuojainten sekä korva-
käytävään asetettavien lisäsuojainten tekni-
set ominaisuudet ovat huomattavasti parantu-
neet. Lentäjien aikaisemmin käyttämällä ns. 
”melupumpulilla” ei saatu kovin merkittävää 
lisäsuojausta. Kypärät tarjoavat noin 10–20 
dB:n meluvaimennuksen. Nykyisin sotilas-
ilmailussa lennettävillä tuntimäärillä ei kuu-
lovaurion riskiä voida pitää suurena. Joissa-
kin tapauksissa koneelle menevä lentäjä sekä 
valmistautumis- ja rullausalueella liikkuva 
lentoteknillinen henkilökunta voi kuormittua 
huomattavalle melulle, jolle kuitenkin kun-
nolliset kupumalliset suojaimet antavat riit-
tävän suojan. Aktiivinen kuulonsuojaus vas-
tamelua teknisesti hyväksi käyttäen on tullut 
myös ilmailuun. Hyötyä saadaan erityisesti 
kypärän sisäistä aktiivista suojausta ja hyviä 
kuulonsuojauskuppeja käytettäessä, jolloin 
teho paranee erityisesti pienitaajuisen melun 
alueella, alle 0.5 kHz. Parhaimmillaan aktiivi-
nen suojaustyyppi on helikoptereissa (esimer-
kiksi NH90). 

Vaikka tekniset ratkaisut ovat vuosien mit-
taan parantuneet, joudutaan kypärien suunnit-
telussa tekemään kompromisseja kun instal-
loidaan uusia teknisiä ratkaisuja. Kypärän 
visiiriin heijastettava informaatio toi Hornet 
lentajille JHMCS-kypärän, jonka melunvai-
mennusominaisuudet havaittiin riittämättö-

miksi ilman lisäratkaisuja. Siksi puolustus-
voimien lentotoiminnassa on otettu käyttöön 
yksilöllisesti korvakäytävään sovitetut 
OMARA-kommunikaatiosuojaimet, joilla 
puheen ymmärrettävyyttä meluympäristössä 
on saatu parannettua.

YLEISET HUOMIOT

Varsinaisesti lentomelusta johtuva kuulovau-
rion riski on vähäinen sotilaslentämisessä 
Suomessa. Tutkimustuloksista voitiin pää-
tellä, että signaali-kohinasuhteeseen ja nopea-
tempoiseen fraseologia-pohjaiseen viestin-
tään liittyen puheen ymmärtämiseen liittyvät 
häiriötekijät ovat huomattavasti suurempi 
lento- ja työturvallisuusriski kuin varsinaisen 
melun vaikutukset kuuloelimeen. Sotilasil-
mailussa nämä seikat nousevat äärimmäisen 
tärkeiksi kun operoidaan esimerkiksi neljän 
hävittäjän parvella. Sen vuoksi käynnistet-
tiin 2000-luvun alkupuolella PURE (puheen 
rekognitio) -tutkimusprojekti, jossa on arvi-
oitu vaikeiden kuunteluolosuhteiden merki-
tystä puheviestinnässä.
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SUUN TERVEYDENHUOLLON ASEMA 
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA
Suun terveydenhuolto ei kuulu lakisääteisen työterveyshuollon piiriin. Suun terveydentilalla 
on kuitenkin suuri merkitys monien yleissairauksien kannalta, esimerkiksi sydän- ja verisuo-
nitautien, diabeteksen ja reuman yhteydessä. Suun ja nielun alueen pahanlaatuisten kasvai-
mien varhainen toteaminen ja hoito parantavat potilaiden ennustetta sekä elämänlaatua. Sen 
vuoksi hammaslääkärin vuosittain suorittama suun, hampaiston ja leukojen alueen tutkimus 
on tärkeä kaikille. Sotilaslääketieteen Keskus vastaa varusmiesten ja sotilasopiskelijoiden 
suun terveydenhuollosta sekä erityisryhmien vuosittaisesta tarkastamisesta.

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) sääde-
tään työterveyshuollon sisällöstä ja toteutta-
misesta. Työterveyshuollon tarkoituksena on 
ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapa-
turmia, edistää työympäristön turvallisuutta 
sekä edistää työntekijöiden terveyttä. Laissa 
ei erikseen mainita suun terveydenhuoltoa 
eikä sen katsota kuuluvan lakisääteisen työ-
terveyshuollon piiriin. Yksittäinen yritys voi 
halutessaan maksaa joko kokonaan tai osit-
tain työntekijän hammashoidon kustannukset. 
Tällöin puhutaan käsitteestä työterveysham-
mashoito. Lakisääteistä velvoitetta maksutto-
man hammashoidon antamiseen ei ole. 

Vastuu omien hampaiden hoidosta on jokai-
sella itsellään. Suun sairaudet voivat edetä 
pitkälle ennen oireiden ilmaantumista. On 
tärkeää käydä säännöllisesti hammaslääkä-
rin tarkastuksissa. Suun ja hampaiden tervey-
dellä on yhteys koko ihmisen terveyteen.

Suun terveydenhuollon palveluja järjestetään 
terveyskeskuksessa koko väestölle. Yksityisen 
hammashoidon kustannuksiin saa korvausta 
sairausvakuutuksesta. Oikeus päästä hammas-
hoitoon on viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa yhteydenotosta. Hoitoon pääsy arvi-
oidaan tarpeen perusteella. Kiireellisessä tapa-
uksessa hoitoon pääsee nopeammin.

SUUN TERVEYDEN MERKITYS 
YLEISTERVEYDELLE

Viime aikoina tutkimuksissa on saatu yhä 
enemmän viitteitä hampaiston ja leukojen 
tulehdusten ja yleissairauksien välisistä yhte-

yksistä. Esimerkiksi ientulehduksella näyt-
tää olevan yhteys diabeteksen hoitotasapai-
non heikentymiseen. Ientulehdus liittyy myös 
sydän- ja aivoinfarktin kohonneeseen vaaraan.

Lentäjillä ja sukeltajilla kuvattu barodontal-
gia (“flyer’s toothache”) tarkoittaa paineen 
vaihteluun liittyvää hammassärkyä. Se voi 
olla yhteydessä poskiontelotulehdukseen, 
paikkaushoitoihin, leukojen alueen kystoihin 
sekä tulehduksiin. Etuhampaat ovat välttä-
mättömät oikean huulten asennon, ”ansatsin”, 
aikaansaamiseksi puhallinsoittajilla. Ammat-
timuusikoilla etuhampaiden puuttuminen 
merkitsee ammattitaidon menetystä ja tekee 
ammatissa jatkamisen usein mahdottomaksi. 

Hammaslääkärin tarkastuskäynnillä tulevat 
helposti esiin myös alkoholin aiheuttamat 
eroosiomuutokset hampaistossa. Tupakointi 
aiheuttaa muutoksia suun alueen verisuonituk-
seen. Vaikea-asteinenkin ientulehdus maskee-
rautuu siten, että tulehtunut ien ei vuoda verta 
ja näyttää terveeltä. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön suorit-
tamalla mini-interventiolla on todettu olevan 
yllättävän suuri merkitys terveystottumusten 
kannalta. Puheeksi ottamisen on todettu vähen-
tävän joka kymmenennellä alkoholin riskiku-
lutusta 1–2 vuoden ajaksi. Anna Maria Heikki-
sen väitöskirjatutkimuksen mukaan joka viides 
nuori lopetti tupakoinnin kokonaan saamansa 
terveysvalistuksen jälkeen. Potilaat ovat vas-
taanottavaisia terveysvalistukselle hammashoi-
tokäynneillä. Terveysvalistus on luonnollinen 
osa suun terveydenhuollon tarkastuskäyntiä. 
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SUUN JA NIELUN ALUEEN KASVAIMET

Suomessa todetaan vuosittain noin 700 suun 
ja nielun alueen pahanlaatuista kasvainta. 

Huono suuhygienia liittyy suun syöpään, 
mutta suun ja leukojen alueen tulehduksilla 
näyttää olevan myös yleisempi yhteys malig-
niteettien syntyyn. Pään ja kaulan alueen 
levyepiteelisyövän selkeä yhteys parodontiit-
tiin on tullut esille myös tupakoimattomilla 
ja ihmisillä, jotka eivät käyttäneet alkoholia. 
Tutkimuksissa on löydetty myös synergisti-
nen vaikutus parodontiitin ja papilloomavi-
ruksen välillä kielisyövän synnyssä.

Syövän varhainen toteaminen ja hoito paran-
tavat potilaan ennustetta ja elämänlaatua. Yhä 
edelleen ongelmana on diagnoosien viivästy-
minen. Hammaslääkäri on suun terveyden-
huollon asiantuntijana tottunut arvioimaan 
suun pehmytkudosten tilannetta ja monesti on 
syövän varhaisvaiheen ensimmäinen toteaja. 

SUUN TERVEYDENHUOLTO 
PUOLUSTUSVOIMISSA

Puolustusvoimat vastaa maksuttomaan ter-
veydenhuoltoon oikeutettujen varusmiesten, 
sotilasopiskelijoiden ja kertausharjoituksissa 
olevien reserviläisten suun terveydenhuollon 
järjestämisestä. Kuten muunkin terveydenhuol-
lon suhteen, on pääpaino palveluskelpoisuuden 
arvioinnissa sekä palvelusturvallisuuden ylläpi-
tämisessä. Maksuton hammastarkastus kuuluu 
ainoastaan erityisryhmillä palveluskelpoisuus-
arvioon. Tarkastus suoritetaan lentävälle henki-
löstölle, korkeahyppykoulutetuille, sukeltajille, 
merivoimien aluksilla pysyvissä työtehtävissä 
palveleville sekä sotilassoittajille. 

Kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin hakeu-
tuvien suun terveydentila arvioidaan hampais-
ton kliinisten statusmerkintöjen ja röntgen-
tutkimusten perusteella Säkylän varuskunnan 
terveysasemalla. Huonohampaisia ei operaa-
tioihin lähetetä. 
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Työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin tulee 
ohjata potilas hammaslääkärin konsultaatioon 
ja hoitoon suun alueen ongelmien esiintyessä. 
Vastaavasti suun terveydenhuollosta potilas 
voidaan lähettää työterveyshuoltoon jonkin 
yleisterveyteen liittyvän seikan selvittämiseksi.

Teksti:
Pertti Patinen
puolustusvoimien ylihammaslääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus

Kuva:
Puolustusvoimat
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PUOLUSTUSVOIMIEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN-
HUOLTO JA TYÖTERVEYSHUOLTO
Ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteisenä tavoitteena on toimintaympäris-
tössä ilmenevien terveyshaittojen ja -riskien hallinta sekä yksilön ja joukon toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja edistäminen. Ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto kuuluvat puo-
lustusvoimien lääkintähuoltokokonaisuuteen.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on tun-
nistaa, ennaltaehkäistä ja valvoa ympäristöteki-
jöistä aiheutuvia terveyshaittoja ja edistää siten 
yksilön ja joukkojen palvelusturvallisuutta ja 
toimintakykyä kaikissa valmiustiloissa sekä soti-
laallisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Puolus-
tusvoimien ympäristöterveydenhuollossa koros-
tuu erityisesti elintarvike- ja vesiturvallisuus ja 
terveydensuojelu sekä alaan liittyvä koulutus, 
ohjaus, valmiussuunnittelu ja elintarvike- ja ter-
veydensuojelulakien mukainen viranomaisval-
vonta. 

Työterveyshuollon kanssa yhteisen tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää toimialojen ja toimi-
joiden hyvää ja saumatonta yhteistyötä, jota 
tulee edelleen kehittää ja lisätä etenkin eri-
laisten terveyshaittaepäilyjen selvittämisessä 
ja terveyshaittojen hallinnassa. Organisaatio- 
ja hallintorakenteita jatkossa kehitettäessä 
tulee tavoitteena olla hyvän yhteistyön mah-
dollistavat ja sitä edesauttavat ratkaisut.  

Yhteisestä tavoitteesta huolimatta toimialojen 
väliltä löytyy myös eroja. Kummallakin toi-
mialalla on oma lainsäädäntöpohjansa, joka 
rajaa ja ohjaa toimintaa. Puolustusvoimien 
ympäristöterveydenhuollon toimintaa ohjaa-
vat lähinnä elintarvike- ja terveydensuojelulait 
sekä terveydenhuollon järjestämisestä puo-
lustusvoimissa annettu lainsäädäntö. Lisäksi 
sen toiminta kohdistuu lähtökohtaisesti varus-
miesten ja muiden puolustusvoimien tervey-
densuojeluvastuulla olevien olosuhteiden val-
vontaan. Merkittävä ero toimialojen välillä 
on myös viranomaisroolissa, sillä puolustus-
voimien ympäristöterveysviranomaisella on 
elintarvike- ja terveydensuojelulakien perus-
teella viranomaistoimivalta ja -vastuu valvoa 
olosuhteita ja tarvittaessa käyttää toiminnan-
harjoittajaan kohdistuvia hallinnollisia pak-
kokeinoja. Tämä toimivalta ja valvontavastuu 

on delegoitu puolustusvoimien ylieläinlääkä-
rille, Sotilaslääketieteen Keskuksen sekä puo-
lustushaara- ja huoltorykmenttien esikuntien 
eläinlääkäreille, ympäristöylitarkastajalle ja 
ympäristöasiantuntijoille. 

KENTTÄHYGIENIA TYÖTERVEYDEN JA 
TYÖKYVYN YLLÄPITÄJÄNÄ

Merkittävä osa erilaisista tartuntataudeista 
leviää elintarvikkeiden tai juomaveden ja huo-
non hygienian välityksellä. Raaka-aineiden ja 
niiden käsittelyolosuhteiden valvonta luo poh-
jaa turvalliselle elintarvike- ja vesihuollolle 
sekä ennaltaehkäisee elintarvike- ja vesivälit-
teisten tartuntatautien leviämistä. Elintarvike- 
ja vesiturvallisuuden sekä muun kenttähygie-
nian merkitys korostuu erityisesti erilaisissa 
maasto- ja poikkeusolosuhteissa sekä sotilaal-
lisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Yksilön 
ja joukon terveyttä ja toimintakykyä voivat 
vaarantaa tai heikentää monet erilaiset teki-
jät. Näitä ovat erityisesti tutkimattomat ja/
tai huonolaatuiset elintarvikkeet ja vesi, huo-
nokuntoiset majoitus- ja toimintatilat, kon-
taktit koti- tai muihin eläimiin, puutteellinen 
jäte- ja jätevesihuolto, erilaiset ilmansaasteet 
sekä kemikaalipäästöt. Elintarvikkeita, vettä 
tai toimintaympäristöä voidaan pilata tai saas-
tuttaa myös tahallisesti. Tällöin voi äkillisesti 
tai viiveellä ilmetä esimerkiksi mikrobi- tai 
kemikaalialtistuksesta aiheutuvia vatsatauteja, 
myrkytyksiä ja muita joukkosairastumisia.

Mikäli joukkosairauden epäillään levinneen 
elintarvikkeiden tai veden välityksellä, on puo-
lustusvoimien ympäristöterveysviranomaisen 
selvitettävä epidemian aiheuttaja sekä rapor-
toitava asiasta sekä puolustusvoimien sisällä 
että Elintarviketurvallisuusvirastoon. Lakisää-
teisen selvittämisvelvoitteen tavoite on pois-
taa vaarallinen elintarvike-erä markkinoilta ja 
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käytöstä sekä saada perusteita ennaltaehkäistä 
vastaavan tapauksen toistuminen. 

Riskejä ei koskaan voida hallita pelkästään 
valvonnalla. Ratkaisevan tärkeää on jokai-
sen yksilön oma asenne ja toiminta, olipa hän 
sitten elintarvikkeita ja vettä käsittelevä hen-
kilö tai yksittäinen ruokailija. Sanonta ”Puh-
taus on puoli ruokaa” on erittäin osuva myös 
kenttähygienian kannalta. Ajatusta voisi vielä 
jatkaa erästä mainosta lainaten ”Hyvä ruoka 
– parempi mieli, puhtaat kädet – terveempi ja 
suorituskykyisempi joukko”. 

TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

Terveyshaittaepäilyn selvittämisen ensisijai-
nen tavoite on yksilön ja joukon terveyshai-
talle altistumisen estäminen ja terveyshaitan 
poistaminen. Terveyshaittaepäilyn selvittä-
minen (esim. sisäilmaongelman yhteydessä) 
on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti 
epäilyn ilmetessä. Terveyshaittaepäily voi 
ilmetä esim. tilojen tarkastuksissa, oireilevien 
henkilöiden ilmoituksista tai työterveys- tai 
muun lääkintähuollon havainnoista.

Terveyshaittaepäilyn onnistunut selvittämi-
nen ja korjaavien toimien toteuttaminen edel-
lyttää useiden eri tahojen hyvää yhteistyötä. 

Terveyshaittaepäilyn selvittämiseen liittyvistä 
toimenpiteistä vastaa ensisijaisesti toiminnasta 
vastaava hallintoyksikkö esim. joukko-osasto. 
Sisäilmaongelmien selvittämisen osalta alku-
kartoituksesta ja selvityksen käytännön toteut-
tamisesta voi vastata hallintoyksikköön erik-
seen mahdollisesti nimetty sisäilmaryhmä.

Terveyshaittaepäilyn selvittäminen käynnis-
tetään alkukartoituksella, jossa pyritään pai-
kallisesti kartoittamaan ongelma ja sen laa-
juus sekä arvioimaan tarvittavat jatkotoimet. 
Selvissä ja yksinkertaisissa tapauksissa voi-
daan terveyshaitta selvittää ja ongelma rat-
kaista toiminnasta vastaavan joukko-osaston, 
kiinteistön omistajan ja kiinteistöhuollon toi-
menpitein ilman laajempia selvityksiä. 

Vaikeiden terveyshaittaepäilyjen selvittämi-
sessä ja altistumisen poistamisessa tulee olla 
yhteydessä asianmukaiseen viranomaiseen. 
Tilasta tai siinä harjoitettavasta toiminnasta 
riippuen toimivaltainen viranomainen voi 
olla joko (puolustusvoimien tai kunnan) ter-
veydensuojeluviranomainen, työsuojeluviran-
omainen tai molemmat. 

Ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon tavoitteiden toteuttaminen vaatii saumatonta 
ja hyvää yhteistyötä niin lääkintähuollon sisällä kuin monien muiden toimialojen kanssa. 

Ympäristö- 
terveydenhuolto 

Työterveyshuolto 

Lääkintähuolto 

Työsuojelu 

Ympäristönsuojelu 

Tilahallinta 
ja kiinteistöhuolto 

Huoltopalvelut, 
muonitus 
 
Täydennykset, 
vesihuolto 

Kuljetukset 

Suojeluala 
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Teksti:
Ari Hörman  
puolustusvoimien ylieläinlääkäri, dosentti,  
Pääesikunta, logistiikkaosasto 

Mika Aho 
eläinlääkäri 
Tutkimus- ja kehittämisosasto, Sotilaslääketieteen 
Keskus

Ava Sovijärvi 
eläinlääkäri 
Tutkimus- ja kehittämisosasto, Sotilaslääketieteen 
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Kuvat:
Kirjoittajien kokoelmista

Käsien pesu ja desinfiointi tukee yksilön ja 
joukon toimintakykyä vähentämällä tartun-
tatauteja sekä edesauttaa elintarviketurvalli-
suutta ja työterveyttä.
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