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70 VUOTTA SITTEN: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1944

Kokemuksia kulkutautien 
torjunnasta

Joukkojen terveydentila on tämän sodan aikana ol-
lut hyvä. Tämä käy selvästi esille tautikuolleisuutta 
esittävästä tilastosta. 

- - Se, että tähän asti olemme sangen hyvin sääs-
tyneet vaikeilta kulkutaudeilta, on osaksi luetta-
va suoritettujen torjuntatoimien ja siis pääasiassa 
joukko-osastojen lääkärien ansioksi. Suurelta osal-
ta se on kumminkin arvioitava jatkuvan hyvän on-
nen ansioksi. Meillä ei ole päteviä syitä luottaa sii-
hen, että tähän asti käyttämämme toimintamuodot 
vievät tulokseen, jos todella vaarallinen tartunta 
uhkaa joukkoja taistelun aikana.

Käsitykseni on, että me lääkärit olemme sodan ai-
kana oppineet, minkälaisia ohjeita meidän on laa-
dittava, jotta niitä noudatettaisiin: 1) Ohjeita ei pidä 
antaa tarpeettomasti. 2) Kulkutaudin torjuntaa tar-
koittavat ohjeet eivät missään tapauksessa saa pe-
rustua siihen, että miehissä pyrittäisiin herättämään 

ns. basillikauhua. 3) Ohjeet on laadittava paikallisia 
olosuhteita vastaaviksi ja terveiden sotilaallisten pe-
riaatteiden mukaisesti. Ei saa vaatia sellaista, mikä ei 
ole käytännössä toteutettavissa, esim. juomaveden 
keittämistä ellei ole keittoastioita.

Pahasti haavoittuneiden 
kuljetuksen parantamista 
tarkoittava ehdotus

Sairasajoneuvojen laatu vaikuttaa epäilemättä pa-
hasti haavoittuneiden prognoosiin heitä tulilinjoil-
ta kuljetettaessa. Sitä paitsi huono kuljetus tärähte-
levissä ajoneuvoissa lisää heidän tuskiaan. Lääkärit 
eivät tavallisesti joudu kosketuksiin haavoittuneen 
kanssa kuljetuksen aikana, vaan etupäässä lääkin-
tämiehet näkevät ne kärsimykset, jotka hänen on 
tällöin kestettävä. Paaripotilas joutuu ajoneuvoissa 
alttiiksi huomattavasti suuremmalle tärähtelylle 
kuin istuvassa asennossa oleva haavoittunut. Tämä 
johtuu siitä, että istuvan (seisovan) pystyasento jo 
sinänsä vaimentaa tärähtelyä. Henkilöautossa istuu 
terve pehmeällä joustinistuimella ja luonnollises-
ti pahasti haavoittuneen tulee vielä suuremmalla 
syyllä saada levätä joustavalla alustalla. Mutta jos 
haavoittunut asetetaan tavalliselle joustinpatjalle, 
hänen raskaimmat ruumiinosansa painuvat syvim-
mälle, ja kuljetuksen aikana hän joutuu alttiiksi 
taittumiselle, mikä on haitaksi esim. reisiluun 
immobilisaatiolle. Joustinlaitteiden pitäisi tämän 
vuoksi olla niin konstruoituja, että potilas lepää 
liikkumatta paarilla, jonka alus joustaa. Kuvassa 
1 näemme tätä silmälläpitäen rakennetun joustin-
paarin. Materiaalina tällaiseen paariin käytetään 
tiheästi kasvanutta kuusipuuta.
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PÄÄKIRJOITUS

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS ETENEE  
SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA  

– laadukkaat terveydenhuoltopalvelut pysyvät
Puolustusvoimauudistus etenee Sotilaslääketieteen keskuksessa (SOTLK) tätä tarkoitusta 
varten laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2015 alusta SOTLK:n asema muuttuu 
Pääesikunnan alaisesta laitoksesta samaan aikaan toimintansa käynnistävän Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen (PVLOGL) alayksiköksi. PVLOGL:n runko-osa on aloittanut 
toimintansa ja harjaantuu vähitellen ensi vuoden alussa muodostettavan PVLOGL:n toi-
mintojen ohjaajaksi ja PVLOGL:n johtajan johtamistoiminnan tukijaksi. Siirtyminen uu-
den johtoportaan alaisuuteen on näkynyt SOTLK:n hallinnollisessa toiminnassa jo kuluvan 
vuoden aikana. 

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puo-
lustusvoimien tehtäväkokonaisuuksia järjes-
tellään uudelleen siten, että maa-, meri- ja 
ilmavoimat keskittyvät puolustusvoimien teh-
tävien toteuttamisen kannalta vain ydintoi-
mintoihin ja -osaamiseen. Ydintoimintaa puo-
lestaan on mahdollista harjoittaa vain mikäli 
sitä tukevat toiminnot on järjestetty tuottavas-
ti, tehokkaasti ja vaikuttavasti toimivaksi lo-
gistiseksi kokonaisuudeksi. Puolustusvoi-
mauudistuksessa tukitoiminnot keskitetään 
yhteisen johtoportaan, Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen esikunnan (PVLOGLE), 
alaisuuteen. Kaikkien tukitoimintojen keskit-
täminen yhteisen johtoportaan alaisuuteen luo 
nykyistä paremmat edellytykset tukitoimin-
noille mahdollistaa osaltaan puolustushaaro-
jen erilliset ja yhteiset operaatiot.

Normaali- ja poikkeusolojen korkean terveyden-
huoltopalvelutason ylläpitämiseksi SOTLK:n 
toiminnot järjestetään uudella tavalla vuoden 
2015 alussa. SOTLKE:n tehtäviä yhdistetään 
osaksi PVLOGLE:n tehtäviä ja samalla nykyi-
sin SOTLKE:n henkilöstökokoonpanoon kuu-
luvaa henkilöstöä siirretään PVLOGLE:aan. 
SOTLK:n tällä hetkellä Lahdessa olevat toi-
mitilat siirtyvät organisaatiomuutosten yhtey-
dessä pääosin Riihimäelle. 

Everstiluutnantti, KTM Juha Tikka on pal-
vellut Sotilaslääketieteen keskuksen esikun-
tapäällikön tehtävässä 1.9.2013 lähtien. 
Tikka siirtyi SOTLK:een puolustusministeriön 
resurssipoliittisen osaston vanhemman osas-
toesiupseerin tehtävästä.
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Lääkintäkoulun (LÄÄKK) tehtävät jaetaan 
koko logistiikkajärjestelmän koulutuskes-
kukseksi muodostettavan Logistiikkakoulun 
(LOGK) ja sotilaslääketieteellisen osaami-
sen varmistamiseksi perustettavan SOTLK:n 
Erityisasiantuntijayksikön kesken. LÄÄKK:n 
LOGK:lle siirtyvien tehtävien toteuttamisek-
si rakennetaan uusia vähemmän henkilöstö-
resursseja vaativia toimintamalleja. 

SOTLK:n organisaatiossa nykyisellään oleva 
Lääkintävarikko liitetään vuoden 2015 alus-
ta lähtien henkilöstöresursseiltaan supistettu-
na osaksi 2. Logistiikkarykmenttiä. Sotilasap-
teekin henkilöstö ja toiminnot organisoidaan 
osaksi perustettavaa Erityisasiantuntijayksik-
köä. Varuskunnallisia terveysasematoimin-
toja tuottava Kenttälääkinnän palveluyksik-
kö siirtyy hallinto-osillaan Riihimäelle, mutta 
terveysasemat jatkavat toimintaansa niiden 
varuskuntien yhteydessä, jotka kuuluvat uu-
distettuihin puolustusvoimiin vuoden 2015 
alussa. Tutkimus- ja kehittämisosaston nykyi-
senkaltaiset toiminnot säilyvät vuoden 2015 
jälkeenkin Meilahden sairaala-alueella orga-
nisoituna hallinnollisesti osaksi Erityisasian-
tuntijayksikköä. Erityisasiantuntijayksikön 
hallinto-osien maantieteellinen sijoituspaikka-
kunta on Riihimäki.

Edellä lyhyesti kuvatut muutokset aiheut-
tavat yksityiskohtaisen toteuttamisen osal-
ta suuren työmäärän SOTLK:n henkilöstölle. 
SOTLKE:ssa on laadittu SOTLK2015:n pe-
rustamissuunnitelma, joka koostuu runkoasia-
kirjan lisäksi 23 liitteestä. Liitteissä esitetään 
eri asiakokonaisuuksien yksityiskohtainen ai-
kataulu ja toimenpiteet siirryttäessä vuoden 
2015 kokoonpanoon. Esimerkkejä liitteissä 
käsiteltävistä asioista ovat mm. johtaminen, 
asiakirjahallinto ja PVSAP. Perustamissuun-
nitelman perusajatus on laadittu mukaillen 
NATO:n suunnitteluprosessin kanssa yhteen-
sopivaa operaation perusrakennetta operaatio-
linjoineen ja kriittisine pisteineen.

Puolustusvoimauudistus koskettaa suurinta 
osaa SOTLK:n henkilöstöä. Tässä muutosti-
lanteessa SOTLK toimii hyvän ja vastuullisen 
työnantajan tapaan. Muutoksen kohteeksi jou-
tuvien työtekijöiden kanssa yhteisymmärryk-
sessä on pyritty löytämään selviytymispolku 

läpi niiden haasteiden, jotka ihmistä kohtaavat 
uudelle paikkakunnalle siirtymisen, työtehtä-
vien muuttumisen tai toisen työnantajan pal-
velukseen siirtymisen yhteydessä. Puolustus-
voimat tukee muutoksen kohteeksi joutuvaa 
työntekijäänsä varsin monipuolisesti sekä ta-
loudellisesti että erilaisin virka- ja työsuhde-
joustoin.

Poikkeusolojen puolustusvoimien lääkintä-
huoltojärjestelmän suunnittelu ja liittäminen 
saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi 
muun yhteiskunnan lääkintähuoltojärjestel-
män kanssa on eräs SOTLK:n ydintoiminto. 
Operatiivinen suunnittelu toteutetaan kuluvan 
vuoden aikana ensimmäistä kertaa SOTLK:ssa 
NATO:n suunnitteluohjeistuksen kansallisen 
soveltamisohjeen mukaisesti. Muun valtion-
hallinnon taannoin laatima sosiaali- ja terveys-
toimen uudistuksen periaatepäätös selkeyttää 
puolustusvoimien ja muun yhteiskunnan lää-
kintähuoltojärjestelmän rajapintojen järjeste-
lyiden suunnittelua.

Taloudellisten resurssien osalta SOTLK elää 
niukkuuden aikaa muun julkishallinnon ta-
paan. SOTLK:n tulevan johtoportaan kans-
sa on keskusteltu edessä olevien vuosien re-
surssitarpeista hyvässä neuvotteluilmapiirissä 
ja SOTLK:n toiminnan erityispiirteet resurssi-
tarpeineen on ymmärretty. SOTLK:n asemaa 
resurssointineuvotteluissa tukee myös viime 
vuosien kehitys, jossa SOTLK on kasvanut 
toiminnan ja talouden suunnittelun ja seuran-
nan erääksi puolustusvoimien tarkimmista ja 
luotettavimmista joukoista. 

SOTLK:n lähivuodet ovat muutosten aikaa, 
mutta SOTLK:n päätehtävät säilyvät ennal-
laan. SOTLK:n päätehtävät toteutetaan tinki-
mättä myös tulevaisuudessa. Asevelvollisten 
ja puolustusvoimien palkatun henkilökunnan 
terveyden- ja sairaanhoitopalvelut pidetään 
nykyisenkaltaisella hyvällä tasolla. Myös työ-
terveyspalveluiden tarjonnan puolesta puolus-
tusvoimat säilyy edelleenkin kilpailukykyise-
nä työnantajana.

Juha Tikka
everstiluutnantti, KTM
Sotilaslääketieteen keskuksen esikuntapäällikkö
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NOROVIRUKSEN YLEISYYS PINNOILLA JA 
LEVIÄMISREITIT PUOLUSTUSVOIMISSA

Satu Oristo, Maria Rönnqvist, Ava Sovijärvi, Mika Aho, Tuula Hannila-Handelberg,  
Simo Nikkari, Ari Hörman, Leena Maunula, Paula M. Kinnunen

Sotilaslääketieteen keskus ja Helsingin yliopisto tutkivat vuosina 2013–2014 suolistovi-
rusten, etenkin norovirusten, esiintyvyyttä pinnoilla ja varusmiesten käsissä sekä kasar-
mi- että kenttäoloissa. Käsien pintanäytteenottoon on myös yhdistetty kyselytutkimus, jolla 
selvitetään vatsatautioireita. Hanke liittyy kenttähygieniaan, ympäristöterveydenhuoltoon 
ja epidemiologiaan sivuten myös B-suojelulääkintää. Tutkimuksen pitkän tähtäimen tavoit-
teena on suolistovirusten leviämisen ehkäiseminen ja siten joukon palvelusturvallisuuden ja 
suorituskyvyn tukeminen.

Norovirus (aiemmilta nimityksiltään pieni 
pyöreä virus tai kalikivirus) on yleisin maha-
suolikanavan infektioita sekä oksennus- ja 
ripulitautia aiheuttava virus maailmassa 1. Noro- 
virusinfektio paranee perusterveillä ihmisillä 
tavallisesti itsestään, mutta virus voi äkillises-
ti aiheuttaa suuria epidemioita. Vaikka taudin 
itämisaika (12–48 h) ja oireiden kesto (12–72 
h) ovat lyhyitä, voi virusta erittyä ulosteissa 
useita viikkoja taudin ja oireettomankin infek-
tion jälkeen. Virus leviää helposti saastuneiden 
pintojen ja käsien välityksellä varsinkin laitos-
maisissa oloissa. Norovirukselle altistuvat eri-
tyisesti tiiviissä ryhmissä toimivat ja majoittu-
vat henkilöt, ja epidemiat mm. risteilyaluksilla 
ja sotalaivoilla ovat yleisiä. Norovirusten on 
raportoitu olleen yleisimpiä epidemioiden ja 
yksittäisten tautitapausten aiheuttajia Irakin 
sodassa 1991 sekä USA:n 2 että Britannian 3 
taistelevissa joukoissa. 

Vuosina 2007−2011 Suomessa rekisteröitiin 
1 591−2 807 varmistettua norovirustapausta 4. 
Muiden infektioiden tapaan myös norovirus-
tautitapaukset ovat alirekisteröityjä. Onkin 
arvioitu, että jokaista rekisteröityä tapausta 
kohti esiintyy 288 diagnosoimatonta tapaus-
ta 5. Noroviruksen keskimääräinen ilmaantu-
vuus esimerkiksi Iso-Britanniassa on 47 tauti- 
tapausta 1 000 henkilövuotta kohti 6. 

Norovirus voi levitä paitsi suoraan ihmises-
tä toiseen, myös ruoan, veden ja ympäristön 

pintojen välityksellä. Virus kestää maha-suoli- 
kanavan happamuuden lisäksi monenlaisia 
ympäristöoloja sekä siivous- ja desinfektioai-
neita. Norovirus on perimältään hyvin moni- 
muotoinen: ihmisellä esiintyy genoryhmien I, 
II ja IV noroviruksia, jotka luokitellaan edel-
leen kymmeniksi genotyypeiksi. Genotyyppi-
en osoituksella on merkitystä leviämisreittien 
selvittelyssä. Noroviruksia on todettu pin-
noilla paitsi ruokamyrkytysepidemioiden yh-
teydessä 7 myös mm. elintarviketeollisuus- 
laitoksissa, lähinnä taukotiloissa 8. 

Suolistoperäisen adenoviruksen esiintymistä 
vedessä pidetään osoituksena ulosteperäisestä 
saastumisesta 9. Tämän vuoksi tutkimuksessa 
selvitettiin myös adenovirusten esiintyvyyttä 
kosketuspinnoilla ja käsissä.

NOROVIRUKSEN MERKITYS 
PUOLUSTUSVOIMISSA

Puolustusvoimissa norovirus on viimeisen 15 
vuoden aikana aiheuttanut lukuisia merkit-
täviä epidemioita sekä kasarmi- että kenttä-
oloissa. Vaikka noroviruksen aiheuttamat ok-
sennus- ja ripulitaudit paranevat itsestään, ne 
saattavat pahimmillaan lamauttaa joukon toi-
minnan useaksi päiväksi ja normaalioloissa-
kin johtaa koulutus- ja harjoitusohjelmien pe-
ruutuksiin tai merkittäviin muutoksiin (esim. 
Koski 2008, Maanvyöry 2009, Pyörremyrs-
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ky 2011, miinalaiva Pohjanmaa 2012). Täs-
tä syystä norovirusta – muiden elintarvike- ja 
vesivälitteisten tartuntojen ohella – pidetään 
myös mahdollisena biohäiriköinnin välineenä. 

Kaikkien epidemioiden ehkäisyssä ja hal-
linnassa ensisijaista on hyvä kenttähygienia, 
lääkintähenkilöstön kyky havaita epidemia 
jo alkuvaiheessaan sekä nopeat toimenpiteet 
epidemian taltuttamiseksi. Joukon palvelus- 
turvallisuuden ja toimintakyvyn varmista-
misen lisäksi kaikkien vatsatautiepidemioi-
den selvittäminen on lakisääteinen velvolli-
suus (TartuntatautiL 538/1986, ElintarvikeL 
23/2006 ja TerveydensuojeluL 763/1994 sekä 
VNa 1365/2011). Tätä tarkoitusta varten on 
jokaiseen varuskuntaan nimetty ruokamyr-
kytysten selvitystyöryhmä. Käytännön toi-
menpiteet vatsatautiepidemian sattuessa on 
ohjeistettu määräyksessä ”Elintarvike- ja vesi-
välitteisen epidemian (ruokamyrkytys) selvit-
täminen puolustusvoimissa” (HI707).

NORO- JA ADENOVIRUKSET TAVALLISIA 
KASARMIEN KOSKETUSPINNOILLA
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 
2013 kerättiin 314 pintanäytettä kahden joukko-
osaston (joukko-osastot A ja B) kasarmitiloista. 

Näytteitä otettiin molemmissa joukko-osastois-
sa seitsemällä käyntikerralla, etupäässä ma-
joituskasarmien saniteettitiloista, mutta myös 
muilta usein sormeiltavilta pinnoilta. 

Tutkimuksessa kerättiin sivelynäytteitä kasar-
mitilojen tavanomaisilta kosketuspinnoilta.

Noro- ja/tai adenoviruksia todettiin pinnoil-
ta virusten perimää osoittavilla polymeraasi- 
ketjureaktiomenetelmillä kummastakin jouk-
ko-osastosta, yhteensä 12 käyntikerralla 14:sta. 
Noroviruksen perimää esiintyi 23/314:ssa 
(7,3 %) sisätilojen pintanäytteistä. Joukko- 
osastossa A esiintyi toistuvasti ainoastaan  

Noro- ja adenoviruspositiivisten pintanäytteiden osuus joukko-osastoista A ja B otetuista pin-
tanäytteistä näytteenottokohteittain keväällä 2013. Yksi joukko-osaston B saniteettitilan näyte 
sisälsi suolistoperäistä adenovirusta.
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genoryhmän I noroviruksia, kun taas joukko-
osastossa B esiintyi genoryhmää II. Useim-
miten noroviruksia todettiin saniteettitiloista, 
mutta myös muun tilan ovenkahvasta, virvoi-
tusjuoma-automaatista ja sosiaalitilan peli-
konsolista.

Adenovirustestillä huomattava osa eli 27/314 
(8,6 %) pintanäytteistä sisälsi adenovirus-
ta, mutta näistä vain yksi (0,3 %) varmistui 
suolistoperäiseksi muiden löydösten sopiessa 
hengitystieperäisiin kantoihin. Osa kannoista 
on parhaillaan tyypitettävänä, ja niitä voidaan 
jatkossa vertailla muissa hankkeissa nenä- 
nielusta löydettyihin adenoviruksiin. 

Tulosten valmistuttua viruslöydöksistä ilmoi-
tettiin joukko-osastoon, jotta siivousta voitiin 
tehostaa. Mahdollisesti näiden toimenpiteiden 
vuoksi viruksia ei löydetty samoilta pinnoilta 
seuraavilla näytteenottokerroilla.

NORO- JA ADENOVIRUKSIA ESIINTYY 
MYÖS VARUSMIEHILLÄ
Varusmiesten käsistä kerättiin 77 pintasively- 
näytettä. Näytteet otettiin terveysasemien 
vastaanotolle saapuneilta vapaaehtoisilta va-
rusmiehiltä em. kahdessa joukko-osastossa 
viidellä käynnillä kolmen viikon sisällä. Käsi- 
näytteen antajilta selvitettiin kyselyn avulla 
heidän ja heidän lähipiirinsä mahdolliset vatsa- 
tautioireet ja niiden esiintymisajankohdat. 

Käsissä havaittiin noroviruksia harvemmin 
(2,6 %) kuin kasarmien kosketuspinnoilla. 
Käsien norovirukset kuuluivat tavallisempaan 
genoryhmään II. Adenoviruksia löydettiin 
erittäin yleisesti eli 33/77:ssa (42,9 %) näyt-
teistä. Kaksi (6,1 %) adenolöydöstä osoittau-

tui suolistoperäiseksi, muut olivat todennäköi-
sesti hengitystiekantoja. Adenovirukset ovat 
merkittäviä hengitystieinfektioiden aiheuttajia 
varusmiehillä, joten löydös on tärkeä.

Kyselyn perusteella joukko-osastossa A ei kä-
sinäytteiden ottohetkellä ollut vatsatautitapauk-
sia, mutta noin kuukautta aiemmin niitä oli 
esiintynyt. Joukko-osastossa B vatsatautia oli 
liikkeellä käsitutkimuksen aikaan. 

Ennen käsien ja kosketuspintojen tutkimuk-
sen aloittamista tutkittiin nimettömästi uloste- 
näytteet joukko-osastossa A palvelevalta 11 
varusmieheltä, jotka olivat hakeutuneet vatsa-
vaivojen vuoksi sairaanhoitajan vastaanotol-
le. Viidellä (45,4 %) heistä todettiinkin noro-
virusta ulosteessa, vaikka oireiden oli arveltu 
olevan epäspesifisiä tai perusteettomia. 

VIRUSTYYPITYKSISTÄ LISÄVALAISTUSTA

Noroviruksia todettiin yleisesti kasarmien kos-
ketuspinnoilla. Tutkimuksissa saatiin uutta tietoa 
mm. harvinaisempaan genoryhmään I kuuluvan 
noroviruksen esiintymisestä ja säilyvyydestä 
pinnoilla. Alustavat tarkemmat tyypitystulokset 
viittaavat siihen, että joukko-osastossa A esiin-
tyi samaa genoryhmän I norovirustyyppiä pin-
noilla usean viikon ajan. Tutkimusasetelmam-
me ei paljasta, esiintyikö joukko-osastossa A 
uusia vatsatautitapauksia, vai eritettiinkö virusta 
oireettomasti. Nimettömästi tutkittujen uloste- 
näytteiden perusteella osoitettiin, että maalis-
kuun alussa usealla potilaalla joukko-osastossa 
A esiintyi samaa genoryhmän I norovirustyyp-
piä, jota myöhemmin huhti- ja toukokuussa oli 
löydettävissä käymälätilojen pinnoilta. 

Noro- ja adenoviruspositiivisten käsinäytteiden osuus joukko-osastoissa A ja B palvelevilla 
varusmiehillä keväällä 2013. Yhdeltä varusmieheltä todettiin molemmat virukset. Kaksi adeno-
viruslöydöstä neljästätoista oli suolistoperäisiä.
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Käsien sivelynäytteitä kerättiin vapaaehtoi-
silta varusmiehiltä nimettömästi. Samalla 
kyseltiin heidän ja lähipiirinsä vatsatauti-
oireista.

TUTKIMUS JATKUU
Tutkimus on jo tuottanut arvokasta tietoa noro-
viruksen esiintymisestä ja leviämisestä joukko-
osastoissa. Kuluvana vuonna 2014 kartoitetaan 
kasarmien lisäksi norovirusten esiintymistä 
maasto- ja sotaharjoitusten yhteydessä. Pitkän 
tähtäimen tavoitteena on suolistovirusten le-
viämisen ehkäiseminen ja siten joukon palve-
lusturvallisuuden ja suorituskyvyn tukeminen. 
Tähän päästään hyödyntämällä tuloksia kenttä- 
hygieniaan, ympäristöterveydenhuoltoon, epi-
demiologiaan ja biologiseen suojeluun liittyvien  
ohjeiden ja käytäntöjen kehittämisessä.  

Tutkimuksen tuloksia on esitetty Eläinlääkä-
ripäivillä 2013 10 ja Virologipäivillä 2014. 
Tutkimuksella on Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin koordinoivan eettisen toi-
mikunnan puolto sekä puolustusvoimien tutki-
muslupa.

Kiitämme Sari Solotogoroffia avusta näytteen-
otossa ja -käsittelyssä, SOTLK:ta rahoitukses-
ta, tutkimuksessa mukana olevien terveysasemi-
en ja joukko-osastojen sekä Puolustushallinnon 
rakennuslaitoksen henkilökuntaa avusta ja tu-
esta, vapaaehtoisia varusmiehiä osallistumi-
sesta sekä huoltorykmenttien eläinlääkäreitä 
aktiivisuudesta.
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SUOJELULÄÄKINTÄÄ VÄLIMERELLÄ
Johanna Törmä, Mikko Illi

Suomi osallistuu parhaillaan Tanskan johtamaan monikansalliseen merikuljetusoperaati-
oon, jonka tehtävänä on kuljettaa kemialliset taisteluaineet ja niiden valmistamiseen käy-
tettävät kemikaalit pois Syyriasta. Tehtävässä tuetaan kemiallisten aseiden kieltojärjestö 
OPCW:n (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) ja YK:n toimintaa Syy-
rian kemiallisten aseiden hävittämiseksi. Suomesta operaatioon osallistuvan osaston aloi-
tuskokoonpano koostui pääosin puolustusvoimien palkatusta henkilöstöstä, joka on saanut 
koulutuksen maavoimien Suojelun erikoisosaston (SEO) toimintaan.

Suomalainen osasto Välimerellä (SOV) on 
joulukuun alusta 2013 alkaen osallistunut 
OPCW/UN:n kriisinhallintaoperaatioon. Me-
rikuljetusoperaation tavoitteena on kemial-
listen taisteluaineiden kuljettaminen Syyrias-
ta edelleen hävitettäväksi. Laivasto-osaston 
tehtävän tukemisen ohella suomalaisten osal-
listuminen tukee puolustuskyvyn ja suojelun 
erikoisosaamisen kehittämistä. Lisäksi se on 
pohjoismaista kriisinhallinta- ja suojeluyhteis-
työtä parhaimmillaan.

Laivasto-osaston kokonaisvahvuus alussa oli 
noin 430 henkilöä, kolme sotalaivaa sekä kak-

si rahtilaivaa. Osaston johtovastuu oli Tans-
kalla, joka asetti operaatioon fregatin ja rah-
tialuksen. Myös Norja osallistui operaatioon 
fregatilla ja rahtialuksella. Kolmas fregatti tuli 
Iso-Britanniasta. Operaation aikana kuljetuk-
sia suojaamaan saapui sota-aluksia myös Ve-
näjältä ja Kiinasta.

Laivasto-osastossa SOV:n tehtäväksi muodos-
tui CBRN (Chemical, Biological, Radiologi-
cal, Nuclear) QRF-toiminta (Quick Reaction 
Force). Tehtävä piti sisällään mm. suojelu-
tiedustelua, näytteenottoa, evakuointia, puh-
distamista ja vaaran hallintaa. QRF:n toimin-

Suomalainen CBRN QRF matkalla tehtävään rahtialukselle.
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ta-alueeseen kuuluivat sekä tanskalainen että 
norjalainen rahtialus ja em. valmiutta ylläpi-
dettiin tanskalaisella HDMS Esbern Snare 
-fregatilla. Osaston huolto- ja tukiosa (Natio-
nal Support Element) oli sijoitettuna Limasso-
liin, Kyprokselle.

OPERAATION ALOITUS
SOV:n henkilöstö irtautui tehtävään itsenäi-
syyspäivän jälkeen 3-4 päivän varoitusajalla. 
Näin nopealla aikataululla lähteminen ei oli-
si ollut mahdollista ilman useita vuosia kes-
tänyttä kouluttautumista mahdolliseen kriisin-
hallintaoperaatioon. Operaation toteutuessa 
Nato-evaluoinnit ja kansainväliset suojelu-
harjoitukset saivat yllättäen aivan uudenlaisen 
merkityksen. Heti alkuun todettiin aiemmin 
harjoiteltujen tehtävien rajoittuneen vahvasti 
maaoperaatioita varten, mutta lyhyen meritoi-
minnallisen orientaatiojakson jälkeen ennalta 
opetellut perustaistelumenetelmät oli toteutet-
tavissa myös tässä uudessa merellisessä toi-
mintaympäristössä. 

Joulukuun 19. päivään mennessä tehtäviä oli 
harjoiteltu tanskalaisten kanssa yhteistoimin-
nassa sen verran, että laivasto-osaston komen-
taja pystyi ilmoittamaan OPCW:lle valmiu-
desta. Tämän jälkeen kansainväliset poliittiset 
tahot ja Syyrian sisällissodan tilanne vaikut-
tivat toimintaan siten, että ensimmäistä lastia 
päästiin hakemaan Latakian satamasta 7. tam-
mikuuta 2014.

LÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYT
Toimiminen CBRN-aineiden ympäristössä tuo 
lääkintähuoltoon lisähaasteita. Lääkintähenki-
löstö ei ole tottunut hoitamaan CBRN-altistu-
neita sotilas- eikä siviiliterveydenhuollossa, 
koska tilanteita ei kohtaa jokapäiväisessä toi-
minnassa. CBRN- aineille voi samaan aikaan 
altistua useita henkilöitä, jolloin kyseeseen 
voi tulla myös monipotilastilanne. Potilaiden 
saastumisen tila voi muodostaa vaaran myös 
hoitohenkilöstölle, ja puhdistustoimenpiteet 
tulee ottaa huomioon osana hoitotoimenpitei-
tä. Lääkintähuollon rajalliset mahdollisuudet 

saastuneella alueella toimimiseen ja mahdolli-
set altistuneet vammapotilaat tuovat lisähaas-
teita lääkintähuollon toteutukseen.

Laivasto-osaston lääkintähuolto oli järjestet-
ty siten, että jokaisella laivalla oli lääkärita-
soinen hoitokapasiteetti käytettävissä. Tans-
kalaiset rotatoivat operaatioon osallistuvaa 
lääkintähenkilöstöä kuuden viikon välein. 
Lääkintähenkilöstön CBRN-koulutustausta 
oli vaihtelevaa ja osalla siviilisairaalasta pal-
katuilla ei ollut aikaisempaa kokemusta soti-
lasoperaatioista, puhumattakaan CBRN-toi-
mintaympäristössä työskentelystä. SOV:n 
henkilöstöön kuului CBRN-koulutuksen saa-
nut sairaanhoitaja.

LÄÄKINTÄHUOLLON VARAUTUMINEN

Lääkintähuoltosuunnitelmassa oli varauduttu 
neljään eri skenaarioon:

1. trauma/sairastuminen
2. kemikaalille altistuminen ilman vammaa
3. kemikaalille altistunut vammapotilas
4. edellä mainittujen tilanteiden mukainen 

monipotilastilanne.

Esbern Snare-fregatin lääkäri toimi koko lai-
vasto-osaston päällikkölääkärinä. Eri laivoilla 
olevan lääkintähenkilöstön alkuvaiheen teh-
täviin kuului edellä mainituissa skenaarioissa 
potilaiden peruselintoimintojen turvaaminen. 
Evakuointiiin oli käytettävissä laivasta riip-
puen erikokoisia kumiveneitä sekä helikopte-
reita. Helikopterin käyttö altistuneen potilaan 
evakuoinnissa rahtilaivalta ei ollut mahdol-
lista ennen potilaalle suoritettua perusteellis-
ta puhdistusta. Jatkoevakuoinnissa laivojen 
omat helikopterit olisivat mahdollistaneet il-
maevakuoinnin. Tarpeen vaatiessa Kyproksel-
la oli päivystysvalmiudessa lisää ilmaevaku-
ointikapasiteettia.

ROLE 2 -tasoisena tukeutumissairaalana ope-
raation lastausvaiheen ajan toimi Limasso-
lissa sijaitseva yksityissairaala, johon laivas-
to-osasto joutuikin tukeutumaan muutamia 
kertoja. Näiden tapausten perusteella hoito 
siellä vaikutti varsin hyvätasoiselta. 
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RISKIT
CBRN QRF-tehtävä oli luonteeltaan monitahoi-
nen. Hälytys todelliseen tehtävään olisi todennä-
köisesti ollut erittäin haastava ja riskialtis jokai-
selle siihen osallistuvalle. Kemikaalitilanteessa 
toimiminen on yksittäiselle sotilaalle aina haas-
tavaa. Erityisesti onnettomuustilanteessa oli-
si ollut mahdollista, ettei potilaan pelastamisek-
si olisi voitu tehdä paljoakaan. Toisaalta kaikki 
kemikaalien vaikutukset eivät näy välittömästi, 
vaikka potilas alkuvaiheesta selviäisikin. Jatku-
vassa valmiudessa olo lisäsi henkistä kuormi-
tusta, jota kuitenkin pystyi kohtuullisesti purka-
maan säännöllisellä koulutuksella ja urheilulla.

Sen sijaan yleinen eläminen ja oleminen sota-
laivalla eivät tuoneet suomalaisille mitään sel-
laisia riskejä, joita ei olisi tunnistettu yleisesti 
merivoimien toiminnassa jo aiemmin. SOV:n 
henkilöstön maavoimallinen tausta toki näkyi 
tässäkin asiassa ja tottumattomille laivaolo-
suhteet tuntuivat aluksi sekä mielenkiintoisilta 
että hämmentäviltä. 

Operaation aikana harjoiteltiin suojelulääkintää.

LÄÄKINTÄKOULUTUKSET
Pitkän valmiudessa oloajan ja harvojen La-
takiassa käyntien väliajat ryhmä käytti hy-
vin tehokkaasti koulutuksiin ja harjoituksiin. 
Lääkintäkoulutukset tukivat QRF-tehtävään 
liittyvää mahdollista evakuointitehtävää erin-
omaisesti. Jokainen ryhmän jäsen osallistui 
useisiin erilaisiin harjoituksiin, joissa potilaan 
kohtaamisen perusteita ja suojelulääkinnälli-
siä perusperiaatteita harjoiteltiin. Tärkeimmät 
toimenpiteet olivat altistumisen vähentäminen 
suojautumalla, turvalliselle alueelle evakuoi-
malla ja välittömillä puhdistustoimenpiteillä 
sekä hermokaasumyrkytystilanteessa vasta-
lääkkeen annostelu. (Taulukko 1.)

Laivasto-osasto järjesti myös evakuointihar-
joituksia, joihin liittyi mm. potilaiden vinssaa-
mista rahtilaivalta kumiveneeseen ja potilaiden 
puhdistusharjoituksia ennen varsinaisia hoito-
toimenpiteitä. Näissä harjoituksissa yhteistoi-
mintaa eri toimijoiden ja kansallisuuksien välillä 
päästiin toteuttamaan tehokkaasti käytännössä.
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YHTEISTYÖ TANSKALAISTEN KANSSA
Ennen operaatiota tanskalaisten kanssa toteu-
tetut kansainväliset suojeluharjoitukset loivat 
hyvän pohjan yhteistoiminnalle. Oli muka-
va tavata aikaisemmista harjoituksista tuttuja 
suojelumiehiä uudelleen ja valmistautua hei-
dän kanssaan todellisiin suojelutehtäviin.

Yhteistyö myös tanskalaisen lääkintähenki-
löstön kanssa oli sujuvaa ja luontevaa. Yh-
tenäiset luokittelu- ja hoitoprotokollat oli 
helposti sovitettavissa. Hermokaasun myrky-
tysoireisiin oli molemmilla kansallisuuksilla 
käytössä sama vastalääke (obidoksiimi) ja yh-
teistoiminnassa laadittuun hoitoprotokollaan 
osallistui myös SOTLK:n taustatukea (reach 
back) antanut asiantuntijapooli. Operaatiol-
la oli käytettävissä tarkat tiedot kuljetettavana 
olevista kemikaaleista, niiden määristä ja omi-
naisuuksista. Nämä tiedot auttoivat kohdenta-
maan hoitotoimenpiteet ja helpottivat lääkin-
nällistä varautumista. 

YLEISTÄ
SOV:n terveystilanne pysyi koko operaation 
ajan jopa poikkeuksellisen hyvänä. Rokotuk-

set olivat suurin lääkintähuollollinen tehtävä, 
koska rotaatiokoulutuksen aikana niitä eh-
dittiin täydentää vain yhtenä päivänä. Pientä 
flunssa-aaltoa lukuun ottamatta isommilta tau-
ti- ja loukkaantumistapauksilta vältyttiin.

Henkilöstö koostui kokonaisuudessaan ai-
emmin tutuista työtovereista ja tämä helpot-
ti työskentelyn aloittamista yhteisen tavoit-
teen eteen ilman sen suurempia tutustumis- tai 
ryhmäytymiskuvioita. SEO:laisuus oli myös 
kaikkia yhdistävä voimavara, joka kantoi ryh-
män erinomaiseen suoritukseen CBRN QRF 
-tehtävän toteuttamisessa.

Kirjoittajat: 
Johanna Törmä 
yliluutnantti, Suojelulääkintäryhmän johtaja 
Suomalainen Osasto Välimerellä

Mikko Illi 
majuri, National Support Element (NSE) päällikkö 
Suomalainen Osasto Välimerellä
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SOTILASLÄÄKETIETEEN HISTORIASTA:  
VUOSIEN 1889–90 INFLUENSSAPANDEMIA  

VARUSKUNNISSA 

Ilkka Mäkitie

Suomessa oli yleinen asevelvollisuus vuosina 1881–1901. Asepalvelus oli tuolloin mah-
dollista suorittaa yhdeksässä varuskunnassa (Kaartin pataljoona ja Uudenmaan Tarkka-
ampujapataljoona Helsingissä, seitsemän maakunnallista tarkka-ampujapataljoonaa, Lap-
peenrannan rakuunarykmentti vuodesta 1889) tai kesäisin lyhempänä asekoulutuksena 32 
alueellisessa reservikomppaniassa. Terveydellisistä syistä vapautettujen määrä oli kutsun-
noissa suuri ja ikäluokista määrättiin palvelukseen vain noin 50 % 1.

Sotaväen vuosittaisesta terveydenhuollosta julkaistiin tietoja Finska Militär Tidskrift 
-aikakauskirjassa sekä sotaväen terveydenhuollon vuosikertomuskirjoissa2. Influens-
saan sairastuminen oli muiden sairauksien ja tapaturmien ohella tilastoitu tarkasti. 
Tämä kirjallisuustutkimus kuvaa vuosina 1889–90 levinneen ja hyvin dokumentoidun in-
fluenssapandemian esiintyvyyden Suomen varuskunnissa Erityisesti haluttiin selvittää tau-
din oirekuvaa ja sairastumista jälkitauteihin.

Tutkimuksessa käytiin läpi em. aikakauskir-
jan ”Redogörselge öfver hälsö- och sjukvår-
den vid finska militären under år 1886–1890; 
De aktiva truppen, Reserven” -artikkelit, sekä 
muut aikakauskirjan terveydenhuoltoa kos-
kevat julkaisut vuosilta 1881–1900. Aineisto 
käsitti satoja sivuja asevelvollisten terveysti-
lastoja sekä kertomuksia ja pohdintaa joukko-
yksiköiden ja maakuntakomppanioiden ter-
veyden- ja sairaanhoidosta. 

Mainituissa tilastoissa hengitysteiden infek-
tiotaudit oli diagnostisoitu erinimisiksi kuu-
meiksi, influenssaksi, laryngiitiksi, bronkiitik-
si, pneumoniaksi, pleuriitiksi ja empyeemaksi. 
Nenänieluinfektioista oli tilastoitu tonsilliit-
ti, difteria, abscessus pharyngealis, otiitti ja 
vastaavat. Rokkotaudeista oli puolestaan ti-
lastoitu morbilli, parotisis (lienee parotitis?), 
rubeola, vesirokko sekä tulirokko. Vakavim-
mista infektioista oli diagnostisoitu meningiit-
ti ja septikemia. Käytetty diagnoosivalikko oli 
laaja ja järjestelmällinen vuosina 1881–1901. 
Sairaala- ja avohoidossa (ambulatoorisesti) 
hoidetut oli eritelty. 

Käytännössä nyt läpikäytiin tilastointi ja poh-
dinta influenssan osalta talvelta 1889–90. Vain 
kesäisin reservikomppanioissa eli lyhyemmän 
ajan koulutettavien asevelvollisten sairastu-
vuutta ei tarkasteltu. 

Lisäksi tutustuttiin Duodecim-lehden nume-
roihin vuosilta 1890–1900 sekä suomenkieli-
seen ”Influenssa, mitä tauti on ja miten se pa-
rannetaan” -kirjaseen vuodelta 1912 3. 

TULOKSET

Vuonna 1889 pataljoonissa palveli yhteen-
sä 4 630 asevelvollista, mikä oli jonkin ver-
ran vuosittaista keskiarvoa vähemmän. Vuosi-
kertomuksissa influenssadiagnoosia käytettiin 
säännöllisesti vasta vuodesta 1889 alkaen.

Influenssaa todettiin ensimmäisenä Viipurin 
pataljoonassa 12. marraskuuta 1889, Kaartin 
pataljoonassa Helsingissä 26. marraskuuta ja 
sen jälkeen kolmessa viikossa Turun, Oulun, 
Uudenmaan, Hämeenlinnan, Mikkelin, Kuo-
pion ja Vaasan pataljoonissa. Vasta perusta-
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misvaiheessa olevassa Rakuunarykmentissä 
Lappeenrannassa epidemia todettiin 30. mar-
raskuuta. 

Varuskunnissa epidemian leviämistä pyrittiin 
estämään puhtaudella, tuuletuksella, desinfioi-
malla majoitustiloja sekä keventämällä palve-
lustehtäviä ja kieltämällä tarpeeton ulkona olo. 

Varuskunnallisista epidemioista on ilmoitettu 
myös epidemian huippu ja päättyminen. Epide-
mian katsottiin päättyneen vuodenvaihteessa 
1889–90. Influenssaan sairastuneiksi kirjattiin 
yhteensä 1 855 miestä, eli 40 % vahvuudesta. 
 
Sairastuneiden oireet oli kuvattu tarkasti (kts. 
oheinen taulukko). Kuumeen kestoksi todet-
tiin vain pari päivää, jota seurasi ruokahalutto-
muutta, sekä hengitystie- ja korvatulehduksia. 
Oireet kuvattiin lievemmiksi epidemian alussa 
ja voimakkaammiksi sen keskivaiheilla. Ko-
konaissairastamisajaksi todettiin 3–7 päivää.

Influenssan oireet varuskunnissa

• Äkillinen kuume ad 40 C, tai enemmän
• Voimakas päänsärky
• Erityisesti silmien seudun särky
• Nivelsärky
• Väsymys
• Hengitysteiden tulehdus (katarri)
• Oksennus ja ripuli

Influenssaan sairastuneista hoidettiin sairaa-
loissa 137 potilasta, eli vain 8 % diagnoosin 
saaneista. Merkittävä osa potilaista hoidettiin 
avohoidossa eli ns. ambulatoorisesti. Influens-
san jälkitaudeiksi kirjattiin samana vuonna 
yhteensä 36 pneumoniaa ja pleuriittia sekä 
empyeemaa (jotka useimmiten operoitiin). 
Enemmän kirjattiin korvatulehduksia, silmä-
tulehduksia, bronkiitteja, enteriittejä, jne. 

Vuodelle 1890 siirtyi sairaaloissa hoidettavia 
influenssapotilaita 12 ja heidän keskimääräi-
nen hoitoaikansa oli noin 20 vrk. Vastaavas-
ti siirtyi bronkiitti-, pneumonia- ja pleuriitti-
diagnoosilla 29 potilasta vuodelle 1890.  

Vuoden 1889 aikana menehtyi yhteensä 8 ase-
palvelustaan suorittavaa akuuttiin pneumo- 

niaan, empyemaan tai pleuriittiin. Vuonna 
1890 menehtyi 3 potilasta pneumoniaan ja yh-
den kirjattiin menehtyneen influenssaan. Yksi-
selitteisesti ei ollut selvitettävissä, missä mää-
rin keuhkoinfektioiden mortaliteetti kohdistui 
influenssan sairastaneisiin. Kuolleisuus pneu-
moniaan oli vuosittain 1881–1901 vaihdellut 
0–11 menehtyneen välillä.

POHDINTA
Pandemia levisi Suomen varuskunnissa muu-
tamassa viikossa ja siihen sairastui 40 % soti-
laista. Seurannaistauteja esiintyi helmikuuhun 
1890 saakka.

Vuoden 1889–90 pandemian ensimmäiset tau-
titapaukset havaittiin Keski-Venäjällä touko-
kuussa 1889, josta se levisi yli Euroopan. Ajan 
sanomalehdet tunnistivat lähestyvän kulku-
taudin 3. Aikalaiset Suomessa kutsuivat tautia 
myös ”ryssän yskäksi” 5. Nykyisin pandemia 
tunnetaan hyvin ja se on nimetty viidenneksi 
tai venäläiseksi influenssapandemiaksi 4.

Pandemian aiheutti H2N2-influenssavirus. 
Se lienee ollut täysin uusi virus. Pandemias-
sa oli kolme aaltoa: ensimmäinen 1889–90, 
toinen 1891 ja kolmas 1892. Toisen ja kol-
mannen aallon aikana kuolleisuus oli suurem-
pi kuin ensimmäisen aallon aikana. Venäläi-
sen pandemian aiheuttama virus tunnistettiin 
vasta 1950-luvulla, jolloin todettiin 1889–
90 eläneillä vasta-aineita H2-pintarakennetta 
vastaan, kun taas nuoremmilla ei tätä immuu-
nisuojaa ollut 4.

Oulun varuskuntasairaalan potilashuone  
v. 1890.
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Influenssa-sana juontaa juurensa englannin-
kielisestä influence-sanasta, joksi lääkäri John 
Huxham nimitti Iso-Britanniassa vuoden 1732 
kuumetautia, joka oli neljä vuotta kestänyt in-
fluenssapandemia. Suomessa lienee ensim-
mäisen influenssa-artikkelin kirjoittanut lää-
käri Idman vuonna 1882 6. Vuoden 1889–90 
influenssapandemiasta julkaistiin jo useampia 
lääketieteellisiä artikkeleita 7, 8. Myös pande-
mia-sana oli jo käytössä.

Kirjallisuudessa on esitetty, että vuoden 1889–
90 pandemiaan sairastui 25–50 % koko väes-
töstä ja kuolleiden määrä oli 0,15 % 4. Suomen 
varuskunnissa sairastuvuus ja mortaliteetti 
vastasivat tarkalleen em. lukuja.

Taudinkuva vaikutti lähinnä tyypilliseltä. Ver-
rattaessa esim. pneumonian esiintyvyyttä vuosi-
kertomuksissa ennen ja jälkeen epidemiakauden 
1889–90, syntyy vaikutelma, että vakavia jäl-
kitauteja alahengitysteissä ei tämän pandemian 
yhteydessä varuskunnissa esiintynyt mitenkään 
poikkeuksellisen runsaasti (kts. kaavio).

Influenssataudin eteneminen oli Suomen va-
ruskunnissa kuvattu yllättävän hyvin ja päi-
vämäärien tarkkuudella. Sotaväen ylilääkärit 
Winter ja Wahlberg myös analysoivat tarkas-
ti sairastavuusaineiston.

Laajemminkin sotaväen terveydenhuollossa 
korostettiin terveydenhoitoa sekä myös jouk-
ko- ja leirimajoituksen hygieniaa. Kullakin 
pataljoonalla, sekä maakuntien reservikomp-
panioilla, oli oma lääkäri sekä muu lääkintä-
henkilöstö. Kokonaiskuvaksi jäi, että tervey-
denhuolto oli hyvällä tasolla. 

Epidemiologisia tilastoja on puolustusvoimis-
ta saatavissa yli 125 vuoden ajalta. Itsenäi-
syyttä edeltävä sairastuvuus vuosilta 1881–
1901 oli myös koottu omaksi tilastokirjakseen 
9. ”Sotaväen terveys” -vuosikertomuskirjat 10 

puolestaan kuvaavat terveystilannetta vuosi-
na 1928–1939. Vuosilta 1939–44 on julkaistu 
mm. ”Tartuntataudit talvi- ja jatkosodan aika-
na” -tutkimus 11. 

Sairaalassa hoidetut influenssa- ja pneumoniapotilaat.
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POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN  
SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Eija Silvennoinen, Kalevi Karjalainen

Potilasturvallisuus ei ole monimutkaista tiedettä. Turvallisuus syntyy pienistä yksinkertai-
sista teoista, kuten potilaan oikeasta tunnistamisesta, omien työprosessien yksinkertaistami-
sesta, työympäristön kehittämisestä ja tiedon siirron varmistamisesta. 

Potilasturvallisuus ei kuitenkaan synny yksittäisen koulutuksen, käskyn tai ohjeen avulla. 
Potilasturvallisuuden tulee olla osa jokaisen terveydenhuollon organisaation työpaikkakult-
tuuria ja sitä tulee kehittää jatkuvasti. Turvallisuuskulttuurista on esimerkkinä liikenne-
lentäminen, jossa ennen lentoon lähtöä tehdään monia rutiinitarkistuksia turvallisuuden 
varmistamiseksi. Samankaltaista ajattelutapaa terveydenhuollossa kutsutaan potilasturval-
lisuudeksi.

Kuvittele tekeväsi aamiaisleipää, jonka pääl-
le heität sattumanvaraisesti emmentaljuuston 
viipaleita. Yhden viipaleen jälkeen juuston 
koloista näkyy selvästi leipää (siis selvä hait-
tatapahtuma!), mutta näkyykö leipä kolmen 
viipaleen jälkeen? Todennäköisyys haittata-
pahtumille pienenee, jos käytetään useita tur-
vallisuuden hallintakeinoja samanaikaisesti. 

WHO on listannut viisi yksinkertaista ja hal-
paa keinoa estää tavallisia haittatapahtumia:

1. samannäköiset tai samalta kuulostavat 
lääkkeet vaihdetaan erilaisiksi;

2. potilaan tunnistamista parannetaan esim. 
rannekkeella;

3. potilasta siirrettäessä tai hoitopaikan vaih-
tuessa noudatetaan vakiintunutta rapor-
tointia, jossa voidaan käyttää tarkistuslis-
taa muistin apuna;

4. leikkaussalissa käytetään tarkistuslistaa;
5. noudatetaan hyvää käsihygieniaa.

Terveydenhuollossa ja sen toimintaympäris-
tössä tapahtuu jatkuvasti monia potilasturval-
lisuuteen vaikuttavia muutoksia muun muassa 
lääketieteellisen tutkimuksen ansiosta. Uusi-
en, entistä vaikuttavampien lääkkeiden ja tek-
nologioiden hallittu ja oikea käyttö asettaa 
entistä korkeampia vaatimuksia terveyden-
huollon ammattihenkilöiden osaamiselle.

MITÄ POTILASTURVALLISUUDELLA 
TARKOITETAAN? 

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan potilaan 
tarpeeseensa saamaa oikeaa ja oikea-aikaista 
hoitoa, josta hänelle aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa. Potilasturvallisuudella tarkoite-
taan kaikkia niitä terveydenhuollossa toimivi-
en ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja 
organisaatioiden periaatteita ja toimintakäy-
täntöjä, joilla varmistetaan potilaiden tervey-
den- ja sairaanhoidon palvelujen turvallisuus. 
Potilaan hoidon turvallisuudella tarkoitetaan 
myös sairauksien ehkäisyn, diagnostiikan, 
lääkityksen ja muun hoidon sekä kuntoutuk-
sen turvallisuutta ja hyvää laatua. Muun mu-
assa yleisesti hyväksytyillä ja vaikuttavuusar-
vioiduilla Käypä hoito -suosituksilla pyritään 
näyttöön perustuvaan eli tutkittuun, tasalaa-
tuiseen ja turvalliseen diagnoosikohtaiseen 
sairauden hoitoon. Potilasturvallisuutta koko-
naisuutena tarkasteltaessa yksittäisen tervey-
denhuollon ammattihenkilön toiminnan sijaan 
tarkastellaan koko palvelujärjestelmää ja siinä 
piileviä riskejä sekä järjestelmällisesti haitta-
tapahtumien ehkäisemiseen tähtäävää toimin-
taa kaikilla organisaatiotasoilla.  
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POTILASTURVALLISUUDEN KOKONAISUUS

Potilasturvallisuuden kokonaisuuden muodos-
tavat laiteturvallisuus sekä hoidon ja lääke-
hoidon turvallisuus. Laiteturvallisuus sisältää 
niin varsinaisten hoito- tai diagnostiikkalait-
teiden toimivuuden ja niiden asianmukaisen 
käytön kuin myös laitteiden säännöllisen ja 
käyttöohjeiden mukaisen huollon. Hoidon tur-
vallisuuden muodostavat muun muassa ylei-
sesti hyväksytyt, tunnustetut, näyttöön perus-
tuvat (Käypä hoito -) suositukset ja tutkitut 
hoitomenetelmät. Lääkehoidon potilasturval-
lisuuteen kuuluvat sekä diagnoosiin perustu-
vat, tarkoituksenmukaisesti valitut lääkeval-
misteet että ko. lääkkeiden asianmukainen 
määräys ja annostelu (lääkitys).

Erikoisalojen kehittymisen ja hoitamisen 
työnjaon myötä vastuu hoidosta hajaantuu 
usealle taholle. Hoitoprosessien ja palvelujär-
jestelmän hajaantuneisuus voi vaikeuttaa poti-
laskeskeisen ja turvallisen hoidon toteutumis-
ta. Palvelujärjestelmien liittymäpintaongelmat 
etenkin tiedonkulussa lisäävät virhemahdol-
lisuuksia (haittatapahtumia). Lisäksi henki-
löstövoimavarat ovat monesti niukat ja työn-

tekijöiden vaihtuminen nopeaa, mitkä seikat 
voivat tehdä hyvän ja turvallisen hoidon to-
teuttamisesta erittäin haasteellista.

Potilasturvallisuus on erottamaton osa tervey-
denhuollon ammattihenkilön toimintaa. Poti-
lasturvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan 
pyritään turvallisuuden hallintakeinoilla kuten 
henkilöstön perehdytyksellä, täydennyskoulu-
tuksella, osaamisen varmistamisella, osaami-
sen valvonnalla, tehtävänkuvauksilla, oman 
toiminnan huolellisuuden varmistamisella ja 
asianmukaisilla työskentelyolosuhteilla. Näi-
den lisäksi potilasturvallisuutta varmistetaan 
toimijoiden välisellä hyvällä yhteistyöllä sekä 
mahdollistamalla potilaan ja hänen läheisen-
sä osallistuminen hoitoon liittyvien päätöksi-
en tekoon.

Potilasturvallisuutta edistävien toimien tavoit-
teena on haittatapahtumien lukumäärän ja va-
kavuusasteen väheneminen. Terveydenhuolto 
on kuitenkin inhimillistä toimintaa, eikä vir-
heitä (haittatapahtumia) pystytä koskaan täy-
sin poistamaan. Haittatapahtumat jaetaan var-
sinaisiin haittatapahtumiin ja ns. läheltä piti 
-tapahtumiin, joissa haittatapahtuma olisi voi-
nut toteutua, mutta saatiin estettyä. 

Potilasturvallisuuden käsitteistö ja kokonaisuus. (Lähde THL).
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POTILASTURVALLISUUS SOTLK:SSA

Puolustusvoimissa on viime vuosina yhä li-
sääntyvässä määrin kiinnitetty huomiota toi-
minnan turvallisuuteen. Osana puolustusvoi-
mien kokonaisturvallisuutta ja lääkintähuollon 
kehittämistä Sotilaslääketieteen keskus 
(SOTLK) aloitti toukokuussa 2013 järjestel-
mällisen potilasturvallisuuden kehittämisen. 

SOTLK:een on perustettu potilasturvalli-
suustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii 
hallintoylilääkäri Kalevi Karjalainen. Työ-
ryhmään kuuluu asiantuntijoita SOTLK:n 
esikunnan terveydenhuoltoalalta, Kenttälää-
kinnän palveluyksiköstä, Lääkintäkoulusta, 
Sotilasapteekista ja Kenttälääkintämateriaalin 
kehittämiskeskuksesta. Työryhmä valmisteli 
tänä keväänä potilasturvallisuussuunnitelman 
osaksi SOTLK:n kokonaisturvallisuussuunni-
telmaa 

SOTLK:n terveydenhuollon laillistetut am-
mattihenkilöt, joiden pääasiallisena työtehtä-
vänä on potilastyö, velvoitetaan suorittamaan 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
potilasturvallisuuden verkkokoulutus syys-
kuun 2014 loppuun mennessä. Koulutus on 
luotu tarpeeseen varmistaa kaikkien sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammattilaisten perus-
tiedot potilasturvallisuuden keskeisistä peri-
aatteista ja käytännöistä. Verkkokoulutuksen 
avulla luodaan yhtenäinen tietopohja potilas-
turvallisuuden kehittämiselle. 

SOTLK:ssa otetaan käyttöön tämän vuoden 
aikana sähköinen HaiPro-sovellus haittata-
pahtumien ja läheltä piti -tapahtumien kirjaa-
miseen. Sovellukseen kirjataan kaikki haitta-
tapahtumat, jotta ne tulisivat dokumentoiduksi 
mahdollisimman tarkasti ja reaaliaikaisesti. 
Haipro-sovelluksen käyttöönotto ei kuiten-
kaan poista tai korvaa lakisääteistä velvoitet-
ta kirjata haittatapahtumat aina myös potilas-
tietoihin. HaiPro-sovelluksen avulla voidaan 
tilastoida haittatapahtumien lukumäärät ja 
niiden sisällöt. Tilastoanalyyseista saatuja tie-
toja voidaan puolestaan hyödyntää esimerkik-
si henkilöstön täydennyskoulutuksessa.  

Hyvä käsihygienia on yksinkertainen ja eräs 
vaikuttavimmista potilasturvallisuutta edistä-
vistä tekijöistä.
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HAJASIJOITTUNEEN JA MONIAMMATILLISEN 
ASIANTUNTIJAORGANISAATION 

JOHTAMISHAASTEET
Hanna Aaltola

Kirjoittaja teki täydentävien maisteriopintojensa Pro gradu -tutkielman (04/2013) Sotilaslää-
ketieteen keskuksen (SOTLK) esittämästä aiheesta ”Toimintamallien jalkauttaminen hajasi-
joittuneessa ja moniammatillisessa organisaatiossa”. Esikunta näki tehostettavaa SOTLK:n 
poikkeuksellisen laajasti hajasijoittuneen ja moniammatillisen asiantuntijaorganisaation 
johtamisessa. Tutkimus rajattiin koskemaan esikuntajohtoisesti laadittujen toimintamallien 
jalkauttamista Kenttälääkinnän palveluyksikön (KLP) alayksikkötasolle, koska se koettiin 
akuutiksi kehittämiskohteeksi. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä 
haasteita hajasijoittuneen ja moniammatillisen 
organisaation johtamisessa on. Lisäksi selvi-
tettiin, miten henkilöstövoimavarojen johta-
misen välineinä käytettävät suunnitelmat ja 
ohjeet eli toimintamallit saataisiin jalkautu-
maan entistä paremmin käytännön toteuttajien 
tasolle joukko-osaston alayksiköihin. Tutki-
musmenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa si-
sällön analyysia. Teoreettinen ”tausta-aineis-
to” rakentui hajautetun ja moniammatillisen 

asiantuntijaorganisaation teorioista sekä orga-
nisaatio- ja työyhteisöviestinnän teorioista. 

Tutkimuksen kohteena oli 24:lle eri paikka-
kunnalle hajasijoittunut KLP, jonka alayksi-
köitä johdetaan pääsääntöisesti yhdeltä paik-
kakunnalta eli Lahdesta.

MENETELMÄT
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluil-
la. Haastattelut tehtiin KLP:n kolmen alayk-

SOTLK on varsin moniammatillinen organisaatio. Sotilasvirkoja on 14 % ja siviilivirkoja 86 %. 
Lääkäreitä on 13 % (osa siviili- ja osa sotilasviroissa), hoitohenkilöstöä 49 %, loput ovat muuta 
henkilöstöä. Kuvassa Pirjo Kanerva ja Sakari Varjakoski.
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sikön yhdeksälle lähiesimiehelle, jotka vas-
tasivat tehtävänkuvauksensa mukaisesti 
asiakirjahallinnosta. Haastatellut lähiesimie-
het edustivat myös kolmea eri ammattiryh-
mää; lääkäreitä (terveysaseman päällikkölää-
käri), hoitohenkilökuntaa (osastonhoitaja) ja 
sotilaita (hallintopäällikkö).

TULOKSET
Keskeisiksi tekijöiksi toimintamallien jal-
kauttamisessa nousivat tiedottaminen ja yh-
tenäisen toimintakulttuurin luominen. Tie-
dottamisen suurimmiksi haasteiksi koettiin 
tiedon runsaus ja organisaation tehtäväkeskei-
nen johtaminen. Tieto välitetään alayksiköihin 
pääsääntöisesti sähköisen tehtäväsovelluk-
sen kautta. Tiedon koetaan jäävän sähköisessä 
muodossa usein varsin etäiseksi. Lisäksi oleel-
lisen ja itseä koskevan tiedon löytäminen suu-
resta tietomäärästä on haastavaa. Lähiesimie-
het toivoivatkin asiakirjojen sisällön esittelyä 
tilannetietoisuuden lisäämiseksi jo ennen kuin 
valmis asiakirja lähetetään alayksiköihin käy-
täntöön pantavaksi. 

 
 ”Tässä on välillä ähky kun lukee 30 tehtä-

vää peräjälkeen ja miettii, et kenelleköhän 
mitäköhän loppupeleissä kenellekin tulee 
lähetettyä et menikö ne edes oikeille hen-
kilöille.” (Haastattelu 2.)

 ”Kyl se on pitkälti se tiedonkulku että ku 
niitten asioitten taustat jää huonommak-
si,... tulee joku käsky tai tiedote, ja se pi-
täis niin ku riittää... Lahdesta tulee; käs-
kyjä tai muita tiedotteita ni ne jää vähän 
sellaseks irralliseks.” (Haastattelu 3.)

Tutkimuksen tulosten mukaan toinen kes-
keinen osa-alue tiedottamisen tehostami-
sen lisäksi oli yhtenäisen toimintakulttuurin 
ja me-hengen luominen. Paikallinen toimin-
ta alayksikkötasolla koettiin toimivaksi, mut-
ta muu organisaatio tuntui lähiesimiesten nä-
kökulmasta kovin etäiseltä. Lähiesimiehet 
toivoivat johdolta enemmän ennakoivaa ta-

voitteellisuutta koko joukko-osastossa. Myös 
palautekäytäntöjä pidettiin ontuvina ja puut-
teellisina. Alayksikön näkökulmasta palaut-
teeseen ei aina reagoitu ylempää, eikä palau-
tetta toimintamallien jalkauttamisessa ole edes 
kysytty.

Tutkimuksen tuloksissa tuotiin organisaation 
hajasijoittuneiden ja etäällä sijaitsevien alayk-
siköiden lähiesimiesten ääni kuuluville, sekä 
nostettiin esille niin esikunnalle kuin koko 
joukko-osaston henkilöstölle sekä monikult-
tuurisuuden että hajasijoittuneisuuden erityis-
piirteitä ja mahdollisia kehittämiskohteita. Tu-
loksia voidaan toivottavasti hyödyntää sekä 
päivittäisjohtamisessa että suuremmassa mit-
takaavassa hajasijoittuneen organisaation joh-
tamista kehitettäessä.  

JATKOTUTKIMUSTARPEET
Mielenkiintoisia ja organisaation kannalta hyö-
dyllisiä jatkotutkimusaiheita voisivat olla työn-
tekijänäkökulman kartoittaminen sekä toi-
mintatutkimuksen toteuttaminen. Sen avulla 
voitaisiin luoda toimintamalleja tai ohjeita ha-
jasijoitettujen alayksiköiden lähiesimiesten 
toiminnan tueksi. Tämä toteutettaisiin osal-
listamalla toteuttajaporras toimintamallien laa-
timiseen ja edelleen jatkokehittämiseen - tätä 
lähiesimiehet toivoivatkin lisää. Ylipäätään 
moniammatillisen toimintakulttuurin tutkimi-
nen tätä tutkimusta vastaavassa ympäristössä 
olisi mielenkiintoista, koska vastaavasta kohde-
ryhmästä ei ole tehty aikaisempaa tutkimusta.

Tutkielma on kokonaisuudessaan luettavissa 
mm. internetistä osoitteessa: http://www.do-
ria.fi/bitstream/handle/10024/92159/SM711.
pdf?sequence=2

Kirjoittaja:
Hanna Aaltola
Lääkintäreserviupseerikurssin johtaja
Lääkintäkoulu, Sotilaslääketieteen keskus

Kuva:
Maria Veijalainen
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LÄÄKINTÄKOULUTUS  
LAHDESSA LAKKAA

Puolustusvoimauudistus merkitsee sekä sotilas- että lääkintäkoulutuksen loppumista Lah-
dessa. Lääkintämiesten ja lääkintäaliupseerien koulutus siirtyi jo vuoden 2014 alussa Säky-
lään, Kajaaniin, Vekaranjärvelle ja Parolannummelle. Lääkinnän reserviupseerit puoles-
taan koulutetaan vuodesta 2015 alkaen Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen kuuluvassa 
Logistiikkakoulussa Riihimäellä. Myös Lääkintäkoulun simulaatiostudiotoiminta siirtyy 
Riihimäelle osaksi Sotilaslääketieteen keskuksen Erityisasiantuntijayksikköä.

Viimeinen Lääkintäkoulun järjestämä lääkin-
tämieskurssi päättyi jo vuoden 2013 syyskuus-
sa ja lääkintäaliupseerikurssi joulukuussa. Vii-
me vuonna lääkinnän reserviupseerikurssin 
aloittaneet ovat Lääkintäkoulun kirjoilla vielä 
juhannukseen 2014 asti palvellen eri terveys-
asemilla, mutta syksyllä 2014 ei uutta Lääkin-
tä-RUK-kurssia aloiteta.

– Opetuksen hyvä laatu haluttiin säilyttää ja 
tämä olisi ollut muutostilanteessa vaikeaa. 
Käytännössä kurssi olisi ollut syksyllä Lääkin-
täkoulun ja keväällä Logistiikkakoulun hal-

linnassa. Lisäksi varuskunnalliset tukipalve-
lut lakkaavat täällä Lahdessa syksyn mittaan, 
ja tämäkin olisi vaikeuttanut kurssijärjestely-
jä, kertoo Lääkintäkoulun johtajana vuodesta 
2012 toiminut lääkintämajuri Jari Autti. 

SIMULAATIOSTUDIOLLE PAREMMAT TILAT

Vuosikymmeniä Lahdessa annetun lääkintä-
koulutuksen päättyminen ja Lääkintäkoulun 
nimen katoaminen ovat Jari Autin mukaan 
isoja, mutta eivät dramaattisia muutoksia. 

Lääkintäkoulun johtaja Jari Autti ja lääkintäreserviupseerikurssin taulu, joka siirtyy koulutuk-
sen mukana Riihimäelle.
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– Muutoksessa on paljon hyviä puolia. Saam-
me simulaatiostudiolle uudet ja isommat, eri-
tyisesti simulaatiotoimintaan soveltuvat ti-
lat, joiden suunnittelussa olemme saaneet olla 
mukana. Lisäksi lääkintäaliupseerikoulutuk-
sen maantieteellinen hajauttaminen on pakot-
tanut meidät tarkastelemaan myös koulutusoh-
jelmiamme ja päivittämään ne. Tämä päivitys 
on ollut iso työ ja se saadaan valmiiksi kevään 
2014 aikana, toteaa Autti.

Lääkintä-RUK:n ja simulaatiostudion järjes-
tämään koulutukseen osallistujien kannalta ei 
Autin mukaan ole eroa sillä, toimitaanko Lah-
dessa vai Riihimäellä.

– Meillä on ollut erittäin hyvin toimiva yhteis-
työ täällä Lahdessa Päijät-Hämeen sairaanhoi-
topiirin kanssa ja uskon, että tämä yhteistyö 
jatkuu. Samalla tiivistämme jatkossa yhteis-
työtä Helsingin ja Tampereen suuntaan.

KIITOSTA HENKILÖKUNNALLE
Jari Autin mukaan Lääkintäkoulun nykyinen 
henkilökunta on suhtautunut muutoksiin pää-
sääntöisesti positiivisesti. Suurimmat haasteet 
liittyvät paikkakunnan vaihdokseen ja perhe-
elämän sovittamiseen muuttuvaan tilanteeseen.

– Totta kai muutos herätti alussa keskustelua, 
mutta moni on ollut tyytyväinen, että tehtä-
vä säilyy samana, vaikka paikkakunta vaih-
tuukin. Noin kolmasosa henkilökunnastamme 
siirtyy tulevan Sotilaslääketieteen keskuksen 
Erityisasiantuntijayksikköön, kolmasosa Lo-
gistiikkakouluun ja kolmasosa siirtyy tuke-
maan lääkintäaliupseeri- ja lääkintämieskurs-
seja muualle Suomeen, selvittää Autti.

Hän kertoo olevansa todella tyytyväinen hen-
kilökunnan työmotivaatioon muuttuvassa ti-
lanteessa.

– Hanskoja ei ole missään vaiheessa lyöty tis-
kiin, vaan kurssit on toteutettu laadukkaasti ja 
työilmapiiri on säilynyt hyvänä. Tästä kuuluu 
iso kiitos henkilökunnalle.

MOTIVOITUNEET OPISKELIJAT
Lääkintä-RUK:a johtava yliluutnantti Hanna 
Aaltola siirtyy uudistuksen myötä Riihimäel-
le jatkaen samassa tehtävässä Logistiikkakou-

lussa. Huollon koulutuksen keskittymisen sa-
man katon alle Aaltola näkee myönteisenä.

– Koulutus yhtenäistyy, ohjaus helpottuu ja 
mahdolliset muutokset voidaan viedä läpi no-
peammin, uskoo Aaltola.

Lääkintä-RUK:n johtaminen on ollut Aalto-
lalle mieleinen tehtävä. Kurssille valikoituvat 
ovat hänen mukaansa poikkeuksetta äärimäi-
sen motivoituneita ja samalla myös vaativia 
koulutettavia.

– He ovat keskimääräistä varusmiestä van-
hempia ja tottuneet yliopistotasoiseen opiske-
luun, mikä kyllä näkyy kaikessa.

Aaltola kertoo siviilipalveluksen olevan monelle 
lääkärille houkutteleva vaihtoehto ja siksikin hän 
arvostaa jo päätöstä suorittaa asevelvollisuus.

– Tällä viimeisellä kurssilla on ollut mukana 
muutamia lähes valmiita lääkäreitä, jotka ovat 
keskeyttänyt lääketieteen opintonsa nimen-
omaan päästäkseen käymään v. 2013 alkaneen 
kurssin. 

Lääkintäkoulutuksen muutos ei Aaltolan mu-
kaan ole kurssilaisia liiemmälti askarruttanut. 
Osa on kuitenkin kysellyt, mitä tapahtuu eri-
laisille perinne-esineille ja toivonut, että tule-
villakin kursseilla hyvä yhteishenki säilyy.

Henkilökohtaisesti Aaltola suhtautuu muutok-
seen rauhallisesti.

– Paikkakunnan vaihdos ei tuota ongelmia, 
mutta totta kai jään kaipaamaan muualle siir-
tyviä työkavereita.

Hanna Aaltola esittelee Lääkintäkoulun 
hiljentyneillä käytävillä päivystävää lääkintä-
reserviupseerikurssin maskottia.
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”AINA MENNÄÄN ETEENPÄIN”
Lääkintäkoulutuksen parissa vuosia työsken-
nellyttä kapteeni Timo Pesosta koulutuksen 
muutos ei hätkähdytä.

– Tällä kertaa suurin juttu onkin hyvän työtii-
min lakkauttaminen ja siitä johtuvat siirrot sekä 
työnantajan vaihdokset. Hyviä ja ammattitai-
toisia ihmisiä lähti viidelle eri paikkakunnalle. 

Silti aina mennään eteenpäin. Olen ollut lääkin-
täkoulutuksessa mukana ensin apukouluttajana, 
sitten joukkueen varajohtajana, joukkueen joh-
tajana, linjanjohtajana ja nyt lääkintäaliupseeri-
kurssin johtajana ja tänä aikana organisaatio on 
muuttunut moneen kertaan.

Menneistä muutoksista huomattavana Peso-
nen pitää SOTLK:n perustamisen myötä ta-
pahtunutta hoitohenkilöstön mukaan tuloa 
Lääkintäkouluun kouluttajiksi.

– Kenttäsairaanhoitajien mukaan tulo toi kou-
lutukseen ammatillista syvyyttä ja kaksi eri-
laista näkökulmaa. Tämä oli ehdottomas-
ti hyvä asia. Toivottavasti sama linja jatkuu 
joukko-osastoissa.

Jatkossa Pesonen uskoo lääkintäaliupseerien 
olevan yhä enemmän ”joukko-osastonsa näköi-
siä”.

– SOTLK:n rooli on valmistella koulutus-
paketteja, antaa ohjausta ja tukea, joten 
SOTLK:n ja joukko-osaston välisen yhteis-
työn sujuminen tulee erittäin tärkeäksi, sum-
maa Pesonen.

Teksti ja kuvat:
Maria Veijalainen 

Lääkintämies- ja lääkintäaliupseerikursseja 
johtanut Timo Pesonen siirtyy uudistuksen 
myötä Säkylään.

Lääkintäaliupseerikurssin tiloja tyhjennetään joulukuussa 2013.
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PUOLUSTUSVOIMIEN YLILÄÄKÄRIT -SARJA:
KIMMO KOSKENVUO – PUOLUSTUSVOIMIEN 

PITKÄAIKAISIN YLILÄÄKÄRI
Timo Sahi

Lääkintäkenraalimajuri Martti J. Karvosen siirryttyä 1978 reserviin hänen seuraajakseen 
nimitettiin Pääesikunnan lääkintäosaston päällikkö, lääkintäeversti Kimmo Koskenvuo. 
Koskenvuo oli ollut osastopäällikkönä vasta vähän yli 1,5 vuotta ja sitä ennen Pääesikun-
nan lääkintäosastolla lääkintätoimiston päällikkönä runsaan viiden vuoden ajan. Kosken-
vuon nimitys oli ehkä joillekin yllätys, sillä hän sivuutti useita vanhempia lääkintäeverstejä, 
mutta toisaalta hän oli nuoresta iästään huolimatta noussut jo puolustusvoimien ylilääkärin 
lähimmäksi mieheksi. Kun hän aloitti puolustusvoimien ylilääkärinä, hän oli juuri täyttänyt 
42 vuotta. Hänet nimitettiin puolustusvoimien ylilääkäriksi nuorempana kuin kukaan hä-
nen edeltäjistään, ja hän palveli puolustusvoimien ylilääkärinä kauemmin kuin tähän asti 
kukaan toinen, lähes 18 vuotta. 

Kimmo Koskenvuo syntyi Kangaslammilla 
22.5.1936. Hänen vanhempansa olivat apteek-
kari Armas Koskenvuo ja farmaseutti Inke-
ri Lähde. Perhe muutti Alavudelle, jossa Kos-
kenvuon isä toimi apteekkarina. Koskenvuo 
kirjoitti ylioppilaaksi Alavuden yhteiskoulusta 
v. 1954. Hän valmistui lääketieteen lisensiaa- 
tiksi Helsingin yliopistosta v. 1962 ja väitte-
li lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi v. 1974. 
Hänen väitöskirjansa käsitteli varusmiesten 
äkkikuolemia Suomessa. Terveydenhuollon 
erikoislääkärin oikeudet hänelle myönnettiin 
vuonna 1972. Hallinnon pätevyyden hän sai 
v. 1980 ja sotilasterveydenhuollon erityispäte-
vyyden v. 1996.

Koskenvuo teki lähes koko lääkärin uransa 
puolustusvoimissa. Pian lääkäriksi valmistu-
misensa jälkeen, vuoden 1963 alusta lukien, 
hän aloitti puolustusvoimien palveluksessa, 
aluksi Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin lääkärinä ja 10.2.1963 alkaen Pääesi-
kunnan lääkintäosaston nuorempana toimis-
tolääkärinä. Vuoden 1964 alusta hän palasi 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin lää-
kärin virkaan, jota hän hoiti vuoden 1968 al-
kuun saakka lukuun ottamatta seitsemän kuu-
kauden virkavapautta Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan apulaislääkärinä. Tämän jäl-
keen hän siirtyi Pääesikunnan Esikuntakomp-
panian lääkäriksi 31.7.1969 ja toimi samalla 
yhdeksän kuukauden ajan Kaartin Pataljoonan 

Kimmo Koskenvuo toimi puolustusvoimien 
ylilääkärinä 1978-1996.
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lääkärinä. Toimittuaan seitsemän kuukauden 
ajan Hesperian sairaalassa apulaislääkärinä 
Koskenvuo määrättiin 1.3.1970 Pääesikunnan 
lääkintäosaston lääkintätoimiston päällikök-
si ja nimitettiin puolustusvoimien sotilasyli-
lääkärin virkaan. Tästä virasta hän oli vuoden 
1973 virkavapaalla ja hoiti tuolloin Turun yli-
opiston kansanterveystieteen professorin vir-
kaa. Pääesikunnan lääkintäosaston päälliköksi 
Koskenvuo määrättiin 1.11.1976 ja puolustus-
voimien ylilääkärin virkaan hänet nimitettiin 
24.6.1978 . Tästä virasta hän sai eron säädetyn 
eroamisiän perusteella 31.5.1996. Koskenvuo 
ylennettiin lääkintäeverstiksi 6.12.1976 ja lää-
kintäkenraalimajuriksi 6.12.1978. Maassam-
me harvinaisen ylennyksen lääkintäkenraa-
liluutnantiksi hän sai 4.6.1995. Ennen häntä 
ylennyksen lääkintäkenraaliluutnantiksi oli 
saanut ainoastaan Pekka Somer vuonna 1967.  

Pian puolustusvoimien ylilääkäriksi nimit-
tämisensä jälkeen Kimmo Koskenvuo alkoi 
tarmolla kehittää sekä sodan ajan että rau-
han ajan lääkintähuoltoa. Kenttälääkintäka-
lusto uudistettiin perusteellisesti modernille 
tasolle ja samalla kehitettiin hoitoperiaatteita 
ja menetelmiä ottaen esimerkkiä kansainväli-
sistä kokemuksista. Luotiin toiminnallisesti ja 
teknisesti uusi kenttäsairaala. Ensihoitoa, eri-
tyisesti haavoittuneiden shokinhoitoa, paino-
tettiin ja kehitettiin. Lisäksi Koskenvuo taju-
si, että maamme sotilassairaalalaitos ei enää 
vastannut ajan vaatimuksia. Hän lähti kauko-
näköisesti kehittämään sitä. Uudelleenjärjes-
telyt johtivat siihen, että jäljelle jäivät Kes-
kussotilassairaala eli Tilkka ja sotilassairaalat 
Lahdessa ja Oulussa, jotka kyllä nekin kaik-
ki on myöhemmin lakkautettu. Tilkkaa kehi-
tettiin voimakkaasti; sinne perustettiin mm. 
Sotilaslääketieteen laitos tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan keskukseksi. Koskenvuo pai-
notti, että puolustusvoimien oma tutkimus- ja 
kehittämistoiminta ja kansainvälisen kehityk-
sen seuranta olivat sekä kenttälääkinnän että 
rauhan ajan sotilasterveydenhuollon korkean 
tason ja kehityksen edellytys ja puolustusvoi-
mien kaikkien lääkärien ja proviisorien virka-
velvollisuus. Varusmiesten terveysturvallisuus 
oli Koskenvuolle tärkeä asia. Varusmiesten 
mielenterveystyöhön, kuulonsuojeluun, tapa-
turmien torjuntaan ja erikoissairaanhoitoon 

panostettiin voimakkaasti. Toiminnan yhden-
mukaistamiseksi ja tason takaamiseksi Pää-
esikunnassa laadittiin jatkuvasti ohjeita ja an-
nettiin määräyksiä. Koskenvuo visioi ja johti 
toimintaa määrätietoisesti. Tämän toimin-
nan huipuiksi syntyivät lähes 1000-sivuiset 
alan raamatut eli ”Sotilasterveydenhuolto”- ja 
”Kenttälääkintä”-kirjat, joiden päätoimittaja-
na Kimmo Koskenvuo itse oli. Molemmissa 
kirjoissa asiantuntija-artikkelien laatimiseen 
osallistui yli 100 kirjoittajaa. Kirjat olivat 
osoitus puolustusvoimien terveydenhuollon 
korkeasta tasosta. 

Kimmo Koskenvuo oli työssään määrätietoi-
nen ja vaativa. Eniten hän vaati itseltään. Pää-
esikunnan lääkintäosastolla aiempi hieman 
joustava käsitys työajoista muuttui työaikojen 
noudattamiseksi. Töitä jouduttiin tekemään 
kotonakin. Usein ilmeni, että ylilääkäri itse oli 
työskennellyt kotona aamuyöhön asti saadak-
seen jonkin asian valmiiksi. Työorientoitunei-
suus oli hänelle hyvin tunnusomaista, samoin 
määräysten tarkka noudattaminen. Kosken-
vuo oli pedantti, joka ei ollut välttämättä huo-
no ominaisuus. Erityisen tarkka hän oli asia-
kirjojen kirjallisessa ilmaisussa. Sanontojen 
piti olla tarkkoja ja ehdotonta kirjakieltä. Asiat 
piti osata ilmaista niin, että olennainen asia 
tuli kristallin kirkkaasti sanotuksi, eikä mitään 
kohtaa tekstistä voinut ymmärtää väärin. Py-
syväismääräysten ja muidenkin asiakirjojen 
laatiminen ja tarkastaminen joukolla oli hyvä 
kirjoitus- ja kielikoulu. Siitä oli hyötyä monel-
le myöhemminkin. 

Koskenvuo oli aina ulkoisesti hyvin korrekti. 
Häneltä ei tullut koskaan pahaa sanaa toisel-
le, vaikka ennen pitkää ainakin alaiset oppi-
vat hänen kasvonilmeistään tietämään, milloin 
hän oli johonkin asiaan tyytymätön. Yllättä-
vät tilanteet eivät saaneet häntä järkkymään 
tai luopumaan tyyneydestään ja korrektiu-
destaan. Muistan pienen huvittavan episodin 
1970-luvun lopulta. Kulunvalvonta oli silloin 
vielä vaatimatonta, ja kävikin niin, että lääkin-
täosaston käytävälle ilmestyi mummo marja-
ämpärit käsissään. Hän katsoi hetken ympäril-
leen ja painoi napakasti ylilääkärin ovikelloa. 
Vihreä valo syttyi ja mummo painui sisään. 
Pian mummo kuitenkin tuli ulos ja meni sa-
man tien rappukäytävään. Minulla tuli asiaa 
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ylilääkärille ja kysyin häneltä: ”Ostitko?” Yli-
lääkäri säilytti täyden tyyneytensä. Hän kertoi, 
ettei ollut ostanut, vaan oli ystävällisesti oh-
jannut mummon ulos. 

Sosiaalinen kanssakäyminen ei ollut Kosken-
vuon vahvuus, mutta hän kykeni luomaan asian- 
tuntemuksellaan merkittäviä verkostoja ja sai 
suurta arvostusta sekä kotimaassa että ulko-
mailla, vaikka kansainvälisyys ei hänen aika-
naan ollut läheskään niin laajaa kuin myöhem-
min. 

Sotilaslääkärin tehtäviensä ohella Kosken-
vuo toimi lääkärinä Suomen Syöpärekisterissä 
vuosina 1963–71 ja kansanterveystieteen tp. 
assistenttina Helsingin yliopistossa 1971–72. 
Hän toimi pitkään sotilasterveydenhuollon do-
senttina Helsingin yliopistossa vuosina 1977–
99. Virkansa ohella Koskenvuo hoiti myös 
useita luottamustehtäviä. Useimmat niistä liit-
tyivät hänen virkaansa puolustusvoimien yli-
lääkärinä, mutta kaikkiin luottamustehtäviinsä 
hän paneutui yhtä perusteellisesti kuin virka-
tehtäviinsäkin. Hän oli mm. Terveydenhuolto-
lääkärit ry:n hallituksen jäsen 1975–83, josta 
ajasta puheenjohtaja 1979–83. Lääkintähuol-
lon neuvottelukunnan jäsen hän oli 1976–96 
ja ko. neuvottelukunnan katastrofilääketieteen 
jaoston puheenjohtaja 1978–96. Suomen Pu-
naisen Ristin toimintaan hän antoi voimak-
kaan panoksen. Hän oli SPR:n keskushalli-
tuksen jäsen 1978–95 ja saman ajan järjestön 
ensiaputoimikunnan puheenjohtaja, jossa teh-
tävässä hän vaikutti ratkaisevasti elvytystai-
tojen opetuksen saamiseen maamme yleiseen 
opetukseen. Hän oli myös SPR:n Veripalve-
lun johtokunnan varapuheenjohtaja 1978–90. 
Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukun-
nan (MATINEn) lisäjäsen hän oli 1979–96 ja 
Kansainvälisen Sotilaslääketieteen Komite-
an (ICMM) jäsen 1978–96. Hänen ansiostaan 
Suomessa järjestettiin v. 1983 nuorten sotilas-
lääkäreiden kansainvälinen kurssi, jossa oli yli 
100 osanottajaa 23 maasta. Koskenvuo toimi 

kurssin järjestelytoimikunnan puheenjohta-
jana. Kurssi sai paljon kiitosta ja Koskenvuo 
kutsuttiin ICMM:n kunniajäseneksi v. 1984 ja 
vuonna 1991 Suomen Lääkintäupseeriliiton 
kunniajäseneksi. Hänen ansionsa huomattiin 
muutenkin. Vuonna 1982 hänelle myönnettiin 
Suomen Leijonan 1 lk komentajamerkki ja v. 
1996 puolustusvoimien kultainen ansiomita-
li. Arvostetun lääketieteen Pohjola-palkinnon 
hän sai v. 1991, ja v. 1996 hänelle myönnettiin 
professorin arvonimi.     

Virkauransa jälkeen Koskenvuo jatkoi tervey-
denhuollon teosten toimitustyötä. Duodecimin 
kustantamana syntyivät mm. kirjat Sairauksien 
ehkäisy sekä Lääkärintyö ja laki. Hänelle jäi 
myös enemmän aikaa jo nuoruudessa aloite-
tulle valokuvausharrastukselle. Vuonna 2012 
hän julkaisi valokuvakirjan ”Jäätyneet visiot”. 
Kimmo Koskenvuo kuoli 2.5.2012 Helsingissä. 

Kirjallisuus:

Koskenvuo K, toim. Sairauksien ehkäisy. 2., uud. 
painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2003.

Koskenvuo K (vastaava), Peitso A, Sahi T, toim. 
Sotilasterveydenhuolto. Helsinki: Pääesikunnan 
terveydenhuolto-osasto, 1989.

Koskenvuo K (vastaava), Peitso A, Sahi T, toim. 
Kenttälääkintä. Ensihoidon perusteet. Helsinki: 
Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto, 1993.

Lipponen R, toim. Itsenäisen Suomen kenraalikunta 
1918–1996. Biografiat. Porvoo: Werner Söderström 
Osakeyhtiö, 1997. 

Meretoja O, Lahtinen J, toim. Suomen lääkärit 2007 
Finlands läkare. Helsinki: Suomen Lääkäriliitto, 2008.

Kirjoittaja:
Timo Sahi
lääkintäkenraalimajuri evp

Kuva:
Puolustusvoimat
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VIIKKOLIIKUNTA LISÄÄ JAKSAMISTA  
JA YHTEISHENKEÄ

Toimistosihteeri Terhi Pelkonen Parolannummen terveysasemalta kuuluu Sotilaslääketie-
teen keskuksen innokkaisiin viikkoliikkujiin. Puolustusvoimien palvelukseen Kontioran-
taan 17 vuotta sitten tullut Pelkonen on suorittanut joka vuosi kuntotestit sekä käyttänyt 
viikkoliikuntamahdollisuutta hyväkseen. Lisäksi hän toimii kuntotestien vastaanottajana eli 
testaajana.

Ennen puolustusvoimiin tuloaan Terhi Pelko-
nen työskenteli pankissa.

– Viikkoliikuntaoikeus oli yksi tekijöistä, joka 
vaikutti puolustusvoimiin siirtymiseeni ja se 
on vaikuttanut myös täällä pysymiseeni, ker-
too Pelkonen. 

Hän toteaa monen muualla työskentelevän ys-
tävänsä hämmästelevän ja osittain kadehti-
vankin mahdollisuutta käyttää kaksi tuntia vii-
koittaisesta työajasta liikuntaan. 

Testaajaksi Pelkonen ryhtyi, kun Kontioran-
nan varuskuntaan toivottiin naispuolista tes-
taajaa.

– Osa siviilinaisista koki kiusalliseksi mennä 
miessotilaan tai vaikkapa oman esimiehensä 
pitämään testiin. Naistestaajan myötä kunto-
testeihin osallistuneiden siviilien määrä kas-
voikin Pohjois-Karjalan prikaatissa, kertoo 
Pelkonen.

Tällä hetkellä siviilien viikkoliikuntaoikeuden 
saamiseksi riittää osallistuminen UKK-käve-
lytestiin. Pelkonen pitää hyvänä, ettei siviili-
työntekijöiltä enää vaadita sekä lihaskuntotes-
tiin että kestävyystestiin osallistumista. 

– Muutos on selkeästi innostanut sellaisiakin 
pitkään puolustusvoimissa työskennelleitä ih-
misiä liikkumaan, jotka eivät aikaisemmin ole 
mahdollisuutta käyttäneet, iloitsee Pelkonen.

Parolannummen viikkoliikuntamahdollisuu-
det ovat Pelkosen mukaan erinomaiset. 

– Itse pyrin osallistumaan kaksi kertaa viikos-
sa järjestettävään jumppaan. Lisäksi täällä voi 
muun muassa pelata sulkapalloa ja lentopal-
loa sekä käydä kuntosalilla. Vesijumppaan voi 

osallistua Hämeenlinnan uimahallissa. Täällä 
toimii myös juoksukerho ja itse olen pitänyt 
omalle porukallemme kahvakuulatreenejä.

Terhi Pelkonen liikkuu töissä ja vapaa-
aikana.
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Parolannummen terveysaseman kaikki työnte-
kijät ovat suorittaneet kuntotestit ja viikkolii-
kuntaan suhtaudutaan myönteisesti.

– Täällä ei katsota pahalla, jos joku lähtee liik-
kumaan. Päinvastoin, kannustamme toisiam-
me osallistumaan. Totta kai ihmisellä itsellään 
pitää olla pelisilmää sen suhteen, voiko töistä 
kulloinkin irrottautua.

Aktiiviselle Pelkoselle viikkoliikunta ei kor-
vaa vapaa-ajan liikuntaa.

– Työaikana tapahtuva liikunta on muun lii-
kunnan lisänä. Maksullisiin jumppiin ei to-
sin tarvitse enää vapaa-ajalla osallistua, koska 
täällä järjestettävät viikkojumpat ovat niin hy-
viä. Tästä siis syntyy myös säästöä! Vuoden-
ajasta riippuen käyn vapaa-ajallani lenkillä, 
pyöräilemässä, hiihtämässä tai joogassa. 

Liikunnan hyödyt ovat Pelkosen mukaan sel-
vät.

– Liikunta ei vaikutta vain fyysiseen kuntoon, 
vaan se lisää myös henkistä jaksamista. Lisäk-
si olen kokenut, että se toimii täällä terveys-
asemalla myös yhteishengen lisääjänä.

Kirjoittaja:
Maria Veijalainen

Kuvat:
Simo Naumanen

Liikunta Sotilaslääketieteen  
keskuksessa

• Puolustusvoimien henkilökunnalla 
on oikeus käyttää kaksi tuntia vii-
koittaisesta työajastaan liikuntaan

• Sotilailla viikkoliikuntaoikeus on au-
tomaattinen perustuen lakisääteisiin 
velvoitteisiin

• Sotilaiden fyysinen työkyky arvioi-
daan vuosittain pakollisilla kunto-
testeillä, jotka sisältävät kestävyys- 
ja lihaskuntotestit

• Siviilityöntekijät saavat viikkolii-
kuntaoikeuden suoritettuaan vuosit-
tain UKK-kävelytestin, polkupyö-
räergometritestin tai 12 minuutin 
juoksutestin

• Lähes jokaisesta SOTLK:n toimipai-
kasta löytyy oma testaaja, jolta hen-
kilökunta voi tiedustella testeistä

• Viikkoliikunnan tulee olla pääsään-
töisesti ohjattua tai muuten kontrol-
loitua liikuntaa

• Viikkoliikunta voidaan jakaa useam-
maksi harjoitusjaksoksi siten, että 
yhden harjoituksen kesto on vähin-
tään puoli tuntia

• Yleisenä periaatteena viikkoliikun-
nassa on se, että liikkumaan lähde-
tään työpaikalta, jonne myös pala-
taan liikunnan päätyttyä

• Yli puolet SOTLK:n henkilökun-
nasta on suorittanut viikkoliikun-
taan oikeuttavat testit, kuntoindek-
sikeskiarvo on 3

• SOTLK tukee henkilökunnan lii-
kuntaa jakamalla liikuntaseteliä ja 
tukemalla osallistumismaksuja suu-
riin liikuntatapahtumiin

• Lisätietoja liikunnasta SOTLK:ssa 
saa esikunnasta koulutusalalta ja 
Torni-intranetista SOTLK:n omalta 
liikuntasivulta

Tiedot kokosi SOTLK:n koulutusala
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ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄKETIETEELLISEN 
YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

Vuosi 2013 oli yhdistyksen neljäskymmenestoinen. Vuoden lopussa oli yhdistyksessä 157 jä-
sentä. Suomen Lääkintäupseeriliiton hallinnossa yhdistystä edusti lääkintämajuri Kari Vento.

Hallituksen puheenjohtajana toimi lääkintä-
eversti Heikki Laapio ja varapuheenjohtajana 
proviisori Erik Ongelin. Rahastonhoitajan teh-
tävää hoiti lääkintäeverstiluutnantti Matti Tu-
runen. Hallituksessa olivat jäseninä lääkintä-
eversti Ilkka Mäkitie, lääkintäluutnantti Yrjö 
Merikoski, lääkintäkapteeni Heikki Ilanmaa ja 
lääkintämajuri Yrjö Qvarnberg. Sihteerinä toi-
mi lääkintäeverstiluutnantti Jaakko Permi.

KOKOUKSET JA RETKEILYT
Vuoden toiminta käynnistyi, kun Sotilaslääke-
tieteen keskuksen johtaja lääkintäeverstiluut-
nantti Jouko Peltomaa luennoi Lappeenrannan 
upseerikerholla 5.3.2013 puolustusvoimien 
lääkintähuollon transformaatiosta. Asetetut ta-
voitteet ovat ensi näkemältä lähes mahdotto-
mia toteuttaa, mutta Peltomaa kertoi kuitenkin 
johtamansa työryhmän pystyneen löytämään 
tyydyttävän ratkaisun. Se ei luonnollisesti ole 
helppo kenellekään osapuolelle, mutta on kui-
tenkin uskottavan toimintakykyinen kriisiti-
lanteissa, jopa sodankin sattuessa. Puolustus-
voimat on koko olemassaolonsa ajan kyennyt 
selviytymään tiukastakin tilanteesta, kuten tal-
visodasta. Lääkintähuollon osalta olemme, lu-
ennoitsijaa tulkiten, valmiit ottamaan haasteen 
vastaan. Teemme sen juuri sillä samalla vah-
valla maanpuolustushengellä kuin ennenkin: 
periksi ei anneta. Vaikka yhteistyö ulkopuolis-
ten tahojen kanssa on nyt vielä menneitä aiko-
ja tärkeämpää, silti ”emme voi luottaa vieraa-
seen apuun” tänäkään päivänä.

Vuosipäivävierailu 26.4.2013 Joroisiin ja tu-
tustuminen FinnHEMS-lääkärihelikopteri-
toimintaan oli sangen antoisa. Joroisten len-
tokentälle saapuessamme oli asema tyhjä ja 
lukittu, mutta pian selvisi, että kopteri oli työ-
keikalla Mikkelin suunnalla Otavassa, saapu-
en kuitenkin tukiasemaansa tunnin kuluessa. 
Niin pidettiin vuosikokous läheisen huolto-

aseman baarissa odotusaika tehokkaasti hyö-
dyntäen. Juuri ilmoitettuna aikana tupsahti 
EH-135 miehistöineen kenttään. Pohjois-Sa-
von sairaanhoitopiirin Joroisista käsin ope-
roivan yksikön ylilääkäri esitteli yksikkönsä 
toimintaa asiantuntevasti tarkkaavaisille kuu-
lijoille, mutta juuri kun päästiin kysymyksiin, 
tuli hälytys, ja noin kahdessa minuutissa oli 
kopteri jälleen taivaalla kadoten pilveen kuin 
Sherlock Holmes aikoinaan Lontoon sumuun. 
Esittely oli kuitenkin ollut tyhjentävä. Vuoro-
kausittain tulee useita hälytyksiä. Vakiohenki-
lökunnan suhteellisen vaatimattomalla luku-
määrällä tehtävää ei voi sanoa helpoksi.

Talouskokouksen yhteydessä vierailimme 
8.11.2013 Sotilaslääketieteen museossa ja 
Sotilasmusiikkimuseossa Lahdessa. Museot 
osoittautuivat, ilmassa leijuvasta lopetusuhas-
ta huolimatta, valovoimaisiksi keitaiksi, joi-
hin isänmaallisesti orientoitunut ihminen mie-
lellään pysähtyy nauttiakseen sekä silmän 
että korvan virkistykseksi sotilaallisia lähi- 
ja myös kaukomenneisyyden näkymiä.  So-
tilaslääketieteen museo oli sitten edellisen 
vierailumme edennyt huimasti ja esitteli ai-
kaisempaa paljon laajemmin ja intensiivisem-
min mm. viime sotien lääkintähuollon histori-
aa. Tämä museo oli kaikin puolin elävöitynyt 
ja ansaitsee vielä ennen mahdollista alasajo-
aan vierailukäynnin jokaiselta ISSLY:n jäse-
neltä, vaikka olisi sellaisen menneinä vuosina 
tehnytkin. Sotilasmusiikkimuseo puolestaan 
oli todellinen elämys. Esittelyvideo johdatte-
li alkuun sopivasti sotilasmusiikin maailmaan. 
Alku lähti keskieurooppalaisesta sotilasmu-
siikin historiasta ja esitys päättyi suomalaisen 
sotilasmusiikin nykypäivään. Hieno, osin lä-
hes korvaamaton, arvokkaiden soittimien, ku-
vien ja asiakirjojen esillepano tuskin jättää 
musiikkia tarkemmin tuntemattomampaakaan 
kylmäksi. Tulevaisuuden varusmiehen muis-
tikuvaan jäänee valitettavasti yhä harvem-
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min iltasoittojen kuulas kauneus, sisäisesti ko-
hottava ja innostava rytmi musiikin tahdissa 
marssittaessa, puhumattakaan puhallinmusiik-
kikonserttien mahtavasta voimasta, kun soti-
lassoittokunnat puhaltavat yhä harvemmal-
la varuskuntapaikkakunnalla tästä eteenpäin. 
Yhtä kaikki, määrän supistumisesta huolimat-
ta sointu säilyy ja soittimien ääni sen kun vain 
kirkastuu. Ratsuväen marssin, tuon vanhim-
man tunnetun muistiin merkityn sotilasmars-

sin sävellyksen sanoin: On Pohjolan hangissa 
meill’ (edelleenkin) isänmaa!

MUUT ASIAT
Yhdistyksen stipendiraha siirrettiin tänäkin 
vuonna laattarahastoon odottamaan tulevaa 
käyttöä. Pöytästandaareja ei jaettu. Jäsenet 
saivat vuoden kuluessa kolme jäsentiedotetta.

Hallitus

LOUNAIS-SUOMEN 
LÄÄKINTÄUPSEERIYHDISTYKSEN 

TOIMINTAKERTOMUS 2013

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheen-
johtaja Juha-Petri Ruohola, varapuheenjohta-
ja Kai Parkkola, varainhoitaja Osmo Pekkala 
ja sihteeri Tero Koski. Toiminnan tarkastajina 
toimivat Ilkka Kovari sekä Matti Laine.

Uusia jäseniä ei vuonna 2013 yhdistykseen 
valittu.

Kevätkokous pidettiin  30.5.2013  Turun Pan-
siossa Saaristomeren meripuolustusalueen Ko-
mentajan saunalla. Kokouksen jälkeen komen-
taja Kari Tapala Merivoimien esikunnasta piti 
esitelmän puolustusvoimauudistuksesta. Ko-

kouksen jälkeen nautittiin yhdistyksen tarjoama 
iltapala.

Syyskokous pidettiin 21.11.2013 Turun upsee-
rikerholla. Kokousta seurasi emoyhdistyksen, 
Suomen lääkintäupseeriliitto ry:n, talousko-
kous, jonka jälkeen ko. yhdistyksen puheen-
johtaja, Maavoimien ylilääkäri, lääkintäevers-
ti Matti Lehesjoki esitelmöi erikoisjoukkojen 
lääkintähuollon koulutuksesta. Kokouksen jäl-
keen nautittiin yhdistyksen tarjoama iltapala.

Tero Koski
yhdistyksen sihteeri 
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Kokemuksia kulkutautien 
torjunnasta

Joukkojen terveydentila on tämän sodan aikana ol-
lut hyvä. Tämä käy selvästi esille tautikuolleisuutta 
esittävästä tilastosta. 

- - Se, että tähän asti olemme sangen hyvin sääs-
tyneet vaikeilta kulkutaudeilta, on osaksi luetta-
va suoritettujen torjuntatoimien ja siis pääasiassa 
joukko-osastojen lääkärien ansioksi. Suurelta osal-
ta se on kumminkin arvioitava jatkuvan hyvän on-
nen ansioksi. Meillä ei ole päteviä syitä luottaa sii-
hen, että tähän asti käyttämämme toimintamuodot 
vievät tulokseen, jos todella vaarallinen tartunta 
uhkaa joukkoja taistelun aikana.

Käsitykseni on, että me lääkärit olemme sodan ai-
kana oppineet, minkälaisia ohjeita meidän on laa-
dittava, jotta niitä noudatettaisiin: 1) Ohjeita ei pidä 
antaa tarpeettomasti. 2) Kulkutaudin torjuntaa tar-
koittavat ohjeet eivät missään tapauksessa saa pe-
rustua siihen, että miehissä pyrittäisiin herättämään 

ns. basillikauhua. 3) Ohjeet on laadittava paikallisia 
olosuhteita vastaaviksi ja terveiden sotilaallisten pe-
riaatteiden mukaisesti. Ei saa vaatia sellaista, mikä ei 
ole käytännössä toteutettavissa, esim. juomaveden 
keittämistä ellei ole keittoastioita.

Pahasti haavoittuneiden 
kuljetuksen parantamista 
tarkoittava ehdotus

Sairasajoneuvojen laatu vaikuttaa epäilemättä pa-
hasti haavoittuneiden prognoosiin heitä tulilinjoil-
ta kuljetettaessa. Sitä paitsi huono kuljetus tärähte-
levissä ajoneuvoissa lisää heidän tuskiaan. Lääkärit 
eivät tavallisesti joudu kosketuksiin haavoittuneen 
kanssa kuljetuksen aikana, vaan etupäässä lääkin-
tämiehet näkevät ne kärsimykset, jotka hänen on 
tällöin kestettävä. Paaripotilas joutuu ajoneuvoissa 
alttiiksi huomattavasti suuremmalle tärähtelylle 
kuin istuvassa asennossa oleva haavoittunut. Tämä 
johtuu siitä, että istuvan (seisovan) pystyasento jo 
sinänsä vaimentaa tärähtelyä. Henkilöautossa istuu 
terve pehmeällä joustinistuimella ja luonnollises-
ti pahasti haavoittuneen tulee vielä suuremmalla 
syyllä saada levätä joustavalla alustalla. Mutta jos 
haavoittunut asetetaan tavalliselle joustinpatjalle, 
hänen raskaimmat ruumiinosansa painuvat syvim-
mälle, ja kuljetuksen aikana hän joutuu alttiiksi 
taittumiselle, mikä on haitaksi esim. reisiluun 
immobilisaatiolle. Joustinlaitteiden pitäisi tämän 
vuoksi olla niin konstruoituja, että potilas lepää 
liikkumatta paarilla, jonka alus joustaa. Kuvassa 
1 näemme tätä silmälläpitäen rakennetun joustin-
paarin. Materiaalina tällaiseen paariin käytetään 
tiheästi kasvanutta kuusipuuta.
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