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PÄÄKIRJOITUS

VarUSmIESTEn TErVEYS  
On mEILLE TÄrkEÄ aSIa

Sotilasterveydenhuollon erityispiirteet -teemanumeron artikkelit esittelevät eräitä varus-
miesten terveydenhuollon keskeisiä kliinisiä kysymyksiä. Lehden artikkelien toivotaan pal-
velevan Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) terveysasemien lääkintähenkilöstön lisäksi 
myös kutsuntaikäisten terveydellisiä edellytyksiä arvioivia lääkäreitä.

Teemanumeron taustalla on vuonna 1988 jul-
kaistu kirja ”Varusmiesten sairaudet”, joka 
perustuu Suomen Lääkärilehdessä vuosina 
1987–1988 julkaistun kirjoitussarjan artikke-
leihin. On mielenkiintoista todeta, etteivät va-
rusmiesten lääkintähuollon painopistealueet 
ole vuosien varrella muuttuneet merkittäväs-
ti. Tutkimus- ja hoitokäytännöt sekä palvelus-
kelpoisuuden arviointikriteerit ovat kuitenkin 
muuttuneet, ja siksi aihealueiden ohjeistusta 
on päivitetty.

VarUSmIESTEn TErVEYdEnhUOLTO

Varusmiesten mielenterveysongelmien ehkäi-
syyn ja astmaa sairastavien hoidon tehosta-
miseen on viime vuosina kiinnitetty erityistä 
huomiota. Vuonna 2012 julkaistun Varusmies-
ten kriisien ehkäisy -koulutusmateriaalin li-
säksi on valmistumassa Mielenterveysopas, 
joka on perusteellisesti uudistettu versio vuo-
den 1996 kirjasta. Varusmiesten mielentervey-
den lisäksi kirjassa käsitellään taistelustressin 
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hallintaa ja uutena asiana stressiä sotilaalli-
sissa kriisinhallintatehtävissä. Mielenterve-
ysopas ja koulutusmateriaali on kohdennet-
tu varusmiehiä kouluttavalle henkilökunnalle, 
kriisinhallintahenkilöstölle ja terveydenhuol-
tohenkilöstölle sekä varusmiesesimiehille.

Noin 200 astmaatikkoa joutuu vuosittain kes-
keyttämään varusmiespalveluksensa astman 
pahenemisen takia. Fyysisen rasituksen ja in-
fektiokylvön lisääntyminen aiheuttavat usein 
hyvässäkin tasapainossa olevan astman pa-
henemisen. Astman pahenemisen ehkäisys-
sä yksi tärkeimmistä tekijöistä on hyvissä 
ajoin ennen palveluksen alkua aloitettu tai li-
sätty inhaloitava kortikosteroidilääkitys. Oh-
jeet sisällytetään jatkossa Ruotuväki-lehden 
alokasliitteeseen. Lisäksi palveluksen alussa 
astmaatikoille pidetään erityisoppitunteja ja 
alkutarkastuksen yhteydessä kiinnitetään eri-
tyishuomio keuhkojen toimintaan. 

Varusmiehillä esiintyy kausi-influenssaa enem-
män kuin muulla väestöllä. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö (STM) lisäsi tartuntalain nojalla 
varusmiesten suojarokotuksiin kausi-influens-
sarokotuksen kaudelle 2012–2013. Saatujen 
positiivisten kokemusten perusteella rokotus 
on määrätty myös kaudelle 2013–2014. Hyvän 
rokotuskattavuuden saavuttamiseksi tammi-
kuussa 2014 palvelukseen astuville on lähetetty 
ohje, jossa heitä kehotetaan hakemaan maksu-
ton rokotus kotikuntansa terveyskeskuksesta tai 
opiskelijaterveydenhuollosta ennen varusmies-
palveluksen alkua. SOTLK:n terveysasemat ro-
kottavat heinäkuussa palvelukseen astuneet ja 
ne tammikuun alokkaat, jotka eivät ole saaneet 
rokotusta siviilissä. 

UUdISTUkSET VarUSmIESTEn 
TErVEYdEnhUOLLOSSa OVaT TarpEEn
Varusmiehet käyttävät terveyspalveluja paljon. 
SOTLK:n terveysasemilla on n. 300 000 varus-
miesten käyntiä vuodessa eli n. 1 000 käyntiä 
päivässä. Terveyspalveluissa on kehittämisen 
tarvetta – perusterveiksi luokiteltujen varus-
miesten hoitotapahtumissa toimintatapamme 
ovat osittain vanhentuneita.

Painotusta varusmiesten sairaanhoidosta tulee 
siirtää terveydenhoitoon ja ennaltaehkäisyyn 

kuten työterveyshuollossakin on tehty. Varus-
miesten terveydenhuoltoa voidaankin peilata 
työterveyshuoltoon ja tuoda työterveyshuol-
lon uusia käytänteitä varusmiesten tervey-
denhuoltoon. Myös puolustusvoimien uutta 
Työkyvyn tukiohjelmaa voitaisiin soveltaa so-
pivilta osin varusmiehille. Tukiohjelma tarjo-
aa käytännön työkaluja sekä esimiehille että 
työntekijöille siitä, miten voidaan tunnistaa 
työkyvyn heikkenemisestä kertovat hälytys-
merkit, miten erilaisissa työkyvyn menettämi-
sen uhkaa sisältävissä tilanteissa toimitaan ja 
miten ongelmia lähdetään ratkaisemaan. Työ-
kyvyn tukiohjelman avulla pyritään mm. vä-
hentämään sairauspoissaolojen ja työkyvyt-
tömyyseläkkeiden määrää sekä parantamaan 
työyhteisöjen toimintaa. Nämä tavoitteet ovat 
täysin verrattavissa varusmiesten palvelukses-
ta poissaolojen ja palveluksen keskeyttämis-
ten vähentämiseen. Soveltavaan tarkasteluun 
voitaisiin ottaa myös työntekijöillä käytössä 
oleva sairauspoissaolojen seurantajärjestel-
mä, jossa yli kolmen vuorokauden poissaolos-
ta vaaditaan terveydenhoitajan todistus ja yli 
viiden vuorokauden poissaolosta lääkärin to-
distus. Varusmiesten kohdalla voitaisiin tar-
kastella myös ajatusta esimiehen kanssa teh-
tävästä rajallisesta palvelussuunnittelusta ja 
soveltaa siihen erilaisia puuttumisrajoja, jol-
loin terveydenhuolto astuu kuvaan mukaan. 

Terveyspalvelujen nykyaikaistaminen lisäi-
si varusmiespalveluksen vetovoimaisuutta il-
man että palvelusturvallisuus vaarantuisi. Pe-
rusajatuksena on saada perusterve varusmies 
ottamaan itse vastuuta itsestään ja omahoidol-
la vähentämään lievissä oireissa tukeutumista 
terveysasemalle. Toimintamallin avulla pois-
saolot palveluksesta vähenisivät, tietoisuus 
omasta terveydestä kasvaisi, lievien oireiden 
hoito nykyaikaistuisi ja lisäksi toimisimme 
edelläkävijöinä nuorten terveydenhuollossa 
sen sijaan, että kasvattaisimme nuorisoa tervey- 
denhuollon suurkuluttajiksi.

Simo Siitonen
LT, lääkintäprikaatikenraali
puolustusvoimien ylilääkäri
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VarUSmIEhEn kardIOLOGISEn 
kOnSULTaaTIOn aIhEET

Matti Mäntysaari, Kai Parkkola, Simo Siitonen

Kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksessa tehdään esitys palveluskelpoisuusluokaksi nou-
dattaen voimassaolevan Terveystarkastusohjeen (TTO 2012) määräyksiä. Nuoren palvelus-
kelpoisuusluokitus tehdään hyödyntäen kaikkea käytettävissä olevaa tietoa. Kardiologian 
alaan kuuluvissa kysymyksissä tiedot löytyvät pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon potilas-
asiakirjoista, joissa on usein otettu kantaa palveluskelpoisuuteen varusmiehenä. 

Oheisessa taulukossa on esitetty palveluskel-
poisuusluokituksen yleiset periaatteet. Palve-
luskelpoisuus määräytyy kaikkien terveyteen 
ja toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden 

summana, jolloin useat pienet terveyshaitat 
voivat yhdessä olla palveluskelpoisuuden es-
teenä.
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VarUSmIESpaLVELUkSEn ESTEET
Varusmiespalveluksesta vapauttaminen (C-
luokka) on aiheellinen mm. seuraavista syistä:

• syanoosia aiheuttava sydänvika

• iskemiaa aiheuttava sepelvaltimoanomalia

• Kawasakin taudin jälkitila, jossa on sepel-
valtimoiden aneurysmia

• suoritettu sydämensiirto

• suurten suonten transpositio (myös korjat-
tuna)

• yksikammioinen sydänvika (myös leikkauk-
sen jälkeen)

• sydänleikkaus, jossa on käytetty homo-
graftia, putkiproteesia tai tekoläppää

• Marfanin oireyhtymä

• kaksiliuskainen aorttaläppä ja nousevan 
aortan dilataatio

• komplisoitunut eteis- tai kammioseptumin 
defekti (myös leikkauksen jälkeen)

• eteis-kammioväliseinän aukko (myös leik-
kauksen jälkeen)

• kardiomyopatia

• asennettu sydämentahdistin

• kolmannen asteen eteis-kammiokatkos

• pitkä QT-syndroma

• lyhyt QT-syndroma

• Brugadan syndroma

• oikean kammion arytmogeeninen dysplasia

• katekoliamiiniherkkä kammiotakykardia

• pysyvää lääkitystä vaativa sydänvika.

rYTmI- ja jOhTUmIShÄIrIöT
Nuorilla esiintyvät hyvänlaatuiset rytmi- tai 
johtumishäiriöt eivät vaikuta palveluskelpoi-
suuteen (junktionaalinen korvausrytmi, I as-
teen eteis-kammiokatkos, II asteen Wencke-
bach-tyyppinen eteis-kammiokatkos, oikea 
haarakatkos ja yksittäiset kammio- tai eteispe-
räiset lisälyönnit).

Takykardiakohtaukset vaativat kardiologi-
sen selvittelyn. Harvoin ja korkeintaan muu-
taman minuutin kestoisina esiintyvät supra-
ventrikulaariset takykardiat, jotka päättyvät 
spontaanisti eivätkä aiheuta tajunnan häiriöi-
tä tai vaadi estolääkitystä, sallivat palveluksen 
A-luokassa.  

Nuori, jolla on EKG:ssa pre-ekskitaatio (delta-
aalto) ja rytmihäiriöoireita, vaatii kardiologisen 
kannanoton. Runsaat tai monenmuotoiset kam-
miolisälyönnit edellyttävät sydänvian poissul-
kemista ennen kuin A-luokitus on mahdollinen.

Vasemman haarakatkoksen tai etuhaarakekat-
koksen omaava oireeton nuori voi olla palve-
luksessa A-luokassa, jos kliinisessä rasitus-
kokeessa ja sydämen ultraäänitutkimuksessa 
löydökset ovat täysin normaalit. 

Rytmihäiriön hoitoon käytetyn katetriablaa-
tion jälkeen varusmiespalvelus ilman rajoi-
tuksia (A-luokka) on mahdollinen, kun toi-
menpiteestä on vähintään kuusi kuukautta, 
takykardioita ei ole esiintynyt ja lääkitys on 
lopetettu. 

Eteisvärinätaipimus ja sick sinus -oireyhtymä 
vaativat kardiologisen arvioinnin ja pääsään-
töisesti johtavat varusmiespalveluksesta va-
pauttamiseen (C-luokka).

TULEhdUkSELLISET SYdÄnSaIraUdET
Akuutin myokardiitin tai perikardiitin jälkeen 
vaaditaan kuuden kuukauden toipumisaika, 
jonka jälkeen palvelus on mahdollista A-luo-
kassa, mikäli ei ole oireita ja sydäntutkimuk-
set ovat normaalit. 

OIkOVIrTaUkSET 
Avoimen valtimotiehyen, eteisväliseinän au-
kon ja kammoväliseinän aukon vaikutus pal-
veluskelpoisuuteen päätetään kardiologisen 
selvitysten perusteella. Lievät viat eivät rajoi-
ta palveluskelpoisuutta.

aOrTan kOarkTaaTIO
Leikkaamaton vika tai korjausleikkaus käyt-
täen keinomateriaalia on peruste C-luokalle. 
Muulla tavoin hoidetuissa vioissa varusmies-
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palvelus on mahdollista kardiologisten selvit-
telyjen pohjalta.

LÄppÄVIaT
Lievissä läppävioissa palvelus A-luokassa on 
mahdollinen kardiologisten tutkimusten ja ar-
vioinnin jälkeen.

Fallot’n tetralogia ja Ebsteinin anomalia ai-
heuttavat pääsääntöisesti varusmiespalveluk-
sesta vapauttamisen (C-luokka). Lievissä ta-
pauksissa kardiologisen arvioinnin perusteella 
rajoitettu varusmiespalvelus (B-luokka) on 
mahdollinen.

Kirjallisuutta:

Terveystarkastusohje (TTO) 2012. Pääesikun-
ta 2012.

Pugh A, Bourke JP, Kunadian V. Sudden car-
diac death among competitive adult athletes: a 
review. Postgrad Med 2012;88:382–390.

Mäntysaari Matti, Parkkola Kai, Siitonen 
Simo, Kupari Markku. Nuoren sydänvika ja 
asevelvollisuus. Kirjassa Nuorten Sydänsai-
raudet, luku 8.5. 306–12. Otava 2013.

Kirjoittajat:
Matti Mäntysaari 
LKT, dosentti 
Ilmailulääketieteen keskus, Sotilaslääketieteen keskus

Kai Parkkola  
LT, professori 
Merivoimien esikunta, Oulun yliopisto

Simo Siitonen 
LT, lääkintäprikaatikenraali 
Pääesikunnan logistiikkaosasto
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VarUSmIEhEn raSITUSFYSIOLOGISEn 
kOnSULTaaTIOn aIhEET

 Matti Mäntysaari, Jarmo Skyttä

Rasitusfysiologista konsultaatiota voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 1. rasitukseen 
liittyvien oireiden (pato)fysiologian tutkiminen, 2. sairauden tai vian mahdollisesti aiheut-
tama fyysisen suorituskyvyn aleneminen, 3. liikunta-anamneesiin nähden odottamattoman 
paljon alentuneen fyysisen suorituskyvyn syiden tutkiminen, 4. sairauden tai hoidon jälkei-
sen toipumisen sekä hoidon riittävän tehon varmentaminen.  

Tutkimuskohteina ovat hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä liikuntaelimistön toiminta ja 
fyysisen suorituskyvyn mittaaminen. Rasituksen toteuttamisessa keskeistä on reaaliaikainen 
valvonta potilasturvallisuuden takaamiseksi sekä oireiden ja löydösten ajallisen yhteyden to-
teamiseksi. Tavallisimmin kuormitus toteutetaan polkupyöräergometrilla tai juoksumatolla, 
astmatutkimuksissa ulkoilmassa vapaana juoksuna.

SYnnYnnÄISET SYdÄnVIaT
Synnynnäiset sydänviat, usein hoidettunakin, 
aiheuttavat vapautuksen varusmiespalvelusta 
(C-luokka, kts. kirjallisuusviite 2). 

Avoimen valtimotiehyen, eteisväliseinän au-
kon ja kammioväliseinän aukon vaikutus pal-
veluskelpoisuuteen päätetään kardiologisten 
selvitysten perusteella, joihin kuuluu myös 
kliininen rasituskoe. Lievät viat eivät rajoita 
palveluskelpoisuutta.

Aortan koarktaatio, jonka hoidossa ei ole käy-
tetty keinomateriaalia, voi mahdollistaa va-
rusmiespalveluksen kardiologisten selvitte-
lyjen jälkeen. Lievissä läppävioissa palvelus 
A-luokassa on mahdollinen kardiologisten tut-
kimusten ja arvioinnin jälkeen. Näihin tutki-
muksiin kuuluu kliininen rasituskoe.

Fallot’n tetralogia ja Ebsteinin anomalia ai-
heuttavat pääsääntöisesti varusmiespalveluk-
sesta vapauttamisen (C-luokka). Kardiologi-
sen arvioinnin perusteella lievissä tapauksissa 
rajoitettu varusmiespalvelus (B-luokka) on 
mahdollinen.

rYTmI- ja jOhTUmIShÄIrIöT
Vasemman haarakatkoksen tai etuhaarakekat-
koksen omaavan nuoren palvelus A-luokassa 

edellyttää oireettomuutta sekä normaalia löy-
döstä kliinisessä rasituskokeessa ja sydämen ult-
raäänitutkimuksessa. Muussa tapauksessa luo-
kitus on C. Terveystarkastusohje (TTO) 2012 
sallii palveluksen B-luokassa lievän sydänvian 
kyseessä ollessa, jos kliinisessä rasituskokeessa 
suorituskyky on normaali.

Supraventrikulaariset takykardiakohtauk-
set, jotka vaativat estolääkityksen, aiheutta-
vat pääsääntöisesti C-luokituksen. TTO 2012 
sallii palveluksen B-luokassa estolääkitykses-
tä huolimatta, jos kliininen rasituskoe, sydä-
men ultraäänitutkimus ja fyysinen suoritusky-
ky ovat normaalit.

EKG:n pre-ekskitaatio (delta-aalto), johon 
liittyy rytmihäiriöoireita useammin kuin ker-
ran kolmessa kuukaudessa tai johon on esto-
lääkitys käytössä, aiheuttaa pääsääntöisesti 
C-luokituksen. Erikoislääkärin harkinnan mu-
kaan henkilö voi palvella B-luokassa. Tällöin 
rasituksen sieto on hyvä varmistaa kliinisellä 
rasituskokeella. 

Runsaat tai monenmuotoiset kammiolisälyön-
nit edellyttävät sydänvian poissulkemista, en-
nen kuin palvelus A-luokassa olisi mahdollinen. 
Tutkimuksissa käytetään kliinistä rasituskoetta, 
24 tunnin EKG-nauhoitusta ja sydämen ultra-
äänitutkimusta.
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Eteisvärinätaipumus ja sick sinus -oireyhtymä 
ovat peruste C-luokitukselle. Palvelus B-luo-
kassa on mahdollinen, jos eteisvärinä ilmenee 
harvemmin kuin kerran kolmessa kuukaudes-
sa ja sydämen ultraäänitutkimus sekä kliini-
nen rasituskoe ovat normaalit.

SYdÄnLIhakSEn ja -pUSSIn TULEhdUS
Akuutin myokardiitin tai perikardiitin jälkeen 
palvelus A-luokassa on mahdollista kuuden 
kuukauden toipumisajan jälkeen, mikäli ryt-
mihäiriöitä ei esiinny spontaanisti tai rasitus-
kokeessa, nuori on oireeton ja EKG sekä sydä-
men ultraäänitutkimuslöydös ovat normaalit.

raSITUSrInTakIpU ja 
hYpErVEnTILaaTIO
Rasituksessa ilmenevä rintakipu ja taipu-
mus hyperventilaatioon johtuvat varusmiehil-
lä usein huonosta fyysisestä suorituskyvystä 
ja tottumattomuudesta fyysiseen rasitukseen. 
Oireiden mahdollisten elimellisten syiden 
poissulkemisessa kliininen rasituskoe on kes-
keinen tutkimus.  Psykosomaattisesta herk-

kyydestä johtuvien oireiden vaarattomuuden 
osoittaminen voi tapahtua luontevasti kliini-
sen rasituskokeen yhteydessä.

pYörTYmInEn
Varusmiehillä pyörtyminen johtuu usein va-
sovagaalista kollapsista pitkään jatkuneen sei-
somisen yhteydessä. Patofysiologian selvitte-
lyssä ortostaattinen koe ja kliininen rasituskoe 
ovat keskeiset tutkimukset sydämen ultraääni-
tutkimuksen ohella. Mikäli pyörtyminen liit-
tyy tilanteeseen, jota ei voi simuloida labora-
torio-oloissa, mutta joka kuitenkin toistuvasti 
aiheuttaa pyörtymisen, voidaan asiaa selvittää 
EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin avulla oireita 
aiheuttavassa tilanteessa.

aSTma
Astman diagnostiikassa ja lääkityksen tehon 
arvioinnissa ulkoilmassa suoritettu vapaan 
juoksemisen testi (sisältäen uloshengityksen 
huippuvirtauksen tai spirometrian seurannan) 
on varusmiesikäisillä tärkeä lisätutkimus labo-
ratorio-oloissa suoritettavan bronkodilataatio-
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testin ja farmakologisten provokaatiotestien 
tukena.

raSITUkSEn prOVOSOIma hYpOkSEmIa
Rasituksen aikainen valtimoveren happisatu-
raation seuranta antaa lisätietoa arvioitaessa 
fyysisen suorituskyvyn alenemaa. Rasituksen 
provosoima hypoksemia voi olla ensimmäi-
nen vihje keuhkoemboliasta.

ÄÄnIhUULTEn TOImInTahÄIrIö (VOcaL 
cOrd dYSFUncTIOn, Vcd)
Rasituksen aikana äänihuulten epätäydellinen 
avautuminen saattaa rajoittaa ventilaatiota ja 
aiheuttaa sekä inspiratorisen että ekspiratori-
sen stridorin. Diagnostiikka edellyttää ääni-
huulten visualisointia oireen aikana.

aITIOpaInESYndrOma
Marssimiseen ja juoksemiseen tottumattomal-
le nopeasti lisääntyvä varusmiespalveluksen 
liikunta- ja taistelukoulutus saattaa provosoi-
da lihasaitiopainesyndroman etenkin tibialis 
anterior -aitioihin. Oireiden akuuttivaiheessa 
juoksumattorasituksen yhteydessä tehty lihas-
aitiopaineen mittaus auttaa pääsemään oikeaan 
diagnoosiin.

LÄmpöUUpUmInEn ja -haLVaUS
Rauhanturvatehtävään lähtevälle saattaa olla 
perusteltua tehdä Työterveyslaitoksella läm-
mönsietotesti, mikäli kuumissa oloissa on ol-
lut voimakasta taipumusta uupumiseen. Tässä 
testissä todettu alentunut lämmönsieto on este 
palvelukselle kuumissa oloissa.

Kirjallisuutta:

1. Terveystarkastusohje (TTO) 2012. Pää-
esikunta 2012.

2. Mäntysaari Matti, Parkkola Kai, Siitonen 
Simo, Kupari Markku. Nuoren sydänvi-
ka ja asevelvollisuus. Kirjassa Nuorten 
Sydänsairaudet, luku 8.5. 306–312. Ota-
va 2013.

Kirjoittajat:
Matti Mäntysaari 
LKT, dosentti, kliinisen fysiologian erikoislääkäri
Ilmailulääketieteen keskus, Sotilaslääketieteen keskus
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VakaVaT InFEkTIOT VarUSmIEhILLÄ 
Tuula Hannila-Handelberg, Ilkka Mäkitie 

Katsaus käsittelee varusmiesten vakavien infektioiden erityispiirteitä keskittyen varusmies-
ten aivokalvontulehduksiin (meningiitteihin), aivotulehduksiin (enkefaliitteihin) ja yleisiin 
verenmyrkytyksiin (sepsiksiin). Tapausselostuksena kuvaamme sepsispotilaan. 

Varusmiehet sairastavat muita nuoria aikuisia 
enemmän tarttuvia infektiosairauksia 1. Suu-
ri osa näistä on lieviä ylähengitystieinfektioi-
ta. Lievätkin infektiot voivat kuitenkin levitä 
helposti epidemioiksi. Syynä suurelle infek-
tiosairastuvuudelle on varuskunnissa majoit-
tuvien läheiset kontaktit majoitus-, ruokala- ja 
koulutusympäristöissä. Vakavia, mutta onnek-
si harvinaisia infektiotauteja varusmiesaikana 
ovat meningiitti ja sepsis. Aivokalvontuleh-
dusta on aikaisemmin kuvattu esiintyvän va-
rusmiehillä enemmän kuin vastaavan ikäisillä 
siviilinuorilla 2. 

Tässä katsauksessa kuvataan varusmiesten 
meningiitin, sepsiksen ja enkefaliitin esiinty-
vyyttä sekä kerrataan avoterveydenhuollossa 
tarvittavaa diagnostiikkaa. Lisäksi esitetään 
tapausselostus. 

ETIOLOGIa ja ESIInTYVYYS 
Meningiitin ja enkefaliitin raja voi joskus olla 
liukuva etenkin virusten aiheuttamissa infek-
tioissa. Alkuvaiheessa meningiittiä sairasta-
valla voi olla ohimenevää, enkefaliitin tau-
dinkuvaan sopivaa sekavuutta, ja toisaalta 
meningiittinä alkanut tauti voi levitä aivoku-
dokseen ja aiheuttaa enkefaliitin. Tällöin pu-
hutaankin usein meningoenkefaliitista. Toi-
saalta meningiittiin voi liittyä sepsis eli vaikea 
yleisinfektio (meningosepsis), jossa aivosel-
käydinnesteestä osoitettu mikrobi voidaan 
usein osoittaa myös verestä, eli veriviljely on 
positiivinen. 

Meningiitti
Maailmanlaajuisesti tärkeimpiä bakteerime-
ningiitin aiheuttajia ovat Neisseria menin-
gitidis (meningokokki), Streptococcus pneu-

moniae (pneumokokki) ja Haemophilus 
influenzae tyyppi B. Suomessa perusterveil-
lä aikuisilla meningiitin yleisin aiheuttaja on 
meningokokki. Haemophilus inluenzae tyyp-
pi B:n aiheuttamat meningiitit ovat rokotuk-
sien myötä nuorilla aikuisilla käytännössä hä-
vinneet. Pneumokokkimeningiittiä tavataan 
erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. Viruk-
sista tärkeimmät akuutin meningiitin aihe-
uttajat ovat enterovirukset ja herpes-ryhmän 
virukset. Suomessa akuutin bakteerimeningii-
tin ilmaantuvuus on noin 5 tapausta / 100 000 
henkilöä vuodessa ja virusmeningiitin 10–30 
tapausta / 100 000 henkilöä vuodessa. 

Enkefaliitti
Suomessa enkefaliittien ilmaantuvuuden on 
arvioitu olevan 2–5 tapausta / 100 000 henkeä 
vuodessa. Enkefaliitteja esiintyy kaikissa ikä-
luokissa. Virukset ovat tärkein aiheuttajaryh-
mä, ja viruksista Suomessa tärkeimmät ovat 
herpes-ryhmän virukset ja enterovirukset. 

Sepsis
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
tartuntatautirekisteriin perustuvan aineiston 
perusteella 15–64 -vuotiaiden ikäryhmässä 
yleisimmät sepsiksen aiheuttajat olivat Esche-
richia coli, Staphylococcus aureus ja Strepto-
coccus pneumoniae 3. Suomessa aikaisemmin 
terveen varusmiehen vakavia, mutta harvinai-
sia sepsiksiä ovat aiheuttaneet myös menin-
gokokki, Haemophilus influezae sekä Strepto-
coccous pyogenes (A-streptokokki). 

Esiintyvyys puolustusvoimissa
Yhdistämällä Sotilaslääketieteen keskuksen 
potilastietojärjestelmän ja THL:n tartunta-
tautirekisterin löydökset saadaan varusmies-
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ten meningiittien, enkefaliittien ja sepsiksien 
esiintyvyydeksi yhteensä noin 4 potilastapaus-
ta vuosittain (Kaavio 1). 

OIrEET 
Bakteriellin meningiitin, enkefaliitin ja sep-
siksen oireita on koottu taulukkoon 1. Me-
ningiitin tavallisimpia oireita eli päänsärkyä, 
niskajäykkyyttä ja oksentelua tai pahoinvoin-
tia esiintyy yli 90 %:lla potilaista. Petekkioi-
ta eli iholla näkyviä verenpurkaumia esiintyy 
meningokokkitaudissa yli 50 %:lla ja pneu-
mokokkitaudissa noin 10 %:lla potilaista, ja 
ne ovat aina vakavan infektion merkkejä. Al-
kuvaiheessa petekkiat ovat erillisiä 1–2 mm:n 
kokoisia pistemäisiä punaisia täpliä, joita 
esiintyy etenkin alaraajoissa ja vartalolla. Ne 
eivät ole koholla ihosta. 

Enkefaliittia on syytä epäillä potilaalla, jolla 
esiintyy pääsärkyä, sekavuutta ja tajunnanta-
son häiriöitä sekä kuumetta. 

Sepsiksessä, joka on vaikea yleisinfektio, viit-
teitä antaa usein nopea taudin muutos huo-
nompaan ja elinkohtaiset oireet. Hypotensio 
ja yleistilan heikkeneminen saattavat kehittyä 
nopeasti. 

Esimerkki petekkiasta  
(kuva prof. Heikki Peltolan 
luvalla).

Kaavio 1.
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Kliinisessä tutkimuksessa huomiota kiinnite-
tään erityisesti yleisvointiin sekä poikkeavaan 
verenpaine- ja pulssitasoon. Laboratoriokokeis-
ta seerumin C-reaktiivisen proteiinin (CRP) ja 
leukosyyttitason nousu ovat suuntaa-antavia vi-
rus- ja bakteeri-infektion erotusdiagnostiikassa 
ja infektion voimakkuuden arvioinnissa, mutta 
toisaalta nopeasti etenevän vakavan bakteeri-
infektion alussa ne voivat olla vain lievästi ko-
honneita tai jopa normaaleja. 

Muut akuutit infektiot saattavat aiheuttaa ero-
tusdiagnostisia ongelmia. Esimerkiksi adeno-
virus saattaa aiheuttaa voimakkaan akuutin 
infektion oirekuvan sekä kohonneet CRP- ja 
leukosyyttiarvot. Pneumokokkipneumoniaan 
liittyy myös yleensä voimakas leukosytoosi il-
man positiivista veriviljelyä. 

TapaUSSELOSTUS

Perusterve varusmies hakeutui alkukeväällä 
leiriltä vastaanotolle yöllä alkaneen oksentelun 
ja aamulla mitatun 38,4 °C:n kuumeen takia. 
Aamulla terveysasemalla mikään ei pysynyt 
varusmiehen sisällä ja hänet otettiin tarkkail-
tavaksi. Lääkärin vastaanotolla todettiin ulkoi-
sesti hyväkuntoinen ja asiallinen varusmies, 
joka valitti huimausta pystyasennossa. 

Statuksessa todettiin hyväkuntoinen potilas 
ilman meningeaalisia löydöksiä ja myös iho 
oli siisti. Verenpaine oli 98/60 mmHg, puls-
si 110/min ja paSO2 98 %. Epäselvän oireku-
van vuoksi kanyloitiin suoniyhteys nesteytyk-
sen aloittamiseksi ja annettiin suonensisäisesti 

Taulukko 1, esimerkkejä meningiitin, enkefaliitin ja sepsiksen oireista 

Meningiitti Enkefaliitti Sepsis
Päänsärky Päänsärky Yleinen sairauden tunne
Kuume Sekavuus Yleistynyt / paikallinen särky
Niskajäykkyys Tajunnantason lasku Väsymys / heikotus
Tajunnantason lasku Pahoinvointi, oksentelu
Pahoinvointi, oksentelu Matala verenpaine
Kouristelu Sekavuus
Petekkiat Kuume tai matala kehon lämpötila, takykardia, takypnoea

Vatsan löysyys
Petekkiat

metoklopramidia. Potilas siirrettiin alueelli-
seen keskussairaalaan. 

Keskussairaalan infektiolääkäri ilmoitti seu-
raavana päivänä, että potilaalla oli todettu ve-
ressä gram-negatiivinen diplokokki, joka sopi 
ensisijaisesti meningokokiksi. Sairaalassa po-
tilaalla todettiin etenevä leukosytoosi, ja mik-
robilääkkeeksi aloitettiin suoneen annettava 
keftriaksoni. Lopullisessa veriviljelyvastauk-
sessa todettiin kasvavan B-meningokokki.

Samana päivänä kutsuttiin leirillä potilaan tel-
tassa ja yksikön tuvassa majoittuneet sekä po-
tilaan käsittelyyn osallistuneet lääkintämiehet 
saamaan meningokokkitautia vastaan sipro-
floksasiinisuoja-annos. Suojalääkityksen an-
non jälkeen yksi varusmies palasi takaisin ter-
veysasemalle lääkkeen oton jälkeen alkaneen 
huulissa ja silmissä tuntuvan kutinan ja kihel-
möinnin sekä nokkosrokkoihottuman vuoksi. 
Hänet hoidettiin varsin voimakkaan lääkeai-
nereaktion vuoksi adrenaliinilla, suoneen an-
nettavalla kortisonilla ja suonensisäisellä nes-
teytyksellä.

Meningokokkisepsikseen sairastunut varus-
mies siirtyi keskussairaalasta kotihoitoon, 
jossa keftriaksoni jatkui siten, että hoidon 
kokonaiskesto oli 10 päivää. Potilas palasi 
normaalin palvelukseen noin kolme viikkoa 
kestäneen toipumisajan jälkeen. 

pOhdInTa
Vakavan infektion tunnistaminen on aina ter-
veydenhuollollinen haaste. Meningokokin ai-
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heuttamaan vakavaan tautiin sairastuu Suomes-
sa kaikki ikäryhmät huomioiden 30–40 ihmistä 
vuosittain. Varusmiehiä sairastuu noin 0.2 tapa-
usta 1 000 henkilöä kohti vuodessa. Yleisin ai-
heuttaja on B-ryhmän meningokokki. 

Aivokalvotulehduksen tai yleisen verenmyr-
kytyksen diagnoosin on tapahduttava nopeas-
ti. Alkuoireet meningiitin, enkefaliitin ja sep-
siksen osalta voivat nuorilla aikuisilla olla osin 
samoja. Mikäli potilaalla on epätyypillisiä in-
fektio-oireita, tulee muistaa fulminantin eli 
äkillisen taudin mahdollisuus. Tautien harvi-
naisuuden ja vakavuuden vuoksi lääkintäalan 
varusmiesten koulutus ja käytännön ohjeet tau-
tien tunnistamiseksi ovat tärkeitä. Verenpai-
neen ja pulssitason mittausta ei saa unohtaa. 
Kuumeisen potilaan taudinkuvassa on muistet-
tava myös vakavan infektion mahdollisuus ero-
tuksena tavallisesta flunssasta. Tarvittaessa klii-
ninen tilanne tulee arvioida uudelleen. 

Puolustusvoimien optimaalisesta koulutukses-
ta, rokotuskäytännöstä ja diagnostiikasta huo-
limatta on meningokokkitaudin kohdalla esiin-
tynyt mortaliteettia. Varusmies on menehtynyt 
lomillaan meningokokkimeningiittiin tai -sep-
sikseen vuosina 2000, 2005 ja 2011. Varus-
miesten meningiitit ja sepsikset eivät siis esiin-
ny vain varuskuntaolosuhteissa. Säännölliset 
viikonloppulomat ovat todennäköisesti merkit-
tävä osa tartuntaketjua. Sotilaslääketieteen Ai-
kakauslehdessä on aikaisemmin kuvattu varus-
miesten infektioiden yleisiä piirteitä ja niiden 
ennaltaehkäisyä 4 ja tapausselostus varusmie-
hen vakavasta meningokokki-infektiosta 5. 

Puolustusvoimissa ohjeistetaan, että perustel-
luissa meningokokkitautiepäilyissä, joissa po-
tilaan siirto asianmukaiseen erikoissairaanhoi-
toon esimerkiksi leiriolosuhteiden johdosta ei 
ole riittävän nopeasti toteutettavissa, tulee en-
sihoito aloittaa Käypä hoito -ohjeen mukaan 
(kortikosteroidi- ja antibiootti) 6. Tämän joh-
dosta näitä lääkkeitä pidetään aina leirilääk-
keissä mukana. 

Varusmiesten keskuudessa tehdyssä tutkimuk-
sessa todettiin, että meningokokkinielukanta-
juus lisääntyy merkitsevästi varusmiespalve-
luksen aikana ja oireettomilla varusmiehillä 
tavattiin bakteerimuotoja, jotka olivat poten-
tiaalisia taudinaiheuttajia 7. 

Varusmiehet on rokotettu ACWY -menin-
gokokkitautia vastaan vuodesta 1982 alka-
en. Euroopan Lääkeviraston vuonna 2013 hy-
väksymän uuden B-meningokokkirokotteen 
(Bexero®) hyödynnettävyys tulee jatkossa 
tarkoin tutkia. Uusien rokotteiden käyttöön-
otto vaatii erityisen tarkat ja kansallisista läh-
tökohdista tapahtuvat linjaukset. Suunnitteilla 
on tarkempi tutkimus varusmiehillä esiinty-
neistä meningokokki-infektioista. 
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VarUSmIESTEn TapaTUrmaT
Ilkka Mäkitie, Henri Taanila, Ville Mattila, Harri Pihlajamäki

Varusmiespalveluksen liikunnallisuus ja vaihtelevat koulutusolosuhteet aiheuttavat useim-
miten alaraajoihin kohdistuvia vammoja. Tapaturmia sattuu suhteellisen runsaasti, mutta 
vakavat vahingot ja vaikeat vammat ovat harvinaisia. Tässä katsauksessa kuvataan vammo-
jen esiintyvyyttä, tyypillisiä vammoja ja tehtyjä interventioita.

Varusmiespalvelus sisältää liikuntaa ja vaihte-
levaa koulutusta erilaissa olosuhteissa. Se on 
viime vuosina muuttunut vaativammaksi sekä 
toimintaympäristöltään monimutkaisemmaksi 
ja teknisemmäksi. Eri syistä johtuvat tapatur-
mat aiheuttavat aina henkilökohtaista haittaa 
ja poissaoloja koulutuksesta.

Suurin osa varusmiesten tapaturmista sattuu 
liikunta- tai taistelukoulutuksessa ja ne joh-
tuvat pääsääntöisesti kaatumisista, liukas-
tumisista, hyppäämisistä, törmäyksistä, pu-
toamisista tai koulutettavan välineen kanssa 
tapahtuneesta vahingosta. Viimeksi mainitut 
vammat aiheuttaa yleensä painavien tai terä-
vien aseen osien käsittelykokemuksen puute. 
Merkittävä osa vammoista aiheutuu sinänsä 
tavallisista tapaturmista, jotka ovat mahdolli-
sia kaikkialla. 

Liikuntatapaturmista suuri osa on nyrjähdyk-
siä, venähdyksiä tai ruhjevammoja. Yleisim-
min liikunnassa loukataankin nilkka, polvi, 
jalkaterä, hartia, selkä tai hampaat. 

Hyöty- ja harrasteliikunta on melko turvallis-
ta, mutta tapaturmariski on huomattavasti suu-
rempi tavoitteellisessa kilpaurheilussa ja har-
rasteliikunnan kilpailutilanteissa. Riski kasvaa 
lajeissa, joissa törmäykset toisiin liikkujiin tai 
esteisiin lisääntyvät 1. 

Mikäli vammautuminen todennäköisesti ai-
heuttaisi pitkäkestoisemman esteen varus-
miespalveluksen suorittamiselle, palveluskel-
poisuusluokan tarkastaminen on aiheellista ja 
palvelus yleensä keskeytetään määräajaksi. 

TapaTUrmIEn ESIInTYVYYS 
Vuosittain 8 000–9 000 varusmiehelle kirja-
taan tapaturmadiagnoosi puolustusvoimien 
potilastietojärjestelmään. Tällöin vammojen 
ilmaantuvuus olisi noin 500 kappaletta tuhat-
ta varusmiesvuotta kohti, eli joka toista varus-
miestä haittaisi vanha tai uusi tapaturma vuo-
dessa. (Kaavio 1)

Kaavio 1. 
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Varusmiespalveluksessa yleisin vamma on 
nilkan nyrjähdys. Palveluksessa tapahtuvien 
akuuttien murtumien ilmaantuvuus on maa-
voimissa ollut kahdeksan murtumaa ja 12 luun 
sijoiltaan menoa tuhatta palvelukseen astuvaa 
varusmiestä kohti 2.

Varusmiesten vammaprofiili on kuvattu kaa-
viossa 2. Vaikka osa vammoista on syntynyt 
jo ennen varusmiespalvelusta tai vamman joh-
dosta on käyty useamman kerran vastaanotol-
la, painottuvat vammaoireilut odotetusti ala-
raajoihin. 

Vammoille altistaviksi tekijöiksi on tapa-
turmaepidemiologissa tutkimuksissa todet-
tu taistelukoulutus, naissukupuoli, aikaisempi 
liikunnan puute 3, 4, huono aerobinen kestä-
vyys- ja lihaskunto alokasvaiheen testeissä, 
huono koulumenestys, ylipaino sekä aikai-
semmat tuki- ja liikuntaelinvaivat 2. Ulkoisik-
si altistaviksi tekijöiksi on vuonna 2013  il-
mestyneessä pro gradu -tutkimuksessa kuvattu 
alokaskausi ja taistelukoulutus 5. 

Poikkeuksellisen vakavia, vaikea-asteisia ta-
paturmia on varusmiehillä esiintynyt vain 

muutama vuodessa 6. Ampuma- ja räjähdys-
vammat ovat varusmiehillä hyvin harvinai-
sia. Näistä, kuten myös traumaattisista ampu-
taatioista, on aikaisemmin julkaistu yksittäisiä 
tapausselostuksia 7, 8. Kokemusperäisesti em. 
tapaturmien määrä ei ole lisääntynyt, vaik-
ka tarkempaa tilastotutkimusta ei ole tehty 
1990-luvulla julkaistujen tutkimuksien jäl-
keen 9, 10. 

Valtiokonttorille lähetetyt sotilastapaturmaha-
kemukset kuvastavat jossain määrin merkittä-
vämpiä vammoja. Verrattaessa varusmiesten, 
reserviläisten ja sotilaallisissa kriisinhallin-
tatehtävissä palvelleiden sotilastapaturmaha-
kemuksien määrää vuosina 2000 ja 2012, oli 
lukumäärä laskenut 3 700 hakemuksesta vuo-
dessa 1 856 hakemukseen vuodessa (Kaa-
vio 1). Yhtenä suurena vaikuttavana tekijänä 
voidaan pitää varusmieskoulutuksen uudis-
tamista, jossa alokkaiden koulutus on nousu-
johteista ja alokkaat jaetaan fyysisen kunnon 
mukaisiin ryhmiin 6.

Kaavio 2.
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TYYpILLISIÄ VammOja
Merkittävä osa varusmiesten vammoista kuu-
luu yleiseen traumatologiaan. Yksittäinen jal-
kapöydänluun murtuma paranee useimmi-
ten sidoksella ja keventämällä jalan varausta 
2–3 viikon ajaksi, eikä se useinkaan johda 
alokasviikkoja lukuun ottamatta palveluksen 
keskeytykseen. Mikäli murtuma on ensim-
mäisessä jalkapöydänluussa, harkitaan usein 
palveluskelpoisuusluokan muutosta. 

Kehräsluun murtumien ilmaantuvuus on mah-
dollisesti lisääntynyt viime vuosikymmenten 
aikana. Suuri osa näistä vammoista hoidetaan 
leikkauksella. Kehräsluun murtuma aiheuttaa 
useimmiten palveluksen keskeyttämisen. Ras-
kaimman koulutusvaiheen ollessa jo käytynä, eli 
palveluksen lopussa, pärjätään hankalammissa-
kin tapauksissa kipsisaappaalla, kyynärsauvoil-
la ja palvelustehtävien väliaikaisella vaihdolla. 

Polvivamma saattaa aiheuttaa diagnostisia 
haasteita. Jos polvinivel turpoaa muutaman 
tunnin kuluessa vammasta, voi kyseessä olla 
traumaattinen veripolvi. Diagnoosin tarken-
tamiseksi on aiheellista konsultoida ortope-

dia. Koska varusmiehet pääsevät nopeasti eri-
koissairaanhoitoon ja magneettikuvaukseen, 
on mahdollisen leikkaushoidon jälkeen palve-
luksen jatkaminen mahdollista nilkkavamman 
yhteydessä kuvatut perussäännöt huomioiden. 
Huomionarvoista on, että Valtiokonttoriin lä-
hetetyistä sotilastapaturmailmoituksista joka 
neljäs liittyy polven alueen tapaturmaan, joten 
vakavia polvivammoja esiintyy varusmiespal-
velusta suorittavilla useampia satoja vuodessa 
5. Varuskuntien terveysasemilla tulee olla käy-
tössä hyviä nilkka- ja polvitukia nivelvammo-
jen asianmukaisen hoidon mahdollistamiseksi.

paLVELUSkELpOISUUS 

Koulutuksen asianmukainen toteutuminen ei 
salli pitkiä sairaspoissaoloja. Vammoissa käy-
tetään yleisiä työkyvyn arviointiperusteita 
määräaikaisuuden perusteena. 

Mikäli vammautuminen aiheuttaa pitkäkestoi-
sen, esimerkiksi selvästi yli kuukauden kestä-
vän esteen koulutukseen osallistumiselle, on 
varusmiespalvelus yleensä esitettävä keskey-
tettäväksi määräajaksi (E-luokka). Pysyvää 

Varusmiespalvelus keskeytyy vasemmanpuoleisen, muttei oikeanpuoleisen murtuman takia.
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vapautusta rauhanajan varusmiespalvelukses-
ta, eli C-luokkaa, ei akuuteissa vammoissa 
yleensä tarvita.

Lääkäri ja perusyksikön päällikkö antavat lau-
sunnon keskeyttämistarpeesta joukko-osas-
ton komentajan päätettäväksi. Mitä lähempä-
nä varusmieskoulutuksen päättyminen on, sitä 
harkitummin tulisi palveluksen keskeyttämi-
seen suhtautua. 

Perusyksikön päälliköllä ja joukko-osaston 
komentajalla on oikeus tietää ne varusmie-
hen terveyteen liittyvät asiat, jotka vaikuttavat 
palveluskelpoisuuteen ja -turvallisuuteen. Pal-
veluskelpoisuuden ratkaisuperusteena on aina 
yksilön ja toimintaympäristön kannalta turvalli-
sempi vaihtoehto. Jotta palveluksen keskeytymi-
siä voitaisiin vähentää, pyritään vuodesta 2014 
alkaen harkitusti ja yksilöllisesti löytämään ke-
vennettyjä palvelustehtäviä niillekin varusmie-
hille, joiden toimintakyky on alentunut.

pOhdInTa 
Koska tapaturmaprofiileja voidaan seurata ja 
ehkäisystrategioita kehittää vain jatkuvan ta-
paturmatiedon avulla, on seurannan oltava 
pysyvää. Puolustusvoimissa monivuotinen 
tapaturmatilastointi sekä vammoista ja inter-
ventioista tehdyt tutkimukset antavat runsaasti 
arvokasta tietoa. Suomessa sairaalassa hoidet-
tujen tapaturmien tilastointi on korkeatasoista, 
mutta avoterveydenhuollon vammapotilaista 
tiedot ovat satunnaisempia tutkimusotoksia 11, 

12. 2000-luvun vaihteessa arvioitiin, että silloi-
sen varusmieskoulutusuudistuksen myötä ta-
paturmista koitunut haitta olisi lisääntynyt 13. 
Nykyisin tapaturmien esiintyvyys vaikuttaa 
olevan lievässä laskussa ja erityisesti tämä on 
näkynyt sotilastapaturmailmoituksien määrän 
vähenemisenä. 

Tapaturmien ennaltaehkäisyn tekee haasteelli-
seksi se, että varusmiehet edustavat väestöryh-
mää, jolle jo sukupuolensa ja ikäjakaumansa 
puolesta sattuu eniten tapaturmia. Nuoret mie-
het ovat myös alttiimpia vaikeimmille vam-
moille. Lisäksi tapaturmien riski kasvaa asukas-
tiheyden ja siitä johtuvan erilaisen yhteisöllisen 
toiminnan lisääntyessä 11. Tällä saattaa myös 
sotilasyhteisöissä olla oma merkityksensä.

Useissa tapauksissa voidaan osoittaa selvä 
lainalaisuus: tietyt vammamekanismit aiheut-
tavat tiettyjä luonteenomaisia vammoja. Siksi 
tieto eri vammamekanismeista ja niiden aihe-
uttamista tyyppivammoista on kliinisesti mer-
kittävää. 

Vuosina 2006–2008 Porin Prikaatissa yli  
2 000 varusmiehen keskuudessa toteutetussa 
VASTE-tutkimuksessa (Varusmiesten selkä-
vaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus) to-
dettiin, että varusmiespalveluksen liikehallin-
takyvyn (tasapaino, koordinaatio, ketteryys), 
liikuntaelimistön kunnon (notkeus, lihasvoima) 
harjoittelu sekä annettu TULE-vaivojen en-
naltaehkäisyyn tähtäävä neuvonta (oppitunnit, 
opaskirjanen) laskivat nilkkavammojen riskiä 
66 %. Lisäksi hyväkuntoisilla varusmiehillä 
äkilliset yläraajavammat vähenivät. Merkittä-
vä tulos oli yleisten, selkävaivoista aiheutuvi-
en palveluksesta poissaolopäivien vähenemi-
nen peräti 58 %:lla. Myös nykyistä paremmalla 
painon hallinnalla ja ohjauksella arvioitiin ole-
van suotuisa vaikutus vammariskiin 2.

Tapaturmien luokittelu niiden aiheutumistilan-
teiden perusteella ei kuitenkaan ole yksiselit-
teistä ja moni tapaturma voidaan periaatteessa 
luokitella kuuluvaksi useampaan vammatyyp-
piin. Tapaturmien aiheutumisolosuhteiden 
systemaattinen analysointi on yksi ennaltaeh-
käisyn perusedellytyksiä. Luotettavan tapatur-
madatan kerääminen, käsittely ja analysointi 
on toistaiseksi vaatinut huomattavia resursse-
ja. Vammojen ehkäisyssä on yleensä painotet-
tu keskittymistä vakaviin tapaturmiin torjun-
nan optimoimiseksi 14.

Neuvona voidaan todeta, että liikuntaharras-
tuksen kohtuullinen lisääminen ennen palve-
lukseen saapumista lisää osaltaan valmiutta 
varusmiespalveluksen turvalliseen suorittami-
seen. Kutsuntavaiheen varusmiehet noin vuosi 
ennen varusmiespalveluksen alkua ovat otolli-
nen kohde liikuntainterventiolle.  Pilottihank-
keessa varusmiespalvelukseen tulevien liikun-
tamääriä saatiin lisättyä sosiaalisen median 
avulla. Kutsuntavaiheen varusmiehet voivat 
nykyisin hyödyntää internet-pohjaista palve-
lua ja sosiaalista mediaa oman kuntotasonsa ja 
harjoitusohjelmansa määrittämiseksi (https://
marsmars.heiaheia.com/)
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raSITUSmUrTUmIEn dIaGnOSTIIkka ja hOITO
Jari Autti

Varusmiehistä 2–15 %:lla esiintyy rasitusmurtumia ja yleensä ne komplisoivat kolmen en-
simmäisen palveluskuukauden aikana. Aikainen tunnistaminen on keskeistä rasitusmurtu-
mien hoidossa, sillä varhaisvaiheen hoidoksi riittää usein rasituksen välttäminen 2–4 viikon 
ajan, kun taas kehittyneen rasitusmurtuman parantumiseen menee kaksin-, kolminkertai-
nen hoitoaika. On tärkeää tunnistaa komplikaatioherkät rasitusmurtumat, jotka voivat joh-
taa operatiiviseen hoitoon sekä pitkän toipilaskauden myötä palveluksen keskeyttämiseen. 

Erilaiset rasitusoireet ovat varusmiehillä hy-
vin yleisiä. Lähes jokaisella varusmiespal-
veluksen suorittaneella on jossain vaiheessa 
palvelusta ollut rasitukseen liittyvää kipua ja 
erilaisia raajojen kipuoireita.

Luusto on elävää kudosta, joka reagoi le-
poon ja rasitukseen. Pitkällinen immobilisoin-
ti (esim. kipsaus) tai kuormittamattomuus (vä-
häinen liikunta) haurastuttaa luuta. Vastaavasti 
toistuva kuormittaminen saa luun vahvistu-
maan. Vahvistuminen tapahtuu vaiheittain. 
Aluksi kuormittamista lisättäessä luussa ta-
pahtuu luukudoksen resorboitumista, joka on 
suurimmillaan noin kolmen viikon kohdalla. 
Vasta tämän jälkeen luukudos lisääntyy ja luu 
vahvistuu seuraavien noin kolmen kuukauden 
kuluessa. Tervettä luuta kuormitettaessa siihen 
syntyy hentoja mikromurtumia, jotka aktivoi-
vat luuta vahvistavan prosessin. Jos rasitusta 
jatketaan pitkään ja luu ei ehdi toipua rasitus-
kertojen välillä, voivat mikromurtumat yhtyä 
muodostaen todellisen murtumalinjan 1-5.

Komplikaatioherkät rasitusmurtumat

• Reisiluun pää, kaula ja varsi

• Sääriluun varren keskiosan anteriori-
nen korteksi

• Nilkan telaluu ja veneluu

• V-metatarsaaliluu

Rasitusosteopatiassa luu reagoi pitkällisen 
kuormituksen aiheuttamaan vaurioon, mikro-
murtumat kiihdyttävät luun paikallista aineen-
vaihduntaa ja syntyy luun turvotusta, ödee-
maa. Rasitusosteopatia on rasitusmurtuman 
esiaste, joka voi kehittyä rasitusmurtumak-
si, jollei luun liiallista kuormittamista vähen-
netä ja luulle suoda aikaa toipua. Jalkapöydän 
rasitusosteopatia on jalkapöydän rasituskivun 
syynä jopa viisi kertaa yleisempi kuin jalka-
pöydän luun rasitusmurtuma 6. 

ESIInTYVYYS ja SIjaInTI
Rasitusmurtuma voi kehittyä mihin tahan-
sa luuhun. 95 % rasitusmurtumista esiintyy 
kuitenkin alaraajoissa 7. Suomalaisessa tutki-
muksessa, joka koostui varusmiespalvelustaan 
suorittavista yli 1 700 rasitusmurtumapotilaan 
aineistosta sekä muista tutkimuksista, rasitus-
murtumista sääriluussa sijaitsi 52–56 %, me-
tatarsaaliluissa 14–23 %, kantaluussa 8–19 %, 
reisiluussa 5–6 % ja lantiossa 4–6 % 8, 9. Va-
paaehtoista varusmiespalvelustaan suoritta-
villa naisilla on 1,5–5 -kertainen riski saada 
rasitusmurtuma varusmiespalvelustaan suo-
rittaviin miehiin verrattuna 2. Naisilla esiintyy 
miehiä yleisemmin lantion häpykaaren ja ris-
tiluun rasitusmurtumia.  

rISkITEkIjÄT
Yhtenä merkittävimmistä syistä rasitusmurtu-
man syntyyn pidetään rasituksen liian äkillistä 
lisääntymistä. Tämä voi tapahtua esimerkik-
si varusmiespalveluksen alussa, varsinkin ti-
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lanteessa, jossa varusmiespalvelustaan aloit-
tava nuori ei ole tottunut liikuntaan. Useiden 
tutkimusten mukaan mm. heikko aerobinen 
yleiskunto sekä heikko lihaskunto ja lihaskes-
tävyys altistavat rasitusmurtumille 10, 11. Varus-
miespalvelustaan suorittavilla esiintyy rasitus-
murtumia 2–15 %:lla ja yli 70 % varusmiehillä 
esiintyvistä rasitusmurtumista ilmenee kym-
menen ensimmäisen palvelusviikon aikana 12.

Rasituksen kovuudella ja kestolla on suora yh-
teys rasitusmurtumien esiintyvyyteen 13. Sama 
voidaan todeta Sahin 8 aineistossa, jossa ta-
vallista varusmiespalvelustaan suorittavilla 
esiintyi rasitusmurtumia 5–15 %:lla, kun las-
kuvarjojääkäreinä varusmiespalvelustaan suo-
rittavilla esiintyi rasitusmurtumia 17–25 %:lla.

Vanhojen ja kuluneiden jalkineiden käytön 
tiedetään lisäävän merkittävästi rasitusmur-
tumien riskiä varusmiehillä 14. Jalkaterän ra-
kenteellisia syitä (latuska- ja kaarijalka) on 
joissakin tutkimuksissa pidetty rasitusmurtu-
mariskinä 15, 16, toisaalta prospektiivinen tutki-
mus, jossa tutkittavina oli urheilijoita, ei tätä 
tue 17.

Suomalaisessa tutkimuksessa on havaittu alen-
tuneita 25-hydroxyvitamiini D -pitoisuuksia 
niillä varusmiehillä, joille kehittyi rasitusmur-
tuma 18. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että 
varusmiespalvelustaan suorittavilla naisilla, 
jotka käyttivät päivittäin kalsiumia (2 000 mg) 
ja D-vitamiinia (800 IU) oli 20 % vähemmän 
rasitusmurtumia kuin kaksoissokko RCT -tut-
kimuksen verrokeilla, vaikka jatkoanalyysissä 
tilastollinen merkittävyys hävisi tutkimuksen 
protokollan mukaan läpikäyneillä 19, 20. 

OIrEET
Oireet kehittyvät vähitellen ja pahenevat ajan 
myötä. Aluksi oireena on paikallinen, vähitel-
len voimistuva, harjoitteluun liittyvä kipu. Al-
kuvaiheessa kipu usein helpottaa levossa. Ra-
situksen jatkuessa kipu kehittyy usein myös 
levossa tuntuvaksi. Alkuvaiheen statuslöydös-
ten vähäisyyden vuoksi anamneesilla on suuri 
merkitys varhaisdiagnostiikassa.

Palpoiden kipu voidaan yleensä paikantaa pin-
nallisissa luissa, sillä luun periostikalvo usein 
aristaa paikallisesti. Alueella voidaan tuntea 

myös turvotusta ja kuumotusta. Mikäli rasi-
tusmurtuma on jo pitkälle kehittynyt, voidaan 
paikallisesti tuntea selkeä kohouma, subpe-
riosteaalinen kyhmy tai luun kallusmuodos-
tus. 

Säären rasitusmurtuma on tyypillisesti keski- 
ja alakolmanneksen rajalla, mutta myös ylä-
kolmanneksen alueella esiintyy rasitusmur-
tumia. Kipu paikantuu palpoiden sääriluuhun 
rasitusmurtuman kohdalle. Näin rasitusmurtu-
ma on erotettavissa mediaalisesta tibial synd-
roomasta (penikkatauti), jossa kipualue on 
diffuusisti pitkin sääriluun mediaalista reunaa 
painottuen lihakseen ja sen ympäröimään li-
haskalvoon.

Metatarsaaliluun rasitusmurtuma kehittyy 
yleensä II–IV metatarsaalien diafyysin alu-
eelle. Kipu tuntuu jalkapöydän keskellä ja se 
voidaan usein paikantaa palpoiden. Turvotus-
ta esiintyy jalkapöydän päällä. Paranemisvai-
heessa kallus, mikäli sitä muodostuu, on hel-
posti palpoitavissa.  

Kantaluun rasitusmurtuma kipuilee usein kan-
taluun sivuilta ja kipua voidaan saada provo-
soitua kantaluuta sivuilta painamalla. Tämä 
on erotettavissa plantaarifaskiitista, jossa kipu 
provosoituu kantapään alta painettaessa.   

Lonkan rasitusmurtuman löydöksenä voi 
esiintyä lonkan rotaatioarkuutta. Kipu voi pro-
vosoitua yhdellä jalalla seisoessa tai hyppiessä 
paikantuen etupuolelle nivuseen. Myös häpy-
luun kaaressa oleva rasitusmurtuman kipu pai-
kantuu nivuseen. Kaaren arkuus voidaan saa-
da palpoitua.   

dIaGnOSOInTI
Koska rasitusmurtuma kehittyy hitaasti ja oi-
reet ovat varsinkin aluksi vähäisiä, korostuu 
diagnostiikassa anamneesi ja patofysiologi-
an ymmärtäminen. Rasitusosteopatia on vie-
lä helposti hoidettavissa ja toipuminen tapah-
tuu huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin 
rasitusmurtuman kehityttyä. Selkeät status-
löydökset kehittyvät yleensä vasta kun rasi-
tusmurtuma on jo päässyt syntymään, ja usein 
vasta kun rasitusmurtuma on jo parantumis-
vaiheessa (luun kallus). Tämän vuoksi klii-
nikon on luotettava potilaan oireisiin ja tun-
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temuksiin palveluolosuhteista ja palveluksen 
vaiheesta 12. Terveydenhuoltohenkilökunnan 
on tästä syystä hyvä tietää, miten varusmies-
ten kuntoa johdonmukaisesti kohotetaan pal-
veluksen edetessä. Natiiviröntgenkuva on 
ensisijainen kuvantamismenetelmä sen saata-
vuuden ja edullisuuden vuoksi.

Radiologiset löydökset kehittyvät hitaasti ja 
ne voivat jäädä kokonaan kehittymättä, mikä-
li rasitusosteopeniavaiheessa kuormitusta ke-
vennetään, eikä rasitusmurtumaa tällöin lain-
kaan kehity. Natiiviröntgenkuvassa näkyvät 
muutokset on havaittavissa aikaisintaan 2–3 
viikon kuluttua oireiden alkamisesta, minkä 
vuoksi alkuvaiheessa RTG-kuvia ei tule ottaa 
turhan säderasituksen välttämiseksi. Löydök-
sinä ovat luun sukkulamainen periostireak-

tio, korteksin hämärtyminen (”gray cortex”) ja 
joskus fissuralinja, joka katkaisee korteksin 9, 

21, 22. Luun selkeä kallusmuodostus on merk-
ki jo paranemassa olevasta rasitusmurtumasta. 
Jos kallus havaitaan katkeavaksi, on kyseessä 
viivästynyt luutuminen.

Magneettikuvauksella (MRI) havaitaan jo ra-
situsosteopatia ja rasitusreaktion vaikeusaste 
(I–V) on mahdollista määrittää. Luokat I–III 
ovat rasitusosteopatioita ja IV–V rasitusmur-
tumia 6, 22–24. Hankalasti havaittavissa ja aina 
vakavissa lonkan rasitusmurtumissa MRI-tut-
kimuksella on sijansa tutkimusmenetelmänä 
diagnoosin harvinaisuuden vuoksi myös niis-
sä tapauksissa, joissa riittävä lepo ei rauhoi-
ta tilannetta.       

Vasemmassa kuvassa metatarsaali II proksimaalinen tuore rasitusmurtuma, huomaa pilvimäi-
nen uudisluumuodostus. Oik. kuvassa jo paranemisvaiheessa oleva metatarsaali II rasitusmur-
tuma, vahva kallus jo muodostunut. 
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hOITO ja EnnUSTE
Rasitusvaivoissa ennaltaehkäisy on paras hoi-
tokeino. Liikkumisen sekä rasituksen vaiheit-
tainen nostaminen ja luuston totuttaminen 
kuormituksen lisääntymiseen ennaltaehkäisee 
rasitusmurtumia tehokkaasti. Tämä tulee huo-
mioida jo kutsunnoissa annettavilla tietois-
kuilla sekä varusmiespalveluksen liikuntakas-
vatuksen suunnittelussa. 

Rasitusosteopatian ja rasitusmurtuman hoi-
tona on aina kuormituksen rajoittaminen ja 
lepo 12. Tämän jälkeen liikunnan kuormitusta 
lisätään asteittain. Kuormitusta voidaan lisä-
tä, kun rasituskivun lisäksi myös paikallinen 
palpaatioarkuus on hävinnyt. Mikäli rasitus-
murtumaa päästään hoitamaan ajoissa, eikä 
luun dislokaatiota kehity, murtumat parantu-
vat pääsääntöisesti hyvin eikä oireita jää. Ra-
situsosteopatioiden parantumisaika on puo-
let rasitusmurtumien parantumisajoista 23, 24. 
Tulehduskipulääkkeitä voi olla syytä vält-
tää, sillä eläinkokeellisessa tutkimuksessa on 
havaittu niiden hidastavan traumaperäisten 
murtumien luutumista 25. Luun sähköinen tai 
ultraäänistimulaatio ei kahden satunnaiskont-
rolloidun (RCT-) tutkimuksen mukaan ole te-
hokas rasitusmurtumien hoidossa 26, 27.

Sääriluun rasitusmurtumien paranemisaika on 
4–8 viikkoa, ja kevennys kyynärsauvoilla on 
hyvä toteuttaa jakamalla se täyskevennys – hi-
paisu – puolipaino – täyspaino -rajoituksilla 
osiin. Säären keski-alakolmanneksen alueen 
etukorteksin murtuma on muita hitaammin 
paraneva johtuen alueen heikommasta veren-
kierrosta ja biomekaanisista tekijöistä. Sen pa-
rantumisaika on noin 6–10 viikkoa. 

Metatarsaalien rasitusmurtumat paranevat ko-
vapohjaista kenkää käyttäen kyynärsauva-
kevennyksellä 4–6 viikossa. V-metatarsaalin 
rasitusmurtumaan kuten muihinkin V-metatar-
saalin murtumiin on suhtauduttava varoen, sil-
lä luutuminen on hitaampaa ja luun katkeami-
nen tavallisempaa kuin muiden metatarsaalien 
osalta.

Kantaluun rasitusmurtuma syntyy useimmiten 
pystysuuntaan luun takaosaan. Skleroottinen 
linja tulee näkyviin noin kahden viikon kulut-
tua oireiden alusta ja näkyy kohtisuorana palk-

kirakennetta vasten. Parantumisaika on mm. 
verenkierrollisista syistä pitkähkö, noin 8–12 
viikkoa. Nilkan muiden luiden rasitusmurtu-
mat voivat ulottua johonkin nivelpintaan ja 
aiheuttaa niissä artroosimuutoksia. Hoito to-
teutetaan kuten säären rasitusmurtumissa kyy-
närsauvoilla keventäen. 

Lonkan rasitusmurtuma kehittyy lonkan col-
lumiin, usein hieman mediaalisesti iso-pik-
kutrokanter -linjasta. Murtumalinja nähdään 
sisäreunan palkkirakenteeseen nähden koh-
tisuorana skleroosijuosteena. Myös reisiluun 
pään subchondraalinen rasitusmurtuma on 
mahdollinen 28. Reisiluun kaulan rakentees-
ta ja fysiologisesta kuormituksesta johtuen 
rasitusmurtuma kaulan alueella on hoitamat-

Tibian keskikolmanneksen rasitusmurtuma. 
Periostin paksuuntuminen ja fissuralinja 
poikittain korteksiin nähden.
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tomana altis etenemään dislokoituneeksi mur-
tumaksi, joka on hyvin vakava komplikaatio. 
Tila vaatii aina leikkaushoidon. Noin 40 % ta-
pauksista voi leikattunakin johtaa huonoon 
lopputulokseen ja vaatia tekonivelleikkauk-
sen 29. Tämän vuoksi lonkkakivun taustalta tu-
lee hakea rasitusmurtumaa ja tarkoin harkita 
rasituksen lopettamista. Dislokoitumaton rei-
siluun kaulan rasitusmurtuma paranee sen si-
jaan levossa hyvin ja sen pitkäaikaisennuste ei 
poikkea normaalista 30. Kevennys toteutetaan 
kyynärsauvoilla. Paranemisaika on 3–4 kuu-
kautta, mikä johtaa poikkeuksetta palveluksen 
keskeyttämiseen.  

Häpykaaren rasitusmurtuma kehittyy luun ka-
peimpaan kohtaan. Rasitusmurtuma paranee 
levolla 2–4 viikossa. Kyynärsauvoilla keven-
nys voi helpottaa kipua, mutta hoidon kannal-
ta se ei ole välttämätöntä.  

Kirjallisuutta:

1. Fayad LM, Kamel IR, Kawamoto S ym. 
Distingguishing steress fractures from 
pathologic fractures: a multimodality ap-
proach. Skeletal Radiol. 2005;34:245–
259

2. Niva MH, Mattila VM, Kiuru MJ, Pihla-
jamäki HK. Bone stress injuries are com-
mon in female military trainees: pre-
liminary study. Clin Orthop Relat Res. 
2009;467:2962–2969

3. Jones BH, Harris JM, Vinh TN, Rubin 
C. Exercise-induced stress fractures and 
stress reactions of bone: epidemiology, 
etiology, and classification. Exerc Sport 
Sci Rev 1989;17:379–422.

4. Li G, Zhang S, Chen C, Chen H, Wang 
AM. Radiographic and histologic analy-
ses of stress fracture in rabbit tibias. Am J 
Sports Med 1985; 13:285–94.

5. O’Brien FJ, Brennan O, Kennedy OD, 
Lee TC. Microcracks in cortical bone: 
how do they affect bone biology? Curr 
Osteoporos Rep 2005; 3:39–45.

6. Niva MH, Sormaala MJ, Kiuru MJ, Haa-
taja R, Ahovuo JA , Pihlajamäki HK. 
Bone stress injuries of the ankle and foot: 
An 86-month magnetic resonance im-
aging-based study of physically active 
young adults. Am J Sports Med 2006 Nov 
12; [Epub ahead of print].

7. Sallis RE, Jones K. Stress fractures in ath-
letes. How to spot this underdiagnosed in-
jury. Postgrad Med 1991;89:185–8, 191–
2.

8. Sahi T, Peitso A, Laapio H. The incidence 
of stress fractures [In Finnish]. Kirjas-
sa: Koskenvuo K, Sahi T, Peitso A, toim. 
Military health and medical care. Hä-
meenlinna: Karisto 1996, s. 208–211

9. Ohta-Fukushima M, Mutoh Y, Takasugi S 
ym. Characteristics of stress fractures in 
young athletes under 20 years. J Sports 
Med Phys Fitness. 2002;42:198–206

10. Jones BH, Thacker SB, Gilchrist J, Kim-
sey CD Jr, Sosin DM. Prevention of lower 
extremity stress fractures in athletes and 
soldiers: a systematic review. Epidemiol 
Rev 2002;24:228–47.

11. Shaffer RA, Rauh MJ, Brodine SK, Trone 
DW, Macera CA. Predictors of stress 
fracture susceptibility in young female re-
cruits. Am J Sports Med 2006;34:108–15. 
[Epub 2005 Sep 16].

12. Friberg O. Stress fractures; Clinical diag-
nosis and treatment. International Review 
of the Army, Navy and Air Force Medical 
Services 1984;7:313

13. Armstrong DW 3rd, Rue JP, Wilckens 
JH, Frassica FJ. Stress fracture injury in 
young military men and women. Bone 
2004;35:806–16.

14. Gardner LI Jr, Dziados JE, Jones BH, 
ym. Prevention of lower extremity stress 
fractures: a controlled trial of a shock 
absorbent insole. Am J Public Health 
1988;78:1563–7.

Ann Med Milit Fenn 2014: Vol. 89, No 1

23



15. Bennell K, Matheson G, Meeuwisse W, 
Brukner P. Risk factors for stress frac-
tures. Sports Med 1999;28:91–122.

16. Korpelainen R, Orava S, Karpakka J, Sii-
ra P, Hulkko A. Risk factors for recurrent 
stress fractures in athletes. Am J Sports 
Med 2001; 29:304–10.

17. Bennell KL, Malcolm SA, Thomas SA, 
ym. Risk factors for stress fractures in 
track and field athletes. A twelve-month 
prospective study. Am J Sports Med 
1996;24:810–8.

18. Ruohola JP, Laaksi I, Ylikomi T, ym. As-
sociation between serum 25(OH)D con-
centrations and bone stress fractures in 
Finnish young men. J Bone Miner Res 
2006;21:1483–8.

19. Lappe J, Cullen D, Haynatzki G ym. Cal-
sium and D supplementation decreases of 
stress fractures in female navy recruits. 
J Bone Miner Res 2008;23:741–749 

20. Chung M, Balk EM, Brendel M et al. Vi-
tamin D and calsium: a systematic review 
of health outcomes. Evidence report no. 
183. Rockville, Md.:Agency for Health-
care Research and Quality; August 2009. 
AHRQ publication no. 09-E015

21. Greaney RB, Gerber FH, Laughlin RL, 
ym. Distribution and natural history of 
stress fractures in U.S. Marine recruits. 
Radiology 1983; 146:339–46.

22. Kiuru MJ, Pihlajamäki HK, Hietanen HJ, 
Ahovuo JA. MR imaging, bone scintigra-
phy, and radiography in bone stress inju-
ries of the pelvis and the lower extremity. 
Acta Radiol 2002;43:207–212.

23. Kiuru MJ, Pihlajamäki HK, Perkio JP, 
Ahovuo JA . Dynamic contrastenhanced 
MR imaging in symptomatic bone stress 
of the pelvis and the lower extremity. 
Acta Radiol 2001;42:277–85.

24. Kiuru MJ, Niva M, Reponen A, Pihlaja-
mäki HK. Bone stress injuries in asymp-
tomatic elite recruits: a clinical and mag-
netic resonance imaging study. Am J 
Sports Med 2005;33:272–6.

25. Wheeler P, Batt ME. Do non-steroidal an-
ti-inflammatory drugs adversely affect 
stress fracture healing? A short review. Br 
J Sports Med. 2005;39:65–69

26. Beck BR, Matheson GO, Bergman G et 
al. Do capacitively coupled electric fields 
accelerate tibial stress fracture healing? A 
randomized controlled trial. Am J Sports 
Med. 2008;36:545–553

27. Rue JP, Armstrong DW III, Frassica FT 
ym. The effect of pulsed ultrasound in the 
treatment of tibial stress fractures. Ortho-
paedics. 2004;27:1192–1195

28. Visuri T. Stress osteopathy of the femo-
ral head. 10 military recruits followed 
for 5–11 years. Acta Orthop Scand 
1997;68:138–41.

29. Pihlajamäki HK, Ruohola JP, Kiuru MJ, 
Visuri TI. Displaced femoral neck fatigue 
fractures in military recruits. J Bone Joint 
Surg Am 2006(a);88:1989–97.

30. Pihlajamäki HK, Ruohola JP, Weckström 
M, Kiuru MJ, Visuri TI. Long-term out-
come of non-displaced fatigue fractures 
of the femoral neck in young male adults. 
J Bone Joint Surg Br 2006(b);88:1574–9.

Kirjoittaja:
Jari Autti  
lääkintämajuri, ortopedian ja traumatologian 
erikoislääkäri 
Lääkintäkoulun johtaja, Sotilaslääketieteen keskus

Kuvat:
Kirjoittajan

Ann Med Milit Fenn 2014: Vol. 89, No 1

24



LÄmpöTaSapaInOn hÄIrIöIdEn  
EnSIhOITO kEnTÄLLÄ

Juha Kuosmanen, Matti Mäntysaari

Äkillisesti vammautuneella tai sairastuneella potilaalla esiintyy vääjäämättä elimistön läm-
pötasapainon häiriöitä. Kenttäoloissa Suomessa vammapotilas altistuu hypotermialle lähtö-
kohtaisesti aina. Hypotermia vaikuttaa haitallisesti elimistön hyytymisjärjestelmään ja näin 
osaltaan lisää vammapotilaan verenvuotoriskiä. Potilaan lämpimänä pitäminen on tärkeä 
osa potilaan saamaa ensivaiheen hoitoa, ja sen merkitystä on korostettava kaikessa ensiapu- 
ja ensihoitokoulutuksessa. 

Lämpösairauksissa sen sijaan ensihoitoakin tärkeämpää on suunnitelmallinen ennaltaeh-
käisy kentällä. Rasitustasoon nähden liiallisen vaatetuksen seurauksena lämpösairaus voi 
syntyä jo matalissakin lämpötiloissa.

aLILÄmpöInEn (hYpOTErmInEn) pOTILaS
Hypotermia kehittyy, kun aineenvaihdunnan 
tuottaman lämpöenergian ja elimistöön ul-
kopuolelta tulevan lämpöenergian summa on 
pienempi kuin elimistöstä poistuva lämpö-
energia. Hypotermistä potilasta on käsiteltä-
vä varoen. Sairaalan ulkopuolisessa hoidos-
sa tavoitteena on lisäjäähtymisen estäminen, 
ei niinkään aktiivinen lämmittäminen. Potilas 
eristetään kylmäaltistuksen lähteestä ja mah-
dollisuuksien mukaan siirretään suojaan. 

Luotettava kehon lämpötilan mittaaminen 
kentällä on haastavaa, koska se edellyttää sy-
vän rektaalilämpötilan mittaamista. Tämän 
vuoksi hypotermian vaikeusastetta arvioidaan 
myös esitietojen ja potilaan tutkimuslöydösten 
perusteella:

• Lievässä hypotermiassa (33–35 °C) po-
tilaan tajunta on yleensä hyvä. Sympati-
kotonia on lisääntynyt. Potilaan vatsa voi 
olla viileä ja kehon ääreisosat kylmät. Po-
tilaalla esiintyy voimakasta lihasvärinää. 

• Keskivaikeassa hypotermiassa (30–
32 °C) lihasvärinät lakkaavat ja potilas 
muuttuu sekavaksi. Hengitystaajuus ja 
sydämen syke hidastuvat. Rytmihäiriöitä, 
kuten eteisvärinää, alkaa esiintyä.

Vammapotilas jäähtyy nopeasti kaikkina vuo-
denaikoina (kuva Lääkintä-RUK:n ensihoi-
don harjoituksesta).

Ann Med Milit Fenn 2014: Vol. 89, No 1

25



• Vaikeassa hypotermiassa (alle 30 °C) po-
tilaan tajunta on selvästi alentunut. Ke-
hon liikkeet ovat vaimeita ja potilas on 
jähmeä. Verenkierto heikkenee ja vatsa 
on kylmä. Kammiovärinän riski kasvaa 
huomattavasti ja potilaan elintoimintoja 
on vaikeaa todeta ilman potilasmonitoria.

Hypotermisen potilaan ensivaiheen tutkimi-
nen ja hoito toteutetaan cABCDE-protokol-
lan mukaisesti. Hypotermia-altistukseen liitty-
vistä esitiedoista pyritään selvittämään, onko 
potilaan jäähtyminen ollut nopeaa (vamma-
potilas, joutunut kylmään veteen), tahaton-
ta esimerkiksi fyysisen rasituksen seuraukse-
na (harhaillut eksyneenä kylmässä metsässä) 
vai onko kyseessä niin sanottu submersiohy-
potermia, jossa potilas on pudonnut kylmään 
veteen ja vajonnut pinnan alle.

Lievässä hypotermiassa tajuissaan olevan 
potilaan märät vaatteet riisutaan ja iho kui-
vataan. Lisäjäähtyminen estetään pukemal-
la potilaalle kuivat vaatteet sekä suojaamalla 
hänet tuulelta ja kosteudelta huovalla, lämpö-
peitteellä tai makuupussilla. Hyväkuntoiselle 
potilaalle annetaan suun kautta lämmintä so-
keripitoista nestettä. Lievästi alijäähtyneen 
potilaan fyysistä rasittamista tulee välttää li-
hastyön ja hapenkulutuksen minimoimiseksi 
eikä potilasta kävelytetä, ellei ole pakko.  

Keskivaikeassa ja vaikeassa hypotermias-
sa potilaan tajunta on alentunut ja hengenvaa-
rallisten rytmihäiriöiden riski kasvanut. Tä-
män vuoksi potilasta on käsiteltävä erityisen 
varovasti ja kaikkia tarpeettomia toimenpi-
teitä vältettävä. Kylmän veden varaan joutu-
nut tulee nostaa vedestä vaaka-asennossa po-
tilaaseen kohdistuvan ympäröivän ulkoisen 
paineen muutoksen aiheuttaman hypotensio- 
ja kammiovärinäriskin ehkäisemiseksi. Poti-
laan märät vaatteet poistetaan leikkaamalla ja 
hänen ihonsa kuivataan. Potilaan ihoa ei tule 
yrittää aktiivisesti lämmittää sitä hieromalla. 
Potilas eristetään kylmä-altistuslähteestä läm-
pöpeitteellä tai -pussilla makuuasentoon. Eri-
tyisesti pään, niskan ja vartalon alue suojataan 
lisälämmönhukan ehkäisemiseksi, mutta raa-
jojen liiallista lämmitystä vältetään pintave-
renkierron avautumisen estämiseksi. Potilaan 
alaraajoja ei kohoteta, vaikka verenpaine olisi 

matala. Suonensisäinen maltillinen nestehoito 
aloitetaan lämpimällä Ringerin nesteellä vas-
ta ensihoitoyksikössä (sairasajoneuvo). Veren 
glukoosipitoisuus tulee tarkistaa ja hypogly-
kemia hoitaa. Lääkkeellistä happea annetaan 
kaikille hypotermiapotilaille hypoksian pro-
vosoiman kammiovärinäriskin ehkäisemisek-
si. Siirtojen ja sairaalaan kuljetuksen aikana 
potilaan peruselintoimintoja on monitoroita-
va jatkuvasti ja potilas pidetään vaakasuorassa 
kuljetusasennossa. 

Mikäli hypoterminen potilas on eloton tai me-
nee elottomaksi ensihoidon aikana, tärkein 
hoitotoimenpide on potilaan keskeytymätön 
peruselvytys ja nopea kuljetus lopulliseen hoi-
topaikkaan voimassa olevan hypotermisen po-
tilaan elvytysprotokollan mukaisesti.

YLILÄmpöInEn (hYpErTErmInEn) 
pOTILaS
Hypertermia kehittyy kun elimistön tuottaman 
ja siihen ympäristöstä tulevan lämpöenergi-
an määrä on suurempi kuin elimistöstä ympä-
ristöön siirtyvän lämpöenergian määrä. Näin 
hypertermia voi syntyä kylmissäkin olosuh-
teissa, jos vaatetuksen määrä on liiallinen ra-
situksen tasoon ja kestoon nähden. Vakavasti 
lämpösairaan potilaan sairaalan ulkopuolisen 
hoidon tavoitteena on kehon tehokas jäähdy-
tys ja peruselintoimintojen turvaaminen. En-
sihoitoakin tärkeämpää on lämpösairauksi-
en suunnitelmallinen ennaltaehkäisy kentällä. 
Ennaltaehkäisyn kulmakivinä ovat lämpöolo-
suhteisiin ja rasituksen tasoon nähden riittävä 
ja ohjattu nesteytys ja rasituksen tauotus. Kuu-
malle toimialueelle siirryttäessä on rajoitetta-
va fyysistä rasitusta ensimmäisen kahden vii-
kon ajan (kts. Sotilas kuumassa -ohjeet). 

Lämpösairaan potilaan ensivaiheen tutkimi-
nen ja hoito toteutetaan cABCDE-protokol-
lan mukaisesti. Esitiedoista pyritään selvittä-
mään oireiden tai fyysisen rasituksen (esim. 
marssin) alkaminen, potilaan muistikuvat ta-
pahtumista sekä mahdolliset perussairaudet ja 
lääkitys. Potilaan kehon lämpö mitataan ja do-
kumentoidaan toistuvasti.

Lämpöuupuminen on vakava lämpösairaus, 
joka hoitamattomana voi kehittyä lämpöhal-
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vaukseksi. Määritelmän mukaan lämpöuupu-
neen potilaan kehon lämpötila on yli 38,5 °C 
ja tila voi kehittyä jo muutamassa tunnissa. 
Tyypillisiä oireita ovat heikotus, ärtyneisyys, 
päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu.  

Epäiltäessä lämpöuupumista fyysinen rasitus 
keskeytetään ja potilas siirretään viileään sekä 
vähennetään vaatetusta tarpeen mukaan. Hy-
väkuntoiselle potilaalle annetaan suun kautta 
juotavaa. Muussa tapauksessa ensihoito aloit-
taa suonensisäisen nestehoidon.. Ihoa jäähdy-
tetään valelemalla tai pirskottamalla vettä ja 
ilmavirtausta tehostetaan leyhyttelemällä. Po-
tilas kuljetetaan peruselintoimintoja monito-
roiden ja kehon viilennystä jatkaen terveyden-
huollon yksikköön jatkohoitoon ja seurantaan. 

Lämpöhalvaus on vakava ja henkeä uhkaava 
koko elimistöön äkillisesti vaikuttava sairaus-
tila, mikä vaatii välitöntä ensihoitoa ja jatko-
hoitoa vähintään tehovalvontatasoiseen hoi-
toon kykenevässä yksikössä. Potilaan kehon 
lämpötila on yli 40 ºC ja ilman tehokasta ensi-
hoitoa sairaus johtaa vakaviin keskushermos-
ton toimintahäiriöihin, monielinvaurioon ja 
jopa kuolemaan. 

Lämpöhalvauksen ensioireet ovat samankal-
taiset kuin lämpöuupumisessa. Ilman tehokas-
ta hoitoa potilaalle kehittyy nopeasti tajunnan 
tason häiriöitä, sekavuutta ja rajua oksentelua. 
Iho on kuuma ja usein kuiva hikoilun lakates-
sa elimistön kompensaatiojärjestelmän pettä-
essä. Potilas on takykardinen, hypotensiivinen 
ja hyperventiloiva. Voimakasta kouristelua 
esiintyy etenkin kehon jäähdyttämisen yhtey-
dessä. Elektrolyytti- ja nestetasapainon häiriöt 
altistavat sydämen rytmihäiriöille.   

Lämpöhalvauksen ensihoitona on potilaan pe-
ruselintoimintojen turvaaminen ja kehon teho-
kas jäähdyttäminen suonensisäisesti viileillä 
Ringer-tyyppisillä infuusionesteillä sekä käyt-
tämällä kylmäpakkauksia nivusissa, kaina-
loissa ja niskassa. Tavoitteena on saada kehon 
lämpötila laskemaan mahdollisimman nope-

asti alle 38,5 °C:n. Mahdolliset kouristuskoh-
taukset hoidetaan suonensisäisillä bentsodiat-
sepiineilla. Veren sokeripitoisuus tarkistetaan 
ja hypoglykemia hoidetaan tarvittaessa glu-
koosi-infuusiolla muun nestehoidon lisänä. 
Tulehduskipulääkkeitä ei tule käyttää kehon 
lämpötilan alentamiseen munuaisvaurioriskin 
vuoksi. Potilas kuljetetaan jatkohoitoon vä-
hintään tehovalvontatasoiseen yksikköön pe-
ruselintoimintoja monitoroiden ja kehon vii-
lennystä jatkaen. 

Lämpöhalvauksen joskus sairastunut henki-
lö, joka aikoo kriisinhallintatehtäviin kuumiin 
olosuhteisiin, on ohjattava Työterveyslaitok-
sen lämmönsietotestiin. Jos henkilön lämmön-
sietokyky on pysyvästi alentunut, ei häntä tule 
lähettää kuumiin palvelusolosuhteisiin.

Kirjallisuutta:

Sotilas kuumassa – toimintakyvyn turvaami-
nen sekä seulontamenetelmän kehittäminen. 
Loppuraportti. Puolustusvoimat 2011. 

Nyyssönen T. Hypotermisen potilaan hoito. 
Finnanest 2013; 46: 128–33.

Jama T. Hypotermia, hypertermia. Kirjassa 
Ensihoito. Sanoma Pro 2013.

Kurola J, Lund V. Paleltuminen, alilämpöi-
syys. Kirjassa Ensihoito-opas. Duodecim 
2009.

Kirjoittajat:
Juha Kuosmanen 
ensihoidon ylilääkäri, anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri 
Lääkintäkoulu, Sotilaslääketieteen keskus

Matti Mäntysaari 
LKT, dosentti, kliinisen fysiologian erikoislääkäri 
Ilmailulääketieteen keskus, Sotilaslääketieteen keskus

Kuva: 
Juha Kuosmanen

Ann Med Milit Fenn 2014: Vol. 89, No 1

27



mELUVammOjEn hOITOkÄYTÄnTö
Timo Lahin, Jaakko Salonen

Puolustusvoimien toiminnasta syntyy paljon melua. Sitä tuottavat haitallisessa määrin lähes 
kaikki puolustusvoimien moottoroidut kulkuneuvot ilmassa, maalla ja merellä. Suurin me-
lunlähde ovat kuitenkin ampuma-aseet. Vaikka melulta on opittu suojautumaan, melualtis-
tumisia aiheutuu yhä liikaa. Kaikkia melualtistuneita pyritään hoitamaan tehokkaasti, jotta 
vältyttäisiin pysyviltä meluvammoilta.
 
Kuulosuojainten suojaustehoa lisäämällä saavutetaan meluvammojen estossa enää hyvin 
marginaalista hyötyä. Hyödyllisempää onkin keskittyä turvalliseen aseenkäsittelyyn sekä 
ohjeistuksen noudattamiseen.

Kaikki puolustusvoimien käytössä olevat tu-
liaseet tuottavat äänenpainetason, joka ylittää 
korvan impulssinsietokyvyn (140 dB). Tämä 
riittää vaurioittamaan suojaamatonta korvaa ja 
aiheuttamaan kuulon aleneman.

Nykyään kuulonsuojaimet ovat hyviä ja nii-
tä käytetään kattavasti melutehtävissä. Hoitoa 
vaativia meluvammoja sattuu kuitenkin edel-
leen vuosittain yli 100. Joitakin yksittäisiä va-
hinkoja sattuu vaikka kuulonsuojaus on käs-
ketty, kuten esim. ampumaradalla aseenperän 
tönäistessä kuulosuojaimen kuvun pois kor-
valta ampujan korjatessa asentoaan. Rata-am-
munnoissa kaikille suositeltavan kaksoissuo-
jauksen käyttö estäisi tällöin kuulovamman. 

Noin 70 % melualtistuksista johtuu kuitenkin 
vahingonlaukauksista tilanteissa, joissa kuu-
lonsuojausta ei edellytetä. Esimerkkinä mai-
nittakoon tapaus, joka sattui puhdistettaessa 
aseita komppanian käytävällä. Varomääräyk-
sistä huolimatta aseeseen oli jäänyt paukku-
patruuna, joka laukesi. Aseen haltijan lisäksi 
laukausmelulle altistui 10 muuta varusmies-
tä. Tällaisessa tilanteessa kuulonsuojausta ei 
käytetä, koska tilanteeseen liittyvien käskyjen 
kuuleminen on tärkeää ja toimittaessa oikein 
laukausmelun riskiä ei ole. 

mELUVamman paTOGEnEESI 
Liian voimakas ja pitkäkestoinen melualtistus 
aiheuttaa sisäkorvan simpukassa kalvovaurio-
ta, turvotusta ja mikroverenkierron heikke-
nemistä. Nämä johtavat alentuneeseen hap-
pipitoisuuteen heikentäen solumetaboliaa. 
Poikittaissuunnassa tarkasteltuna vaurio tu-
lee ensin Cortin elimessä sijaitsevien ulkokar-
vasolujen 1. riviin ja sitten sisäkarvasoluihin. 
Vaurion vaikeutuessa tuhoutuvat 2. ja 3. rivin 

Ehjät ja hyvin istuvat kupusuojaimet vaimen-
tavat 14–26 dB ja oikein asetettujen tulp-
pasuojainten vaimennusteho on 10–18 dB. 
Kaksoiskuulonsuojaus (tulppasuojaimen ja 
kupusuojaimen yhtaikainen käyttö) parantaa 
kupusuojaimen vaimennustehoa 5–10 dB. 

Ennen kunnollisten kuulosuojainten käyttöön-
ottoa meluvammoja tuli eniten ampumara-
doilla ja ammunnoissa. Monella vanhemmalla 
upseerilla olikin vuosia kestäneen ammunta-
kouluttajana toimimisen muistona meluvam-
makuopat kuulokäyrissään 1.
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ulkokarvasolut ja lopuksi primaarit kuuloher-
mosolut sisäkarvasolujen alta. 

Pitkittäissuunnassa tarkastellen karvasolu-
vaurio syntyy, altistavan äänen taajuudesta 
riippumatta, sisäkorvan herkimmälle alueel-
le simpukan ensimmäiseen eli basaalikier-
teeseen, noin 3–6 kHz:n taajuusalueelle. Me-
lualtistuksen aiheuttamat vauriot ovat aluksi 
pääosin korjaantuvia ja kuulo palautuu. Vau-
rioituneet aistinsolut ovat kuitenkin toipumis-
aikanaan herkkiä uudelle paineiskulle ja tänä 
aikana toistuva melualtistus on alkuperäis-
tä iskua pienemmälläkin paineella tuhoisa. 
Myös riittävän kova yksittäinen paineisku voi 
aiheuttaa välitöntä karvasolutuhoa ja pysyvän 
kuulokynnysaleneman. Tyypillinen kovan im-
pulssimelun aiheuttama löydös kuulokäyrässä 
on jyrkkä sensorineuraalinen kuulokynnysten 
lasku 4 kHz:n taajuudella. 

mELUVamman hOITO 
Hoito kohdistetaan sisäkorvan soluihin, jot-
ka eivät ole välittömästi kuolleet meluvam-
man seurauksena. Nämä solut kärsivät meta-
bolisista häiriöistä sekä hapenpuutteesta, ja 
osa niistä tuhoutuu hallitun solukuoleman eli 
apoptoosin seurauksena. Osa aistinsoluista on 
saanut niin vähäisen toimintahäiriön, että ne 
toipuvat spontaanisti. Hoidon alkuvaiheessa 
on vaikea ennustaa onko kyse vain väliaikais-
ta kynnystason laskusta vai jääkö se pysyväk-
si. Siksi kaikkia havaittuja meluvammoja hoi-
detaan samalla tavalla. Meluvamman hoitona 

on puolustusvoimissa 1980-luvun puolivälis-
tä lähtien käytetty ylipainehappihoitoa. Muita 
käytettyjä hoitoja ovat kortikosteroidit, beta-
histiini ja normobaarinen happihoito sekä tu-
pakointikielto.

YLIpaInEhappIhOITO akUUTISSa 
mELUVammaSSa

Ilmaa (21 % happea, O2) hengitettäessä nor-
maalipaineessa ihmisen hemoglobiinin hap-
pisaturaatiotaso on yli 95 %. Tällöin hap-
pea on sitoutunut hemoglobiiniin 190 ml/l ja 
plasmassa liuenneena sitä on 3,2 ml/l.  Hen-
gitettäessä puhdasta happea normaalipainees-
sa, hemoglobiini saturoituu sataprosenttises-
ti ja happipitoisuus hemoglobiinissa on 200 
ml/l. Plasmaan happea liukenee huomattavasti 
enemmän, lähes seitsenkertaisesti eli 21 ml/l. 
Yhteensä happea on verenkierrossa tuolloin 
14,4 % enemmän.

Kun paine ylipainehappihoidossa nostetaan 
2,5 ATA:an, ja hengitetään puhdasta happea, 
sitoutuu täysin saturoituneeseen hemoglo-
biiniin edelleen 200 ml/l happea, mutta plas-
maan sitä liukenee 17,5-kertainen määrä eli 
56,2 ml/l. Valtimoverenkierrossa olevan ha-
pen määrä lisääntyy siis 32,6 %.

Ylipainehappihoito aikaansaa sisäkorvan ve-
renkierrossa vasokonstriktiota, joka aiheuttaa 
kudosturvotuksen vähenemistä ja normalisoi 
verenkiertoa. Plasman kudokseen kuljettama 
runsas happimäärä aiheuttaa siellä happipitoi-

Cortin elin muuttaa liikkeen sähköksi kuulohermoon. Cortin elin sijaitsee äänenpainetta kuulo-
luulta tuovan scala vestibulin sekä painetta pyöreään ikkunaan vievän scala tympanin välissä.
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suuden nousun eli hyperoxygenaation, mikä 
korjaa suoraan paikallista hypoksiaa ja stimu-
loi neovaskularisaatiota eli verisuonten uudis-
kasvua. Happilisä kudoksessa stimuloi myös 
fibroblasteja, mikä auttaa kudosvaurioiden 
korjaantumisessa. 

Ylipainehappihoidon hyödyistä koe-eläimil-
lä on useita tieteellisiä julkaisuja 2, joskin 
Fakhryn ym. mukaan vain ylipainehappihoi-
don ja kortikoidin yhdistelmästä oli hyötyä 3. 
Tutkimusnäyttö ylipainehappihoidon tehosta 
ihmisillä on vähäistä 4. Pilgrammin ja Schu-
mannin 5 mukaan nopeammin aloitetulla hoi-
dolla on parempi vaste.  Aloitusviive saisi olla 
enintään 24–72 tuntia. 

Puolustusvoimissa ylipainehappihoito toteu-
tetaan Sukelluslääketieteen keskuksen paine-
kammiossa Upinniemessä. Hoito annetaan 2,5 
ATA:n paineessa 90 minuuttia vuorokaudessa 
1–7 vuorokauden ajan.

Meluvammaan liittyvään tinnitukseen ylipai-
nehappihoidolla näyttäisi tutkimusten valossa 
olevan hyvä vaste, mutta hyötyä pitkäaikaisen 
tinnituksen hoidossa ei ole osoitettu 6.

Ylipainehappihoidon onnistumiseksi potilaan 
korvien paineentasauksen on toimittava, poti-
las ei saa kärsiä klaustrofobiasta tai paniikki-
häiriöstä, eikä hänellä saa olla akuuttia oireis-
ta ylähengitystieinfektiota. 

mUU happIhOITO
Tupakointi kielletään meluvamman jälkeen 
vähintään viikoksi. Varmaa tutkimusnäyttöä 
asian hyödyllisyydestä ei ole. Tupakan savu 
sisältää ototoksisia yhdisteitä ja sen sisältä-
män hiilimonoksidin eli hään sitoutuminen 
hemoglobiiniin on 300 kertaa happea tehok-
kaampaa. Hiilimonoksidin happea syrjäyttä-
vä vaikutus katsotaan hapetusta häiritseväksi, 
minkä takia tupakointi kielletään. 

Normobaarista happihoitoa puhtaalla hapel-
la käytetään jonkin verran. Tästäkään ei ole 
kunnollista tutkimusnäyttöä. Normobaarisella 
hapella saadaan noin 14 %:n hapetuslisä ve-
renkiertoon ja tämä voi toimia lääkityksen ja 
tupakointikiellon lisäksi tukihoitona lievissä 
meluvammoissa. 

kOrTIkOSTErOIdIhOITO
Prednisoloni estää tulehdusreaktiota ja vä-
hentää turvotusta sekä kapillaaridilataatiota. 
Se myös lisää hemoglobiinin ja punasolujen 
määrää sekä estää vasta-aineiden ja soluvälit-
teisen immuniteetin vasteita sekä fagosytoo-
sia. Suuret prednisoloniannokset stabiloivat 
lysosomimembraaneja estäen kudosvaurioita 
aiheuttavien entsyymien vapautumista. Kor-
tikosteroidihoito on pitkään ollut käytössä 
äkillisen meluvamman hoitona, mutta tieteel-
linen näyttö hyödystä on melko niukkaa. No-
pean kortikosteroidihoidon aloituksen (alle 
tunti vammasta) on kuvattu johtavan parem-
paan hoitotulokseen kuin hitaamman hoid-
on aloituksen (1–16 tuntia ja yli 16 tuntia) 7. 
Vaikka näyttö kortikosteroidien hyödystä me-
luvamman hoidossa on rajallinen, voidaan 
niiden haittoja pitää vähäisinä ja vaikutus-
mekanismin loogisuus sekä eläinkokeiden tu-
lokset puoltavat niiden käyttöä. Prednisolonin 
aloitusannostus meluvamman hoidossa on 1 
mg/kg/vrk tai käyttöön vakiintunut 60 mg x 1. 

BETahISTIInI 
Betahistiini on pääasiassa Menieren taudissa 
käytetty sisäkorvaperäistä huimausta hillitse-
vä lääke. Farmakologiset tutkimukset eläimil-
lä ovat osoittaneet, että betahistiini lisää sisä-
korvan labyrinttivaltimoiden verenkiertoa ja 
saattaa vähentää meluvamman aiheuttamaa 
kuulonalenemaa 8. Vaikutus verenkiertoon se-
littynee sillä, että betahistiini relaksoi sisäkor-
van prekapillaarisia sfinktereitä lisäten mik-
rosirkulaatiota. Verenkierrollisen vaikutuksen 
takia sitä käytetään myös meluvammojen hoi-
dossa vaikka tutkimusnäyttö ihmisten hoidos-
sa ei ole vakuuttavaa 5. Annossuositus on 48 
mg vuorokaudessa, yleensä 16 mg x 3.

TULEhdUSkIpULÄÄkE
Tukihoitona käytetään tarvittaessa tulehdus-
kipulääkkeitä. Ensisijaisesti ne helpottavat 
meluvammaan liittyvien kudosvaurioiden ai-
heuttamaa kipua, mutta myös niiden inflam-
maatioturvotusta vähentävästä vaikutukses-
ta voi olla etua sisäkorvan mikrosirkulaatioon.
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mELUVammahOIdOn jÄrjESTELYT 
pUOLUSTUSVOImIEn TErVEYSaSEmILLa
Melualtistuksen jälkeen potilaan kuulo suoja-
taan välittömästi ja hänet kuljetetaan viivytte-
lemättä pois melualueelta. Potilaan kuulo tut-
kitaan terveysasemalle saavuttua.

Vamman jälkeen mitattua kuuloa verrataan 
viimeisimpään kuulontutkimukseen. Mikä-
li aikaisempia kuulonmittauksen kynnysarvo-
ja ei ole käytettävissä, muutosta verrataan ole-
tuskuulokäyrään eli tavanomaisiin 5–10 dB 
kynnyksiin. Toispuoleisessa meluvammas-
sa kuuloa voidaan verrata potilaan terveeseen 
korvaan. Tupakointi kielletään hoitojen ja lää-
kityksen ajaksi. 

Lääkintämiehet voivat antaa normobaaris-
ta happea heti, myös virka-ajan ulkopuolel-
la. Normobaarinen happi annostellaan suun-
taventtiilisellä tiiviillä varaajamaskilla. 

Lääkäri arvioi potilaan viimeistään seuraa-
vana aamuna. Viikonloppuna arvio saadaan 
kumppanuussairaalasta. Tarvittaessa konsul-

toidaan vielä Sotilaslääketieteen keskuksen 
omia korvalääkäreitä. Hoito-ohjelma on ku-
vattu oheisessa taulukossa. 

Lääkitystä aloitettaessa otetaan huomioon po-
tilaan perussairaudet ja riskitekijät. Tarvittaes-
sa lääkitykseen liitetään protonipumppuinhibi-
ittori. Ylipainehappihoidon kesto määritetään 
hoitovasteen mukaan.

Tinnituksen kestäessä yli täyden vuorokauden 
ja ollessa voimakkaasti häiritsevää, harkitaan 
ylipainehappihoitoa riippumatta kuulokyn-
nysarvomuutosten suuruudesta. 

Kaikissa meluvammoissa pyritään estämään 
uusien meluvammojen syntyminen, jonka 
vuoksi toipumisvaiheessa kielletään ammun-
toihin osallistuminen viikoksi ja tämän jäl-
keen koko loppupalvelusajaksi määrätään 
kaksoiskuulonsuojaus kaikkiin ammuntoihin.

Kuulokynnykset mitataan sekä hoidon päätyt-
tyä että kotiutustarkastuksessa.

Meluvammaselvitys-lomake ja tapaturmail-
moitus tulee täyttää 9. 
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hammaSVammaT

Pertti Patinen, Matti Immonen, Vuokko Anttonen, Marco-Juhan Kainulainen,  
Jari Päkkilä, Leo Tjäderhane, Kyösti Oikarinen

Hammasvammat muodostavat merkittävän osan kaikista palvelustapaturmista: keskimäärin 
jokaisena palveluspäivänä sattuu yksi Valtiokonttoriin ilmoitettava hammasvamma. Oikea 
diagnoosi ja varhainen oikein suoritettu ensiapu parantavat traumahampaiden ennustetta. 
Suun terveydenhuollon palveluja tulee olla kattavasti kaikissa varusmieskoulutusta anta-
vissa joukko-osastoissa. Tulevaisuudessa tulisi myös selvittää yksilöllisten hammassuojien 
hyötyjä ja käytettävyyttä esimerkiksi erikoisjoukkojen koulutuksessa.

Hammasvammojen diagnosointi ja hoito on 
monimutkaista. Vammat ovat lisäksi usein 
komplisoituneita. Hammasvammat voidaan 
jakaa kuuteen erilaiseen luksaatiotyyppiin 
sekä yhdeksään erilaiseen murtumaan, joi-
ta voi esiintyä sekä vaihtuvissa tai pysyvissä 
hampaissa. Kun otetaan huomioon, että luk-
saatioita ja murtumia esiintyy usein saman-
aikaisesti, on lopputuloksena yli sata erilais-
ta hampaiston traumaskenaariota. Kutakin 
traumatyyppiä hoidetaan erilaisilla perusteilla 
pehmeästä ruokavaliosta aina useita kuukau-
sia kestäviin jäykkiin kiinteisiin kiskotuksiin, 
alveolimurtumien levytyksiin ja hampaiden 
välittömiin implantointeihin. 

Kuhunkin hoitopäätökseen liittyy erilainen pa-
ranemisennuste ja jatkohoidon tarve. Koko-
naisuuden kompleksisuudesta johtuen jopa 
kokeneilla kliinikoilla voi olla vaikeuksia oi-
kean hoitopäätöksen tekemisessä. Tavanomais-
ta on myös, että vammautumisen yhteydessä 
syntyneet hiusmurtumat todetaan vasta pitki-
en aikojen kuluttua. Infektiot ovat tyypillisiä 
myöhäiskomplikaatioita ja voivat johtaa trau-
mahampaiden menetykseen. Oikein suoritet-
tu ja varhain aloitettu hoito vähentää ja jossain 
määrin myös estää myöhäiskomplikaatioita.  

Tanskalaisen Andreasenin tutkimusten perus-
teella 1 traumahampaiden säännöllisen kliini-
sen ja radiologisen seurannan tulisi jatkua aina 
viiteen vuoteen asti ennen lopullisen ennus-
teen asettamista. 

VarUSmIESTEn hammaSVammaT 2009
Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan2 
vuonna 2009 ilmoitettiin Valtiokonttoriin 
kaikkiaan 1 432 varusmiesten sotilastapatur-
maa, joista 303 (23 %) koski pään ja kaulan 
aluetta. Hammasvammoja oli 185 potilaal-
la (14,3 %), jolloin hammastapaturmien insi-
denssiksi muodostuu 6,5/1000 henkeä kohti 
vuodessa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vam-
mautuneet olivat miehiä. Yleisin vammau-
tumisen syy oli kasvoihin kohdistunut isku, 
tyypillisenä iskun aiheuttajana oli oman hen-
kilökohtaisen aseen takatähtäin. 

Kaatumisen seurauksena syntyneitä etuham-
paiden murtumia ja hampaiden luksaatioita.
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Rynnäkkökiväärin takatähtäimen aiheuttama 
isku on yleisin syy varusmiesten hammasvam-
moihin.

Palveluksen neljä ensimmäistä kuukautta 
sekä talvikuukaudet lisäsivät riskiä vammo-
jen esiintymiselle. Merivoimissa palvelevil-
la oli lähes kaksi kertaa useammin hammas-
vammoja ilmavoimissa palveleviin verrattuna 
ja myös selkeästi useammin kuin maavoimien 
varusmiehillä. Hammasvammoista 62,7 %, 
kehon vammoista kolmasosa sekä pään ja kau-
lan alueen vammoista neljäsosa syntyi taiste-
luharjoituksissa. 

Käytännössä kaikki hammastapaturmat vaati-
vat useampia hoitokäyntejä terveydenhuollon 
toimintayksiköissä ja joka kymmenes potilas 
(11,9 %) tarvitsi sairaalahoitoa.  

pOhdInTa 
Hammasvammat muodostavat merkittävän 
osan varusmiesten tapaturmista. Keskimää-
rin jokaisena palveluspäivänä sattuu yksi Val-
tiokonttoriin ilmoitettava hammasvamma. 
Yleisestä käsityksestä poiketen valtaosa ta-
paturmista sattuu taistelukoulutuksessa eikä 
palvelusvapailla 2, 3.

Hammasvammat ovat luonteeltaan pysy-
viä. Pieni kruunumurtuma hoidetaan yleensä 
korvaamalla menetetty hammaskudos paik-
kamuovilla, joka kuitenkin kestää potilaan 
suussa useimmiten vain muutaman vuoden. 
Uusintapaikkauksissa menetetään aina ter-

vettä kudosta ja helposti ajaudutaan hoito-
kierteeseen, jonka seurauksena koko hammas 
voidaan lopulta menettää. Hampaan paikkaa-
minen tai kruunuttaminen ei koskaan palauta 
täydellisesti traumaa edeltävää tilannetta.

Menetetty hammas voidaan korvata imp-
lanttihoidolla, jonka kustannukset ovat täl-
lä hetkellä noin 3000 euroa hammasta kohti. 
Etualueella menetetään myös helposti alve-
oliharjanteen luukudosta, jolloin esteettises-
ti hyväksyttävän lopputuloksen aikaansaami-
nen on monesti hankalaa. Hoidot ovat usein 
monimutkaisia, aikaa vieviä ja kalliita.  Kos-
ka myöhäiskomplikaatioiden mahdollisuus on 
huomattavasti suurempi muihin ruumiinvam-
moihin verrattuna, tulee kaikki palveluksessa 
sattuneet hammasvammat aina ilmoittaa Val-
tiokonttoriin. 

Varhainen oikein asetettu diagnoosi ja oikeat 
ensiaputoimenpiteet ovat tärkeitä vammautu-
neiden hampaiden ennusteen kannalta. Inter-
national Association of Dental Trauma (IADT) 
ja Kööpenhaminan yliopiston kehittämä ver-
kossa julkaistu lääketieteelliseen näyttöön pe-
rustuva ”Dental Trauma Guide” -sivusto toi-
mii kliinikoille hyvänä ohjesääntönä 4. 

Koska hammasvammat ovat yleisiä, on tärke-
ää, että joukko-osastoissa on riittävän katta-
vasti tarjolla hammaslääkärin palveluja myös 
tulevaisuudessa.  Puolustusvoimien palveluk-
sessa olevien hammaslääkäreiden koulutuk-
sessa on traumatologialla aina ollut keskeinen 
sija. Sen sijaan vuokrafirmojen hammaslääke-
reiden tiedoissa ja kokemuksessa on vaihtelua, 
mikä voi vaikuttaa sekä välittömän hoidon että 
pitkäaikaisennusteen onnistumiseen.  

Kontaktiurheilulajeissa, esimerkiksi amerik-
kalaisessa jalkapallossa, käytetään yleises-
ti hammassuojia. Markkinoilla on olemassa 
erittäin edullisia muutaman euron maksavia 
tuotteita, joiden avulla voi itse helposti val-
mistaa itselleen pehmeän hammassuojan. Tu-
levaisuudessa tulisi selvittää tieteellisen tutki-
muksen keinoin yksilöllisten hammassuojien 
hyötyjä ja käytettävyyttä esimerkiksi erikois-
joukkojen koulutuksessa. Mikäli käyttökel-
poisuus todetaan, tulisi koulutuksessa sallia 
yksilöllisten hammassuojien käyttö ja kannus-
taa varusmiehiä sellaisten hankintaan 5.   
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Traumatyyppi Kiskotyyppi Kiskotuksen kesto

Subluksaatio Joustava 3–4 viikkoa

Luksaatio Joustava 4–6 viikkoa

Avulsio Joustava 2 viikkoa

Juurimurtuma Jäykkä 0–3 kuukautta

Alveolimurtuma Puolijäykkä 6 viikkoa

Hammaskiskon tyyppi ja kiskotusaika riippuvat vamman asteesta 6.

Kirjoittajat:
Pertti Patinen 
puolustusvoimien ylihammaslääkäri
esikunta, Sotilaslääketieteen keskus

Matti Immonen 
HLL  
Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Vuokko Anttonen
tutkijatohtori, HLT, EHL, 
Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos ja Oulun 
yliopistollinen keskussairaala

Marco-Juhan Kainulainen 
osastonhoitaja 
Santahaminan terveysasema, Sotilaslääketieteen keskus, 

Jari Päkkilä 
FM
Oulun yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos

Leo Tjäderhane
professori
Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos, Oulun 
yliopisto, hammaslääketieteen laitos ja Oulun 
yliopistollinen keskussairaala

Kyösti Oikarinen  
professori  
Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos ja Oulun 
yliopistollinen keskussairaala

Kuva:
Pertti Patinen

Ann Med Milit Fenn 2014: Vol. 89, No 1

35



dEkOmprESSIOTaUdIn EnSIhOITO
Janne Tikkinen, Harri Mäkitalo, Mikko Lappi, Kai Parkkola

Dekompressiotaudin (decompression sickness, DCS) eli sukeltajantaudin nopealla tunnis-
tamisella, hapenannon aloittamisella ja asianmukaiseen hoitoon toimittamisella lievitetään 
nopeasti tautiin sairastuneen oireita ja estetään myöhäisvaikutusten syntyminen. Hoidosta 
voi konsultoida Turun yliopistollisen keskussairaalan valtakunnallista ylipainehappihoito-
keskusta tai puolustusvoimien sukelluslääkäreitä Upinniemen terveysasemalla tai Sukellus-
lääketieteen keskuksessa.

TYppIkUpLaT ja dEkOmprESSIOTaUTI 
VaIn SUkELTajan OnGELmana?

Laitesukelluksen suosio on noussut tasaises-
ti viime vuosikymmeninä. Lajin luonteeseen 
kuuluu nopeita sukeltajaa ympäröivän paineen 
muutoksia, jotka voivat kuormittaa elimistöä 
ja aiheuttaa vaarallisia, jopa henkeä uhkaavia 
tiloja. Hyvästä peruskoulutuksesta, riittäväs-
tä kokemuksesta ja asianmukaisesta varustuk-
sesta huolimatta sukelluksen aikaiset virheet 
ja onnettomuudet ovat tavallisia. Dekompres-
siotaudin ilmaantuvuus vaihtelee vuosittain ja 
lähteestä riippuen. Todennäköisesti moni lie-

vä DCS-tapaus jää ilmoittamatta ja hoitamatta. 
British Sub-Aqua Club (BSAC) on kirjannut 
vuosittain noin 100 DCS-tapausta. BSAC:n jä-
senenä on yli 30 000 sukeltajaa. Painekammio-
hoitajat altistuvat työssään paineenvaihteluille 
ja erilaisille hengityskaasuille. Suomessa yli-
painehappihoitoja ja erilaisia typpinarkoosites-
tejä, joissa hoitaja tai valvoja on mukana koko 
paineistuksen ajan, on tehty jo yli 20 vuoden 
ajan. Yhtään hoitohenkilökunnan DCS-tapa-
usta ei ole kuvattu koko aikana. Havaintoa tu-
kee amerikkalainen tutkimus, jossa yli 24 000 
paineistuskerran ei todettu kertaakaan aiheutta-
neen DCS-tapauksia 1. 

Dekompressiotaudin hoidon harjoittelua. Sairastuneelle on aloitettu sataprosenttisen hapen 
antaminen maskilla ja häntä valmistellaan painekammioon siirtoa varten.
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Dekompressiotaudin oireet johtuvat paineil-
malla sukellettaessa pääasiassa typpikaasukup-
lista 2. Vesinisäkkäillä, kuten valailla, aivoihin 
verta kuljettavan verisuoniston erityisen raken-
teen on arveltu suojaavan DCS:ltä 3. Typen ras-
valiukoisuus on yli kuusi kertaa suurempi kuin 
vesiliukoisuus, joten valaiden supersaturoitu-
neeseen vereen liuennut typpi absorboituu hi-
taasti kiertävästä verestä ohutseinäisen, verk-
komaisen verisuoniston läpi sitä ympäröivään 
rasvakudokseen, jolloin typpikuplien muodos-
tuminen estyy. Ihmisellä sukelluksen aikana 
kudoksiin liuennut ylimääräinen typpi poistuu 
ympäröivän paineen laskiessa joko perfuusion 
kautta keuhkoihin tai diffuusion kautta kupliin. 
Kaasukuplien muodostuminen ei ole vain yk-
sinkertainen seuraus supersaturoituneesta iner-
tistä typpikaasusta, vaan jo olemassa olevista 
kaasuonteloista (gas nucleus), joiden halkaisija 
on alle 1 µm 4. Sukelluksen jälkeen typen osa-
paineiden erot kudoksen, keuhkojen ja kupli-
en välillä ovat pieniä, joten kuplien häviäminen 
on hidasta ja poistumattomat kuplat aiheuttavat 
DCS:n oireet. Merkittävä osa oireita aiheutta-
vista kuplista voidaan poistaa pitämällä pintaan 
noustessa taukoja eli ns. etappeja. Uudelleen 
paineistaminen, rekompressio, 18 m:n syvyyttä 
vastaavaan paineeseen (2.8 Ata abs) pienentää 
kuplakokoa 37 %:iin alkuperäisestä. Saman-
aikaisesti annettu sataprosenttinen happi lisää 
kuplien hajoamista nopeuttamalla typen poistu-
mista kudoksiin ja edelleen keuhkoihin.

Toistettujen vapaasukellusten aikana kudos 
saavuttaa tasapainon typen saannin ja poiston 
välillä. Kun vapaasukeltaja suorittaa toistettu-
ja syväsukelluksia typpimikrokuplia voi va-
pautua jatkuvasti verenkiertoon sydämen oi-
kealta vasemmalle tapahtuvan sunttauksen, 
keuhkoverenkierron anastomoosien tai barot-
rauman aiheuttaman alveolivaurion kautta. 
Toistuvat sukellukset hengitystä pidättämällä 
voivat aiheuttaa Taravana syndroomaksi kut-

sutun tilan, jonka oireet ovat samoja kuin lai-
tesukelluksen aiheuttamat DCS:n oireet 5.

dEkOmprESSIOTaUdIn OIrEET
DCS:n oireet ilmaantuvat yleensä nopeas-
ti dekompression jälkeen. Joskus oireet kui-
tenkin kehittyvät vasta vuorokauden tai jopa 
kahden vuorokauden kuluttua. Perinteises-
ti oireet on jaettu lieviin (tyyppi I) ja vaikei-
siin (tyyppi II) hoidon valitsemiseksi tai sai-
rastuneen jatkotyöskentelymahdollisuuksien 
arvioimiseksi. Tavallisimpia oireita ovat kipu 
nivelissä, lihaksissa tai vatsassa, tuntopuu-
tokset, kutina, pistely, puutuminen, kylmän- 
tai kuumantuntemukset tai marmoroituminen 
iholla, päänsärky, väsymys ja huimaus. Muita 
kuvattuja oireita ovat mm. keskittymiskyvyt-
tömyys, muistiongelmat, kouristukset, tajun-
nantason aleneminen, koordinaatiovaikeudet, 
näköhäiriöt, nystagmus, tinnitus, kuulonale-
nema, halvausoireet, hengenahdistus, rintaki-
pu sisään hengitettäessä, painontunne rinnalla, 
turvotukset raajoissa, pahoinvointi, heikotus, 
kylmähikisyys ja kalpeus. Lieviksi oireik-
si kutsutaan kipuja nivelissä ja lihaksissa tai 
iho-oireita. Ihon marmoroituminen (cutis mar-
morata) voi tosin ennakoida vaikeita oireita. 
Väsymys on tavallista onnistuneenkin sukel-
luksen jälkeen, mutta jos sukeltaja on tehnyt 
laitehäiriön tai muun syyn vuoksi suoranou-
sun tai jättänyt sukellusprofiilin edellyttämät 
nousutauot pitämättä, on väsymys ja uupumus 
luettava DCS:n oireeksi. 

Erotusdiagnostisesti huomioitavia tiloja ovat 
mm. kontaminoitunut hengityskaasu (häkä-
myrkytys), veden aspiroinnista aiheutunut 
hypoksia, ulko- ja sisäkorvan barotraumat, 
migreeni ja etenkin lämpimissä vesissä tapah-
tuneen sukellusonnettomuuden jälkeen kon-
taktit myrkyllisiin merielämiin 6. 
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EnSIhOITO
Kuten hätätilanteissa yleensä, potilaan perus-
elintoiminnot turvataan. Hengitystiet avataan 
ja riittävä ventilaatio turvataan. Tämän jäl-
keen selvitetään verenkierron tilanne. Aikai-
semmin on suositeltu potilaan asettamista ma-
kuuasentoon, pää alaspäin. Tällä on ajateltu 
vähennettävän keuhkolaskimoissa ja sydämen 
vasemmalla puolella vielä olevien kaasukupli-
en aiheuttamaa embolisaatiota. Myöhemmin on 
todettu asennon mahdollisesti lisäävän aivoö-
deeman riskiä. Edelleen kuitenkin suositellaan 
istuma-asennon välttämistä. Sukellusonnetto-
muudessa hypoksia voi johtua veden tai ok-
sennuksen aspiroimisesta, ilmarinnasta, DCS:n 
laskimokaasukuplaemboliasta tai hypoventi-
laatiosta. Hypoksian hoito perustuu hapen anta-
miseen. Sataprosenttista happea hengitettäessä 
kaasukuplat pienenevät nopeammin kuin ilmaa 
hengitettäessä. 

Dekompressiotautiin sairastunut makaa paareilla siirrettävässä painekammiossa. Hoidettavan 
tilaa valvoo toinen sukeltaja, joka on ryöminyt kammion etuosaan ennen hoidettavan siirtoa. 
Harjoituksessa hoidettava ja valvoja paineistettiin 18 m:n syvyyttä vastaavaan paineeseen (2.8 
Ata abs). Hengityskaasuna käytetään happea, lukuun ottamatta lyhyitä (5 min) ilmataukoja.

Sukeltaja on dehydroitunut sukelluksen jäl-
keen kuivan hengityskaasun ja immersion sekä 
hypotermian aiheuttaman diureesin vuoksi. 
Suonensisäisen nestehoidon aloittaminen voi 
auttaa riittävän verenpaineen säilyttämises-
sä. Lisäksi on olemassa epäsuoraa näyttöä sii-
tä, että aggressiivinen nesteytys voi nopeuttaa 
inertin kaasun poistumista elimistöstä 6. Kol-
loideilla ei ole todettu olevan etuja verrattuna 
kristalloideihin, joten isotonista keittosuolali-
uosta tai Ringerin liuosta voi suositella käytet-
täväksi nesteeksi. Lievemmissä DCS-tapauk-
sissa riittää peroraalinen nesteytys.

Kouristusten hoitoon tulee varautua esim. 
diatsepaamilla (rektioli tai iv) ja pahoinvointia 
voi helpottaa metoklopramidilla (iv). 
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DCS:n hoito oireiden ilmaannuttua viimeis-
tään kaksi tuntia sukelluksen jälkeen. DCS:a 
tulee epäillä, jos sukellus on keskeytynyt 
laitevian tai muun syyn vuoksi ja sukeltaja on 
tehnyt suoranousun tai jättänyt sukellusprofii-
lin edellyttämät nousutauot pitämättä.

rEkOmprESSIO ILman paInEkammIOTa
Typpikupla pienenee ympäröivän paineen kas-
vaessa. Jos valvottuun ylipainehappihoitoon 
(hyperbaric oxygen therapy, HBOT) ei ole 
mahdollisuutta, on lieväoireisessa DCS:ssa 
käytetty välitöntä rekompressiota vedessä su-
kellusvälineillä. Menetelmän heikkoutena on 
dekompressiotautiin sairastuneen vaikea seu-
ranta, typen kertymisen jatkuminen, suukap-
paleen menettäminen tajunnantason aletessa ja 
hukkuminen. Kokokasvomaski mahdollistaa 
kommunikaation ja suojelee hukkumiselta ta-
junnantason vaihdellessa. Avovesirekompres-
siona on suositeltu sukeltamista kokokasvo-

maskilla 6–9 m:n syvyyteen. Hengityskaasuna 
käytetään sataprosenttista happea 7, 8. Hoitoai-
kana on käytetty tavallisimmin 30 minuuttia, 
jota on jatkettu tarvittaessa tuntiin. Menetel-
mää on käytetty menestyksellä jopa Eteläisen 
jäämeren kylmissä vesissä.

LIITÄnnÄIShOIdOT
Typpikuplat reagoivat trombosyyttien kanssa. 
Tästä on seurauksena trombosyyttien adhee-
sio ja aktivaatio, mikä aiheuttaa pienten veri-
suonien tukkeutumista. Tämän vuoksi joissain 
HBOT-keskuksissa on otettu käyttöön trom-
bosyyttien aggregoitumista estävä lääkitys 9. 
Tutkimusnäyttö valmisteiden, kuten asetyyli-
salisyylihapon (ASA) tai klopidogreelin, hyö-
dyistä on kuitenkin puutteellista.

YLIpaInEhappIhOITO
DCS:n valvottu hoito toteutetaan painekam-
miossa. Sukelluslääkärin tai HBO-hoitoon 
perehtyneen lääkärin konsultaation jälkeen 
sairastunut kuljetetaan ylipainehappihoito-
laitokseen makuuasennossa. Hapenantoa jat-
ketaan koko kuljetuksen ajan. Siirto voidaan 
suorittaa helikopterilla, mutta tällöin lentokor-
keus ei saa olla yli 300 m.  Sairastuneen mu-
kana tulisi olla tiedot sukelluksesta, potilaan 
oireista ja niiden mahdollisesta etenemises-
tä sekä jo annetusta hoidosta. Ylipainehappi-
hoidon toteuttaminen Suomessa vaikeaoirei-
sille tehohoitopotilaille on mahdollista vain 
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Lie-
vemmissä oireissa hoito voidaan toteuttaa vir-
ka-aikana Sukelluslääketieteen keskuksessa 
Upinniemessä tai ympäri vuorokauden Me-
dioxygen Oy:ssä Helsingissä. Välittömästi 
aloitettu HBOT voi estää iskeemiset vauriot ja 
jo syntyneiden vaurioalueiden kudoshapetus-
ta voidaan kohentaa merkittävästi toistetuil-
la hoidoilla. Sukelluslääketieteellinen yhteisö 
(EUBS, European Underwater and Barome-
dical Society, SPUMS South Pacific Under-
water Medicine Society) on kääntymässä ra-
joitetumpaan HBOT:n käyttöön. Keskustelua 
on käyty iho-oireina ja lihaskipuina ilmene-
vän DCS:n hoitamisesta pelkällä normobari-
sella hapella. 
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TraUmapErÄInEn STrESSIhÄIrIö
Tanja Laukkala, Matti Ponteva

Traumaperäinen stressihäiriö on väestötasolla melko yleinen poikkeuksellisen järkyttävän ta-
pahtuman jälkeen kehittyvä häiriö, jossa henkilöllä esiintyy tapahtuman uudelleen- kokemista 
jossain muodossa, välttämiskäyttäytymistä ja yleisen reaktioherkkyyden turtumista sekä jatku-
via psyykkisen herkistymisen ja ylivireyden oireita. Diagnoosin asettaminen edellyttää vähin-
tään neljän viikon ajan kestänyttä oireilua. Ensisijainen hoitomuoto on psykoterapia, erityi-
sesti traumakeskeinen psykoterapia. Toissijaisena tai lisähoitona voidaan käyttää lääkehoitoa. 
Ensisijainen lääkehoito on masennuslääkitys, johon joissain tilanteissa voidaan harkita yh-
distettäväksi mielialan tasaaja-, psykoosi- tai muuta lääkehoitoa. Traumaperäisten oireiden 
kuntoutus noudattaa yleisiä psykiatristen häiriöiden kuntoutusperiaatteita.

ETIOLOGIa, ESIInTYVYYS ja 
dIaGnOSOInTI 

Traumaperäinen stressihäiriö, josta on esitet-
ty käytettäväksi suomenkielistä lyhennettä 
TPSH, englanniksi post traumatic stress disor-
der, PTSD, on väestötasolla melko yleinen 
mielenterveyden häiriö, joka ICD 10 -tautiluo-
kituksen mukaan kehittyy vasteena poikkeuk-

sellisen uhkaavaan tai tuhoisaan tapahtumaan 
tai tilanteeseen, joka todennäköisesti aiheut-
taisi voimakasta ahdistuneisuutta melkein ke-
nessä tahansa. Esimerkkejä tällaisista tapah-
tumista ovat ihmisen aiheuttamat tuhot tai 
luonnonkatastrofit, sotatila, vakava onnetto-
muus, väkivaltaisen kuoleman näkeminen, ki-
dutuksen, terrorismin, seksuaalisen väkivallan 
tai muun rikoksen uhriksi joutuminen 1.
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Poikkeuksellisen järkyttävän tapahtuman jäl-
keen suuri osa ihmisiä voi oireilla lyhytaikai-
sesti esimerkiksi unihäiriöillä, mutta useim-
milla trauman jälkeiset oireet lievittyvät 
kuitenkin nopeasti. Traumaattiselle tapahtu-
malle altistuneiden normaalia toipumista voi-
daan tukea moniammatillisen psykososiaali-
sen tuen ja palvelujen avulla 2. Tähän liittyen 
kolmannella sektorilla toimii erityyppisten 
traumakokemusten tukitoimiin suuntautunei-
ta vertaistukitoimijoita, kuten kriisinhallinta-
tehtävissä palvelleille Rauhanturvaajaliitto, 
www.rauhanturvaajaliitto.fi. Traumaattinen 
tapahtuma voi myötävaikuttaa myös muiden 
mielenterveyden häiriöiden, kuten masennus- 
tai muiden ahdistuneisuushäiriöiden kehitty-
miseen 3. 

Traumaperäisen stressihäiriön elämänaikai-
seksi esiintyvyydeksi on pohjoisamerikkalai-
sissa väestötutkimuksissa esitetty 7–8 prosent-
tia 4, 5. Samanaikaisesti esiintyy usein muita 
psykiatrisia häiriöitä, ja tutkittavan väestön 
trauma-altistus vaikuttaa esiintyvyyteen. Oi-
reilu on naisilla noin kaksi kertaa yleisempää 

kuin miehillä. Traumaperäisen stressihäiriön 
ilmaantuvuudeksi Suomessa on arvioitu noin 
puoli prosenttia vuodessa 6. 

Mikäli traumaattisen tapahtuman jälkeen oiret-
riadi, johon kuuluu tapahtuman uudelleen ko-
keminen jossain muodossa, traumaan liittyvien 
tapahtumien välttäminen ja yleinen reaktio-
herkkyyden turtuminen sekä jatkuvat psyykki-
sen herkistymisen ja ylivireyden oireet, jatkuu 
yli neljä viikkoa, on syytä epäillä traumape-
räistä stressihäiriötä, ICD 10 -tautiluokituksen 
koodi F43.1. Tämä on tautiluokituksessa suo-
mennettu harhaanjohtavasti stressireaktioksi. 
Amerikan psykiatriyhdistyksen vuonna 2013 
päivitetyissä DSM-5 -tautiluokituksen mukai-
sissa traumaperäisen stressihäiriön diagnostisis-
sa kriteereissä neljänneksi oirekokonaisuudeksi 
on otettu mielialan ja kognitiivisen suoritusky-
vyn lasku 7, 1. On harvinaista, että oireilu alkaa 
yli kuusi kuukautta traumaattisen tapahtuman 
jälkeen. Toisinaan se alkaa lievempänä ja vai-
keutuu myöhemmin tai lievät oireet ovat pitkit-
tyessään siinä määrin toimintakykyä alentavia, 
että saattaa olla perusteltua diagnosoida osit-
tainen tai subkliininen traumaperäinen stressi-
häiriö. ICD 10 -tautiluokituksen osalta tällöin 
suositeltava diagnoosikoodi on F43.8 eli muu 
määritetty reaktio vaikeaan stressiin. 

Traumaperäisen stressihäiriön diagnoosi on 
kliininen ja perustuu haastatteluun. Diag-
noosin teon tukena voidaan käyttää myös oi-
rekartoituslomakkeita, kuten esimerkiksi 
PTSS-10, IES-22 tai Käypä hoito -suosituk-
sen sähköisestä taustamateriaalista löytyvää 
traumaoireita kartoittavaa TSQ-lomaketta. Oi-
rekartoitusmittareita on rajallisesti validoitu 
suomenkielisinä. Erotusdiagnostiikkaa on laa-
jemmin käsitelty sekä psykiatrian oppikirjois-
sa että Käypä hoito -suosituksessa. Keskeisiä 
erotusdiagnostisesti huomioitavia psykiatrisia 
häiriöitä ovat ahdistuneisuushäiriöt.

TraUmapErÄISEn STrESSIhÄIrIön 
pSYkOSOSIaaLInEn hOITO ja 
kUnTOUTUS

Traumaperäisen stressihäiriön ensisijainen hoi-
to on psykoterapia. Traumakeskeiset psykote-
rapiamuodot ovat tutkimusnäytön perusteella 
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olleet vaikuttavampia kuin ei-traumakeskeiset 
psykoterapiat. Oireiden kestettyä kolme kuu-
kautta tai pidempään tutkimusnäyttöä on erityi-
sesti kognitiivis-behavioraalisesta ja EMDR-
psykoterapiasta sekä stressinhallinnasta 8. 
Hoidon ja kuntoutuksen raja on traumaperäis-
ten stressihäiriön jatkohoidossa osin liukuva. 

TraUmapErÄISEn STrESSIhÄIrIön 
LÄÄkEhOITO 
Ensisijainen traumaperäisen stressihäiriön lää-
kehoito on masennuslääkehoito, kuten sertraliini 
tai paroksetiini, toissijaisesti venlafaksiini tai du-
loksetiini 9. Elleivät nämä sovi, voidaan käyttää 
tarkempaa annostitrausta edellyttävää amitripty-
liiniä 6, 1. Mikäli vaste jää puutteelliseksi, masen-
nuslääkehoitoon voidaan tarvittaessa oirekuvan 
perusteella yhdistää mielialan tasaaja- tai psy-
koosilääke. Lisäksi autonomisen hermoston yli-
vireysoireisiin voi olla apua beetasalpaajista.

SOTILaaLLISET krIISInhaLLInTajOUkOT 
ErITYISrYhmÄnÄ

Kaikki kansainväliset sotilaallista kriisinhallin-
tahenkilöstöä koskevat tutkimukset eivät ole 

suoraan sovellettavissa Suomen oloihin, koska 
tehtäviin hakeutuminen, hakeutumisen vapaa-
ehtoisuus ja valintajärjestelyt vaihtelevat. Eng-
lantilaisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 
lähes 10 000 Afganistanissa ja Irakissa palvel-
lutta henkilöä 19.7 % palanneista raportoi mie-
lenterveyden ongelmista, 13 % alkoholin liika-
käytöstä ja 4 % mahdollisesta traumaperäisestä 
stressihäiriöstä 10. Kanadalaisessa systemaat-
tisessa katsauksessa runsas taistelukosketus, 
useat komennukset, aiemmat mielenterveys-
ongelmat ja kotiinpaluun jälkeiset stressiteki-
jät liittyivät psyykkiseen oireiluun 11. Suoma-
laisessa aiemmassa laajassa vuosina 1969–96 
rauhanturvaajina palvelleiden kyselytutkimuk-
sessa 12 palveluksen keskeyttäneillä oli kes-
kimäärin 13,5 vuoden seuranta-aikana psy-
kiatrinen hoitokontakti 8 %:lla ja normaalisti 
loppuun palvelleilla 4,4 %:lla. Myöhemmissä 
suomalaisselvityksissä, joissa otokset ovat ol-
leet pienempiä, traumaperäiseen stressihäiriöön 
viittaavia oireita on esiintynyt vähän TSQ-seu-
lan perusteella 13. Poikkeuksellisen järkyttävän 
tapahtuman yhteydessä erilaisia stressireaktioi-
ta ja -häiriöitä voi kuitenkin ilmaantua melko 
runsaasti, mikä edellyttää valmiutta tukitoimien 
ja hoidon järjestämiselle.  
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SOTILaaLLISESTa 
krIISInhaLLInTaTEhTÄVÄSTÄ paLaaVan 

TErVEYdEnhUOLTO
Vesa Salonen, Janne Leinonen, Rami Heikkilä

Sotilaallisesta kriisinhallintapalveluksesta palaavan terveydenhuollon kulmakivet ovat 
palveluksen päättyessä tapahtuva fyysisen ja psyykkisen terveydentilan arviointi ja sen pe-
rusteella toteutettavat jatkotutkimukset ja hoito kotimaassa. Kuvaamme kirjoituksessamme 
nykyisen toimintamallin ja sen toteutuksesta vastaavat tahot. Sujuva yhteistyö puolustusvoi-
mien, Valtiokonttorin ja julkisen erikoissairaanhoidon kesken on keskeinen edellytys onnis-
tuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

SOTILaaLLISEn 
krIISInhaLLInTapaLVELUkSEn aIkaInEn 
TErVEYSTILannE
Sotilaallisen kriisinhallintatehtävän aikana 
henkilöstö altistuu toimialueella moninaisille, 
osin kotimaan olosuhteista poikkeaville terve-
ysriskeille. Näitä ovat erityisesti tapaturmat, 
rasitusvammat ja infektiot. Yleisin vakavien 
vammojen syy kriisinhallintapalveluksessa 
on liikenneonnettomuus. Sotilaallisen toimin-
nan aiheuttamien vammojen mahdollisuus on 
olemassa, mutta niiden määrä on suomalais-
ten rauhanturvaajien joukossa jäänyt onnek-
si pieneksi. Sotilaan työ raskaine kantamuksi-
neen ja työkyvyn ylläpitämiseksi harrastettava 
liikunta altistavat rasitusvammoille. Toimi-
alueiden infektiopaine poikkeaa henkilöstöl-
le tutusta kotimaan miljööstä ja edellyttää ro-
kotussuojan ja muiden tartuntoja ehkäisevien 
keinojen täysimääräistä hyödyntämistä.

Palveluksen aikana terveydenhuollon palvelut 
ovat pääsääntöisesti helposti saavutettavissa. 
Sotilastarkkailijaoperaatiot muodostavat poik-
keuksen tästä säännöstä.

akUUTTI krIITTInEn SaIraSTUmInEn
Kriisinhallintasotilaan sairastuessa tai vam-
mautuessa äkillisesti ja vakavasti pyritään 
hänet evakuoimaan kotimaahan mahdolli-
simman nopeasti välttämättömän ensihoidon 

jälkeen. Pääsääntöisesti evakuointi tapahtuu 
ilmakuljetuksena ja ensimmäisenä hoitopaik-
kana kotimaassa toimii Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalan Meilahden sairaalan päi-
vystysalue tai Töölön sairaala.

kOTIUTUmISVaIhEEn 
TErVEYdEnTILaSELVITYS
Kriisinhallintapalveluksen päättyessä kartoi-
tetaan jokaisen sotilaan terveydentila. Suuris-
sa joukoissa (vuosina 2013–2014 Libanonissa 
ja Afganistanissa) tämä tapahtuu toimialueel-
la. Muille, pienemmille osastoille, terveyden-
tilaselvitys toteutetaan kotimaahan palattua.

Selvitys sisältää mm. 12 kysymyksen kyselyn 
(General Health Questionnaire, GHQ), ter-
veydenhuollon ammattihenkilön suorittaman 
haastattelun sekä palvelusjakson aikaisen sai-
raushistorian läpikäynnin. Mikäli henkilö on 
palvelusjakson aikana oman tai lääkintähenki-
löstön arvion mukaan altistunut poikkeukselli-
sen stressaaville olosuhteille tai tapahtumille, 
vastaa hän lisäksi erityiseen stressitapahtumi-
en jälkivaikutuskyselyyn. 

Kaikille kotiutuville suoritetaan seuraavat la-
boratoriotutkimukset: täydellinen verenkuva, 
lasko, alaniiniaminotransferaasi, aspartaatti-
aminotransferaasi, HI-virusantigeeni ja -vas-
ta-aineet, hepatiitti C -virusvasta-aineet, virt-
san kemiallinen seulonta ja ulosteen parasiitit 
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(kolme näytettä peräkkäisinä päivinä). Lisäksi 
tutkitaan keuhkojen natiiviröntgenkuva PA- ja 
LAT-projektioina. Muut laboratorio- tai rönt-
gentutkimukset tehdään yksilöllisen riskinar-
vion perusteella.

Mikäli kotiutuva itse tai tarkastuksen suorit-
taja katsoo lääkärin suorittaman tarkastuksen 
tarpeelliseksi tai em. kyselyissä tai tutkimuk-
sissa ilmenee poikkeavaa, ohjataan kotiutuja 
lääkärintarkastukseen. 

jaTkOSELVITTELYjEn kÄYnnISTÄmInEn 
kOTIUTTamISVaIhEEn 
LÄÄkÄrInTarkaSTUkSEn pErUSTEELLa
Mikäli lääkärintarkastuksessa todetaan jat-
koselvittelyn tai -hoidon tarve, laaditaan lä-
hete kotipaikkakunnan mukaiseen julkiseen 
terveydenhuoltoyksikköön. Jos tarpeen ar-
vioidaan johtuvan palveluksen aiheuttamas-
ta tai pahentamasta vammasta tai sairaudesta, 
täyttää potilas tapaturma-asiamiehenä toimi-
van sosiaalikuraattorin ja/tai lääkintähenkilös-
tön avustamana Valtiokonttorille lähetettävän 

sotilastapaturma-/palvelussairausilmoituk-
sen (ellei sitä ole täytetty jo aiemmin). Lää-
käri laatii E-lausunnon, jonka liitteeksi tulee 
oheistaa palvelusjakson potilasasiakirjat, jos 
ne ovat käytettävissä. Se, onko kyseessä so-
tilastapaturmalain mukaisiin korvauksiin oi-
keuttava sotilastapaturma tai palvelussairaus, 
ratkaistaan Valtiokonttorissa. Palvelusaikais-
ten potilasasiakirjojen toimittaminen viiveettä 
nopeuttaa huomattavasti asian käsittelyä Val-
tiokonttorissa.

Jos kyseessä ilmiselvästi on palveluksesta 
riippumattoman sairauden hoidon tarve, po-
tilas ohjataan normaalin lähetekäytännön mu-
kaisesti julkiseen terveydenhuoltoon.

Jatkotutkimuksiin ja -hoitoon lähettämisen 
syyt vaihtelevat suuresti vakavuusasteeltaan 
ja myös syy-yhteyksiltään kriisinhallintapal-
velukseen. Kyse voi olla esim. palvelusteh-
tävässä lohjenneesta hampaasta tai räjähdeis-
kussa saadusta monivammasta, mutta yhtä 
hyvin vaikkapa pitkittyneestä ihottumasta tai 
sepelvaltimotaudin epäilystä.
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jaTkOTUTkImUkSET ja -hOITO SEkÄ 
VaLTIOkOnTTOrIn kOrVaUkSET
E-lausunto toimii Valtiokonttorille maksu-
sitoumuspyyntönä tarvittaviin jatkotutki-
muksiin. Valtiokonttori voi harkintansa mu-
kaan ohjata potilaan myös yksityissektorille. 
Maksusitoumuksen perusteella Valtiokont-
tori korvaa potilaalle mm. sairaanhoidon ku-
lut ja matkakustannukset. Jos vamma tai sai-
raus aiheuttaa kotiutujalle työkyvyttömyyttä, 
tulee tämä selvästi merkitä E-lausuntoon, jot-
ta Valtiokonttori voi suorittaa korvausta myös 
ansionmenetyksestä. Sotilastapaturman aihe-
uttama mahdollinen pysyvä haitta arvioidaan 
siitä maksettavaa haittarahakorvausta varten 
pääsääntöisesti aikaisintaan vuoden kuluttua 
vammautumisesta ja haittaluokka määritetään 
hoitavan lääkärin tilankuvauksen perusteella 
Valtiokonttorissa. 

Jos kotiutuvalla ilmenee posttraumaattiseen 
eli traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD 
eli TPSH) viittaavia oireita, ohjataan hänet 
kotipaikastaan riippumatta lähetteellä jatko-
selvityksiä varten Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan psykiatrian poliklinikalle. 
Huomioitavaa on, että PTSD (TPSH) -diag-
noosi oikeuttaa myös sotilastapaturmalain 
mukaisiin korvauksiin. Muun psyykkisen jäl-
kituen suhteen ollaan rakentamassa menet-
telyä, jolla kotiutunut voi hakeutua matalan 
kynnyksen tuen piiriin.

Palveluksen aikana ilmaantuneen lämpösai-
rauden jälkitarkastusta varten potilas ohjataan 
Sotilaslääketieteen keskuksen Ilmailulääketie-
teen keskukseen.

kOTIUTUSkOULUTUS

Kaikki kotiutuneet kutsutaan kolmen kuu-
kauden kuluessa kotimaahan paluusta kotiu-
tuskoulutukseen. Kutsujana toimii kotimaan 
johtoportaan (tällä hetkellä Maavoimien ope-
raatioiden osalta Porin Prikaatin) henkilöstö-
ala. Koulutus järjestetään vakiintuneen käy-
tännön mukaisesti kaksipäiväisenä ja sen 
keskeisenä sisältönä ovat ryhmä- ja yksilö-
keskustelut sekä Maanpuolustuskorkeakou-

lun käyttäytymistieteiden laitoksen laatimaan 
paluukyselyyn vastaaminen. Mikäli haastat-
teluissa tai paluukyselyssä ilmenee seikko-
ja, jotka edellyttävät lääketieteellistä arviota, 
ohjaa Porin Prikaatin kansainvälisten asioi-
den sosiaalikuraattori kotiutuneen hänen suos-
tumuksellaan Sotilaslääketieteen keskuksen 
terveydenhuollon ammattihenkilön puheille 
mahdollisen hoitoonohjauksen harkintaa var-
ten. Tilanteesta konsultoidaan tarvittaessa So-
tilaslääketieteen keskuksen psykiatrian ylilää-
käriä.

TUTkImUS- ja hOITOkETjUn VaSTUUT

Sotilaallisen kriisinhallintapalveluksen aikana 
henkilöstön terveydenhuollon kustannus- ja 
järjestämisvastuu on puolustusvoimilla. Äkil-
lisen sairastumisen tai vammautumisen yhtey-
dessä tämä sisältää myös ensihoidon ja evaku-
oinnin kotimaahan.

Kriisinhallintahenkilöstön erikoissairaanhoito 
tapahtuu palveluksen aikana joko toimialueel-
la tai, tilanteen niin salliessa, kotimaan sairaa-
loissa. Palveluksen päätyttyä tutkimukset ja 
hoito toteutetaan kotimaassa.

Mikäli Valtiokonttori tarvitsee palveluksen 
päätyttyä sotilaslääketieteellistä konsultaatio-
ta, voidaan potilas ohjata Sotilaslääketieteen 
keskuksen työterveyshuollon työkyvyn arvi-
ointiyksikköön. Hoito ja kuntoutus jatkuvat 
konsultaation jälkeen muussa terveydenhuol-
lossa. Vammojen hoito- ja kuntoutusvastuu 
on tällöin viime kädessä julkisessa tervey-
denhuollossa. Kriisinhallintaveteraanien lai-
toskuntoutukseen ei ole perustettu sotiemme 
veteraanien kaltaista järjestelmää, vaan kun-
toutus toteutetaan tarveharkintaisesti vammo-
jen ja sairauksien nykyisten hoitokäytäntöjen 
mukaisesti. Useimmiten tehokas ja toipumi-
sen alkuvaiheeseen painotettu avokuntoutus 
on riittävää, eikä laitoskuntoutusta ainakaan 
säännöllisesti toistuvana tarvita. Lääkinnälli-
sen kuntoutuksen lisäksi myös ammatillinen 
kuntoutus voi olla tarpeen. Valtiokonttori vas-
taa kuntoutuksen tarpeen selvittämisestä ja to-
teuttamisesta.
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Kuva:
Valtiokonttori

R:  Responsible – Vastuullinen, eli taho, joka suorittaa tehtävän.
A:  Accountable – Vastuussa oleva, eli taho, joka on vastuussa tehtävästä tai sen toteuttamisen 

valvomisesta.
A1:  Rahoitusvastuu
A2:  Järjestelyvastuu
C:  Consulted – Neuvoja, eli taho, joka osallistuu prosessiin neuvonantajan roolissa.
I:  Informed – Tiedotettava, eli taho, joka saa tiedon tapahtumasta tai tehtävän suorittami-

sesta.
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