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60 VUOTTA SITTEN: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1954

Otteita lääkintäkenraalimajuri 
P. Somerin avajaissanoista  
sotilaslääkärien neuvottelu-
päivillä helmikuussa 1954

Sotilaslääkärin tehtävässä tulee aina pitää mieles
sä, että asevelvollisuuttaan suorittavat ovat sairas
tuessaan pakotetut turvautumaan yksinomaan 
meihin  ilman vapaan lääkärivalinnan mahdolli
suutta. Tämä asiantila lisää sotilaslääkärin vastuu
ta.  Haluan erityisen vakavasti tähdentää, että pidän 
ensiarvoisen tärkeänä ominaisuutena jokaiselle lää
kärille auttamisen halua.   Olen vakuuttunut sii
tä, että kenenkään lääkärin arvonanto ei kärsi siitä, 
jos hän sallii toisenkin lääkärin tutkia potilaan ja 
esittää oman kantansa. Enemmän se kärsii itsenäi
sestä joustamattomuudesta ja turhasta ambitiosta. 
Sen vuoksi ei tulisi koskaan asettua vastustamaan, 
milloin varusmies omalla kustannuksellaan haluaa 
konsultaatiota toisen lääkärin kanssa.

  Eräät tapahtumat viime vuonna ovat pahasti 
järkyttäneet sotilassairaanhoidon perusteita. Loka
kuussa jätetyn valtion tulo ja menoarviossa esitet
tiin yllättäen sekä Sotilasapteekin että KSS 2:n lak
kauttamista kuluvan vuoden alusta. Minun ei tälle 
kuulijakunnalle ole tarvetta perustella näiden laitos
ten välttämättömyyttä toiminnallemme. Vaikkakin 
nyt näyttää ilmeiseltä, että Eduskunta ei hyväksy 
kumpaakaan esitystä, on myös yhtä ilmeistä, että 
yrityksiä tullaan muodossa tai toisessa jatkamaan. 

Uudestijärjestelyn kestettyä 7 vuotta olisi oikeutettu 
toivomuksemme, että saisimme kaipaamamme työ
rauhan ja sen edellyttämän tietoisuuden, että epävar
muuden ja väliaikaisuuden tila olisi viimeinkin ohi.

Suomessa esiintyvistä sisälmys-
madoista ja niiden häädöstä 
- mahdollisuuksia mato- 
kysymyksen ratkaisemiseksi

Toistaiseksi Suomessa ei ole tehty yhtään vaka
vampaa yritystä matokysymyksen ratkaisemisek
si, mutta viime aikoina tämä kysymys on alkanut 
saada yhä enemmän huomiota osakseen. Suomen 
Punainen Risti on ottanut sen ohjelmaansa.

Maassa olisi suoritettava joukkotutkimuksia madon
kantajien selvillesaamiseksi. Jossain määrin tähän on 
mahdollisuutta lastenneuvoloissa, mutta ennen kaik
kea koulunkäynnin aikana. Koululaiset pitäisi aina 
tutkia kouluun tullessa ja lähtiessä. Miesten kohdalla 
tulee seuraava tilaisuus asevelvollisuusaikana. 

Puolustusvoimissa ei kouluteta miehiä yksinomaan 
taistelutehtäviä varten, vaan asevelvollisuusaikana 
annetaan miehille myös monenlaista arvokasta tie
toa ja kasvatusta elämää varten. Puolustusvoimain 
sotilaslääkärit ja muu lääkintähenkilökunta ovat 
tehneet monesti vaikeissa olosuhteissa ja alipalkat
tuna uhrautuvaa työtä yleisten hygieenisten olo
suhteiden parantamiseksi ja miesten henkilökoh
taisen terveydenhuollon kohottamiseksi. Tämän 
toiminnan vaikutus on tuntunut myös armeijan ul
kopuolella. Mahdollisesti tätä työtä voitaisiin vielä 
laajentaa ja tutkia jatkuvasti kaikki uudet alokkaat 
leveän heisimadonkantajien selvillesaamisek
si. Tähän ei tarvittaisi koulutettua laboratorio
henkilökuntaa, vaan miltei jokainen lääkintämies 
oppisi lyhyehkön koulutuksen jälkeen katsomaan 
madonmunat riittävällä tarkkuudella.
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PÄÄKIRJOITUS

PUOLUSTUSvOImIEn LÄÄkInTÄhUOLLOn 
vIranOmaISYhTEISTYö 

Puolustusvoimauudistuksen myllerryksessä osana laajaa puolustusvoimien toiminnan ja 
rakenteiden tarkastelua olemme joutuneet tarkastelemaan myös lääkintähuollon roolia. 
Tarkastelumme pohjana ovat olleet puolustusvoimien päätehtävät, joita ovat maamme soti-
laallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen kansainvä-
liseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Yhteiskunnan Turvallisuusstrategiassa (YTS) muiden 
viranomaisten tukeminen on puolustusvoimille merkittävä yhteiskunnallinen vastuu. Siksi 
on luontevaa suunnata myös lääkintähuollon resursseja muun yhteiskunnan käyttöön. 

Puolustusvoimilla on merkittävä rooli monis-
sa poikkeusoloihin rinnastettavissa tilanteis-
sa, joihin kuuluvat sodan tai sen uhan lisäksi 
suuronnettomuudet ja pandemiat sekä niiden 
uhkiin varautuminen. Vahva yhteiskunnal-
linen roolimme edellyttää laajaa yhteistyötä 
muiden viranomaisten sekä siviilitoimijoiden 
kanssa. Varautuminen poikkeusoloihin koskee 
laajasti koko yhteiskuntaa, eri hallinnon aloja 
sekä siviilisektoria, jotta kansallisesti rajalliset 
resurssit saadaan tarvittaessa käyttöön mah-
dollisimman tehokkaasti. 

Puolustusvoimien oman erikoissairaanhoidon 
lakkauttamisen seurauksena allekirjoitettiin 
strategiset kumppanuussopimukset ensimmäi-
sen kerran vuonna 2005 sairaanhoitopiiri-
en ja puolustusvoimien kesken. Sopimuksilla 
turvattiin ensisijaisesti sekä lääke- ja lääkin-
tämateriaalihankintojen että erikoissairaan-
hoidon palveluiden saatavuus sairaanhoitopii-
reistä. Palvelutuotannon lisäksi sopimuksiin 
on liitetty vastuu laatia varautumissuunnitel-
mia poikkeusolojen toiminnan toteuttamisek-
si. Tämä edellyttää puolustusvoimien taholta 
suunnitteluperusteiden selventämistä sairaan-
hoitopiireille ja ERVA- eli erityisvastuualueil-
le. Jotta poikkeusolojen suunnittelu saadaan 
kattamaan kansallinen erikoissairaanhoitoka-
pasiteetti kokonaan ja eri toiminnallisuudet 
saadaan liittymään toisiinsa saumattomasti, 
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on suunnitteluun kytkettävä vahva ohjaus So-
siaali- ja terveysministeriöstä (STM). STM:n 
vahvalla suunnitteluohjauksella kyetään liittä-
mään puolustusvoimien antamat suunnittelu-
perusteet kansalliseen laajaan erikoissairaan-
hoidon varautumissuunnitelmaan huomioiden 
mahdolliset toimintaresurssikohdennukset yli 
sairaanhoitopiirirajojen (SOTE-alueiden). 

Yhteiskunnan varautuessa lintu- ja sikain-
fluenssapandemiaan 2000-luvulla havaittiin 
Euroopassa lääkkeiden ja lääkintämateriaa-
lin saantiin liittyviä ongelmia, kun useat maat 
varautuivat samanaikaisesti uhkaan. Keski-
Euroopan alueelle keskittynyt lääketeollisuu-
den tuotanto varattiin ensisijaisesti muutaman 
maan omaan käyttöön. Suomen syrjäinen si-
jainti ja logistiset vaikeudet erityisesti poik-
keusoloissa ovat pakottaneet viranomaiset 
miettimään kansallista varatuotantovalmiutta 
infuusioliuos- ja lääkemateriaalituotannossa. 
Ratkaisun perusteella SOTLK on velvoitettu 
ylläpitämään kansallisesti tärkeää varatuotan-
tovalmiutta sekä infuusioliuostuotannossa että 
tabletti- ja liuosmuotoisten lääkkeiden tuotan-
nossa. 

Puolustusvoimat on vuosina 2008–2012 
 uudistanut kenttälääkinnän kalustoa sekä ke-
hittänyt poikkeusolojen  evakuointikykyään. 
Kenttälääkinnän kaluston modulaarisuus 
mahdollistaa taktisen joustavan käytön sekä 
luo tarpeen mukaisesti kohdennettavaa kent-
tälääkinnän suorituskykyä. Modulaarisen ka-
luston käyttö kansallisissa kriiseissä on perus-
teltua YTS:n perusteella ja puolustusvoimat 
on kouluttanut joukkotuotannossaan osaa-
via reserviläisiä. Yhteistoiminnan harjoittelu 
suuronnettomuusharjoituksissa, joissa sivii-
literveydenhuollon henkilöstöä on koulutet-
tu kaluston käyttöön, on luonut kansallisesti 
nopeasti käyttöönotettavaa katastrofivalmiut-
ta. Kenttälääkinnän maastokelpoisten toimin-
tamoduuleiden suorituskyvyn tukena ovat 
MEDEVAC-kelpoiset meri-, maa- ja ilmakul-
jetuksiin soveltuvat evakuointivälineet. Puo-
lustusvoimien suorituskykyä ei käytetä kau-
pallisiin toimintoihin, vaan käyttö edellyttää 
viranomaisen virka-apupyyntöä ja suoritusky-
vyllä tuetaan muiden viranomaisten toimintaa 
kansallisessa kriisitilanteessa.

SOTLK:n CB-suojelulääkinnän ja ympäristö-
terveyden osaaminen liittää meidät vahvasti 
osaksi kansallista Biologisten Uhkien Osaa-
miskeskusta (BUOS-keskus), joka yhdistää 
puolustusvoimien ja Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen osaamisen ja resurssit. Tämä eri-
tyisosaaminen sekä puolustusvoimien suo-
jeluvälineiden ja -kaluston sopivuus CBRN 
(chemical, biological, radiological, nuclear 
eli kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydin-
aine) -onnettomuuksien hoitamiseen tuottavat 
ainutlaatuista kansallista suojeluvalmiutta pe-
lastusviranomaisten väliseen yhteistyöhön. 

Varautuminen kansallisiin katastrofeihin 
ja poikkeustilanteisiin on jatkuvaa viran-
omaisyhteistyötä, jota eri viranomaiset ovat 
tehneet jo vuosia. Muuttuvassa maailmas-
sa uhkakuvat vaihtuvat, joten yhteiskunnan 
kriisinkestävyyttä tulee yhä tarkastella ja pa-
rantaa. Yhteiset resurssit edellyttävät viran-
omaisyhteistyön kehittämistä, koska toimin-
tamekanismi on sama, olipa sitten kyseessä 
kansallinen katastrofi, pandemia, sota tai sen 
uhka. Voimavaramme ovat rajalliset poikke-
usoloihin varautuessa ja rajallisten resurssien 
käyttö vaatii hyvää yhteissuunnittelua, käytön 
johtamisen suunnittelua sekä hallintorajojen 
ylittävää joustavuutta. Muuttuvien organisaa-
tioiden yhteiskunnassa tulee suunnitteluyh-
teistyötä ja -vastuita tarkastella säännöllisesti.

Puolustusvoimien lääkintähuollon tehtävänä 
on tuottaa sotilasterveydenhuollon ja kenttä-
lääkinnän palveluita puolustusvoimille. Tä-
män rinnalla olemme myös velvoitettuja pon-
nistelemaan muiden viranomaisten tukena, 
kun kansallista kriisivalmiutta rakennetaan, 
joten toimintamme kansallinen rooli on vai-
kuttava. Meille annettu vastuu tulee hoitaa hy-
vin, koska tällä tavalla me sekä tuemme puo-
lustusvoimien päätehtäviä että kehitämme 
omaa erityisosaamistamme.

Vain varautumalla yhdessä poikkeusoloihin 
kykenemme selviämään niistä. 

Jouko Peltomaa
lääkintäeversti 
Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja
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LÄÄkInTÄhEnkILöSTön varO-kUrSSI

Johanna Törmä, Juha Kuosmanen

Lääkintähenkilöstön varo-kurssin tarkoituksena on tukea osallistujan kehittymistä lääkin-
tätehtävässä sekä edistää valmiuksia toimia lääkinnällisissä varotehtävissä puolustusvoi-
mien harjoituksissa ja koulutuksissa. Kurssin tavoitteena on lisäksi parantaa henkilöstön 
lääkinnällisen pelastustoimen tehtävissä tarvittavaa osaamista, yhtenäistää toimintoja sekä 
lisätä harjoitusten palvelusturvallisuutta ja yleistä turvallisuutta.

Puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilös-
tön ensihoito-osaamista ohjeistetaan uudel-
la ensihoitokoulutuksen normilla 1. Tarpeel-
liseksi normin laatimisen teki vuonna 2011 
julkaistu ammuntojen lääkinnällistä varotoi-
mintaa koskeva varomääräys D7.7, joka on 
nyt jo kokenut ensimmäisen päivityksen 2. 
Samaan aikaan myös siviilipuolella julkais-
tiin uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
ja sitä täydentävä asetus ensihoitopalvelus-
ta (340/2011) 3. Edellä mainitut lait eivät suo-
ranaisesti velvoita puolustusvoimien tervey-
denhuoltoa, mutta toimintojen kehittäminen 

niiden hengessä oli järkevää, koska puolustus-
voimien varotoiminnassa tehdään päivittäistä 
yhteistyötä siviiliensihoitojärjestelmän kanssa 
ja osa puolustusvoimien terveydenhuoltohen-
kilöstöstä on rekrytoitu tehtäviinsä siviiliensi-
hoidosta.

Lääkinnällisen varotoiminnan kehittämisek-
si ja yhtenäistämiseksi suunniteltiin lääkin-
tähenkilöstön varo-kurssi, jonka toteutusta ja 
taustoja tämä artikkeli esittelee. Kurssilla on 
puolustusvoimien ydintehtävään ja palvelus-
turvallisuuden parantamiseen liittyen merkit-

Ammunnan ensiapuhenkilö ja puolustusvoimien ensihoitoyksikön henkilöstö hoitavat taistelu-
ammunnassa vammautunutta potilasta varo-kurssin harjoituksessa.
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tävä asema terveydenhuoltohenkilöstön täy-
dennyskoulutustarjonnassa. Mikäli kyseessä 
olisi pelkästään tavanomainen ensihoitokou-
lutus, voisi sen toteuttaa mikä tahansa ensi-
hoitokoulutusta tuottava taho. Sen sijaan mi-
kään ulkopuolinen taho ei pysty toteuttamaan 
puolustusvoimien tarpeita vastaavaa varotoi-
minnan ominaispiirteet ja toimintaympäristön 
huomioivaa ensihoitokoulutusta. Kurssilla ja 
sen harjoituksissa on myös opetushenkilöstöl-
lä ollut mahdollisuus saada reaaliaikaista tie-
toa lääkinnällisen varotoiminnan toteutukses-
ta ja käytännöistä.

EnnakkOvaaTImUkSET  
kUrSSILLE OSaLLISTUjILLE
Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henki-
löstölle järjestettävä varopätevyyteen tähtäävä 
täydennyskoulutus on tarkoitettu laillistetuil-
le terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille eli 
lääkäreille, sairaanhoitajille ja terveydenhoi-
tajille. Koulutukseen osallistujalla tulee olla 
perustiedot ja -taidot hätätilanteiden hallitse-
miseksi ja hänen tulee osata tehdä välittömät 
henkeä pelastavat ensihoitotoimenpiteet poti-
laan tilan edellyttämässä tärkeysjärjestykses-
sä. Tämä asia varmistetaan vaatimalla koulu-
tukseen osallistujalta hyväksytysti suoritettu 
ensihoidon perustason teoriatesti, jonka suo-
rittamisesta saa olla enintään kaksi vuotta. 
Puolustusvoimissa hyväksytään minkä tahan-
sa sairaanhoitopiirin vaatimusten mukaisesti 

suoritettu teoriatesti. Mikäli teoriatestin suo-
rittaminen ei onnistu yhteistyössä sairaanhoi-
topiirin kanssa, sen järjestää Sotilaslääketie-
teen keskus.

Koulutukseen osallistuvalla hoitohenkilös-
töllä tulee olla lisäksi lääkehoitoon ja ensi-
hoitotoimenpiteisiin tarvittava koulutus ja lu-
vat. Koulutus ja lupien myöntäminen ovat 
terveydenhuollon työpisteiden päälliköiden 
vastuulla. Lisäksi koulutettavan tulee täyttää 
kenttäolosuhteissa työskentelevää puolustus-
voimien henkilöstöä koskevat kuntovaati-
mukset. Kuntoindeksin on oltava vähintään 
1,5 ja suunnistuksen kenttäkelpoisuustestin 
tulee olla suoritettu. Lisäksi koulutukseen 
osallistumiselle ovat edellytyksenä puolus-
tusvoimien ajolupa sekä mielellään myös hä-
lytysajolupa 1.

kUrSSIn SISÄLTö
Lääkintähenkilöstön varopätevyyteen tähtää-
vän ensihoitokoulutuksen yksityiskohtaisesta 
sisällöstä on vastannut Lääkintäkoulu. Kurs-
sin johtajana on toiminut opetusylihoitaja ja 
kouluttajina ensihoidon ja kirurgian ylilääkärit 
sekä simulaatiokeskuksen kenttäsairaanhoita-
jat. Lääkintäkoulun ulkopuolisia kouluttajia 
on käytetty varomääräyksiä sekä helikopteril-
la tapahtuvaa potilasevakuointia käsittelevil-
lä oppitunneilla. Kurssin osaamistavoitteet on 
lueteltu taulukossa 1.

Taulukko 1. Lääkintähenkilöstön varo-kurssin osaamistavoitteet.

Osaamistavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija pystyy:

•	  selittämään puolustusvoimien yleiset ja lääkintähuollon varomääräykset sekä niiden 
sisällön

•	  tuottamaan harjoituksen lääkinnällisen pelastustoimen suunnitelman

•	  toteuttamaan harjoituksen lääkinnällisen pelastustoiminnan ja siihen liittyvät valmistelut 
yhteistyössä harjoituksen johto-, varo- ja toimihenkilöstön kanssa

•	  suunnittelemaan, aloittamaan ja johtamaan asiaankuuluvaa ensihoitoa yleisesti 
hyväksyttyjen käytäntöjen ja ohjeistusten mukaisesti

•	  toteuttamaan itsenäisesti ja tarvittaessa hoito-ohjeen pyytämisen perusteella 
asiaankuuluvaa ensihoitoa hätätilapotilaalle.
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Etäopiskeluvaihe on kestänyt noin kahden 
kuukauden ajan ja se on sisältänyt ampuma-
harjoituksen lääkinnällisen pelastustoiminnan 
analysointia ja varomääräysten opiskelua. Lä-
hiopetusjakson painotus on ollut perustason 
ensihoitotilanteiden osaamisessa, jota on py-
ritty syventämään ja kehittämään lääkintäsi-
mulaatioharjoituksilla. Lähiopetus on kestä-
nyt yhteensä viisi päivää. Harjoituksissa on 
syvennetty ja kehitetty lääkinnällisiä ja ensi-
hoidollisia tietoja ja taitoja akuuteissa trauma-
tilanteissa sekä kirurgisten, sisätautisten että 
neurologisten potilassimulaatioharjoitusten 
avulla. 

Kurssin fyysisen aktiivisuuden indeksi on las-
kettu pääesikunnan henkilöstöosaston fyysi-
sen koulutuksen ohjeistuksen mukaisesti ja se 
on keskikova 4. Lähiopetusjakso on sisältänyt 
yhden tunnin liikuntakoulutusta (hiekkasäkki-
jumppa). Liikuntakoulutus on toteutettu siten, 
että se on antanut lääkintähenkilöstölle ide-
oita liikuntasuoritusten toteuttamisesta min-

kä tahansa ampumaharjoituksen ympäristös-
tä löytyvän materiaalin avulla. Lisäksi viikko 
on sisältänyt yhteensä 15 tuntia muuta fyysistä 
kuormittavuutta aiheuttavaa koulutusta, lähin-
nä lääkintäsimulaatioharjoitusten ja näyttöko-
keen yhteydessä.

OPETUSmEnETELmÄT,  
arvIOInTI ja PaLaUTE
Kurssi on toteutettu sulautuvan opetusmene-
telmän periaatteita soveltaen. Lähi- ja verk-
ko-opetuksen yhdistäminen on lisännyt jous-
tavuutta ajan ja paikan suhteen 5. Kurssi on 
aloitettu videoluennolla noin kaksi kuukaut-
ta ennen lähiopetusjaksoa. PVMoodle-verk-
ko-opiskeluympäristössä toteutetussa etäopis-
keluvaiheessa kurssilaisten tehtävänä on ollut 
yleisten ja lääkinnän varomääräysten opiske-
lu. Lisäksi etäopiskeluvaiheessa opiskelijoi-
den tehtävänä on ollut tuottaa raportti, jossa 
he analysoivat ampumaharjoituksen lääkin-
nällisen pelastustoimen järjestelyitä sekä 
omaa osaamistaan lääkinnällisen pelastustoi-
men tehtävissä. Analyysin lisäksi jokainen on 
perehtynyt ja antanut vertaispalautteen vähin-
tään yhteen toisen opiskelijan laatimaan ra-
porttiin. Analyysitehtävän, vertaispalautteen 
ja verkkokeskusteluiden avulla on pyritty to-
teuttamaan koko kurssin pedagogisina lähtö-
kohtina olevia yhteisöllisyyden, yhdessä oppi-
misen ja tutkivan oppimisen periaatteita.

Lähiopetusjaksolla toteutetusta varomääräys-
kokeesta opiskelijat ovat saaneet numeraali-
sen arvioinnin ja kokeen läpäisykriteerinä on 
ollut 75 % maksimipistemäärästä. Opiskelijoi-
den varotoimintaan ja ensihoitoon liittyvä lää-
kinnällisen pelastustoiminnan osaaminen on 
arvioitu lähiopetusjakson lopussa näyttöko-
keella. Näyttökoe on arvioitu hylätty / hyväk-
sytty – arvioinnilla. Lisäksi lähiopetusjakson 
jälkeen opiskelijat ovat tehneet itsearvioinnin 
oppimisestaan. 

Lääkinnällisen pelastustoimen johtajan hoito- 
ja johtamisvälineet.
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Kurssin palautekäytännön avulla on pyritty tu-
kemaan osaamisen kehittymistä. Etäopiskelun 
aikana opiskelija on saanut vertaispalautteen 
laatimastaan analyysitehtävästä. Lääkintäsi-
mulaatioharjoituksiin on kuulunut opetusme-
netelmän mukaisesti harjoituksen jälkeen vä-
litön palautekeskustelu, samoin käytännön 
näyttökokeiden jälkeen on annettu välitön pa-
laute. Opiskelijoilta on kerätty palautetta kurs-
sin yhteenvetoa ja jatkokehittämistä varten. 

OSaamISEn YLLÄPITÄmInEn  
ja SEn kEhITTÄmInEn
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle ter-
veydenhuoltoalan henkilölle on myönnetty 
lääkintähenkilöstön varopätevyys ja lääkin-
nällisen pelastustoimen johtajan pätevyys teh-
täviin, joissa ne varomääräyksen D 7.7 mu-
kaisesti ovat tarpeen. Koulutuksen hyväksytty 
suorittaminen on edellyttänyt, että opiskelija 
täyttää kurssin esitietovaatimukset, on vaadi-
tusti läsnä sekä lähiopetuksessa (100 %) että 
etäjaksolla verkkotyöskentelyn osalta, saa-
vuttaa varotoiminnan teoriatestistä vähintään 
75 % pistemäärän maksimista ja suorittaa käy-
tännön näyttökokeen hyväksytysti.

Osaamisen ylläpitämiseksi työpisteittäin mah-
dollistetaan tai järjestetään ylläpitokoulutus 
vuosittain. Pätevyys on koulutuksen jälkeen 
uusittava kolmen vuoden kuluessa ensihoidon 
perustason teoriatestin avulla. Teoriatestin jäl-
keen luvan voimassaolo jatkuu kahden vuo-
den ajan, jonka jälkeen lääkinnälliseen varo-
pätevyyteen tähtäävä ensihoitokoulutus tulee 
suorittaa uudelleen 3. 

Varo-kurssilla on keskitytty puolustusvoimi-
en koulutus- ja harjoitustoiminnan vaatimiin 
aiheisiin erityisesti lääkinnällisen pelastus-
toimen ja ensihoidon osalta osana palvelus-
turvallisuuden parantamista. Varotoiminnan 
vaatimukset sekä puolustusvoimien toimin-
taympäristön asettamat erot siviiliensihoitoon 
verrattuna aiheuttavat terveydenhuollon hen-
kilöstölle jatkuvan tarpeen ammatillisen osaa-
misen kehittämiseen myös jatkossa. 

Kirjallisuutta:
1. Puolustusvoimat. PVOHJEK Ensihoitokoulutus 

Puolustusvoimissa. PV normitietokanta, asiakirja 
HH642. Helsinki: Pääesikunta 2014.

2. Puolustusvoimat. PVVAROM D 7.7 Lääkinnällinen 
varotoiminta ammunnoissa. PV normitietokanta, 
asiakirja HJ1279. Helsinki: Pääesikunta 2013.

3. Sosiaali- ja terveysministeriö. Asetus 
ensihoitopalvelusta 340/2011. http://www.finlex.fi/
fi/laki/kokoelma/2011/20110340.pdf.

4. Puolustusvoimat. PEHENKOS Asevelvollisten 
fyysinen koulutus. PV normitietokanta, asiakirja 
HI323. Helsinki: Pääesikunta 2012.

5. Joutsenvirta T, Kukkonen A. (toim.) Sulautuva 
opetus. Uusi tapa opiskella ja opettaa. Helsinki: 
Palmenia 2009.
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rakEnTEInEn kIrjaamInEn TULEE  
– OLETkO vaLmIS

Kalevi Karjalainen

Jokainen meistä on varmasti täyttänyt netissä jotain lomaketta, ehkä veroilmoitusta. Nämä 
lomakkeet ovat rakenteisia, eli kullekin lokerolle on määrätty tietty tietosisältö. Ohjelma ei 
hyväksy etunimesi paikalle numeroita eikä syntymäaikasi kohdalle tekstiä.
Tämä on esimerkki rakenteisesta lomakkeesta ja rakenteisesta kirjaamisesta. Rakenteisia 
ovat myös puolustusvoimissa käytössä olevat ennakkotarkastuslomakkeet, vaikka niissä ei 
ole estetty tekstin kirjoittamista numeerisen tiedon lokeroon. Tämä teksti taas on lähes ra-
kenteeton, otsikkoja lukuun ottamatta. Nykyisessä potilastietojärjestelmässä on toki mah-
dollisuus käyttää otsikoita, mutta diagnoosikohtaan voidaan kirjoittaa teksti ilman ICD-10 
-koodia tai koodin kera. Rakenteisessa järjestelmässä kirjoitetaan koodi tai hakusana ja 
suoritetaan mahdollisesti valinta pudotusvalikosta järjestelmän tuottaessa sekä koodin että 
diagnoosin nimen.

Kaikki terveydenhuollon toimintayksiköt, 
joissa on käytössä sähköinen sairaskerto-
musjärjestelmä, ovat velvoitettuja siirtymään 
Kansalliseen Terveysarkistoon (KanTa) vuo-
den 2014 aikana. Puolustusvoimille on annet-
tu lisäaikaa vuoden 2015 syksyyn, koska jou-
dumme uusimaan potilastietojärjestelmämme 
KanTa-yhteensopivaksi ennen sitä.

Suomessa on käytössä useita erilaisia sähköi-
siä potilastietojärjestelmiä. Käytettävien ra-
kenteiden ja niiden sisällön on oltava valta-
kunnallisesti yhteen sovitettuja. Keskeiset 
potilastiedon rakenteet eivät saa poiketa toi-
sistaan eri organisaatioissa, jotta potilasker-
tomustietoa voidaan hyödyntää riippumatta 
siitä kuka sen on tuottanut. Kertaalleen syötet-
tyä tietoa voidaan käyttää myös toisessa tar-
koituksessa, kuten todistusta laadittaessa. Tu-
levaisuudessa potilas voi osallistua hoitoon 
tuottamalla itse tietoa, jota voidaan hyödyntää 
kirjaamisessa. 

Tiedon etsiminen helpottuu, kun voidaan po-
tilaan suostumuksella hakea esimerkiksi kaik-
ki hänen polvivaivansa hoidotiedot. Otsikon 
”hoidon toteutus” alta tulisi sitten löytyä sekä 
leikkaus- ja tähystystoimenpiteet erikoissai-
raanhoidossa, fysioterapia avohoidossa ja ter-

veysasemilla määrätyt lääkehoidot. Potilaan 
hoito on voinut tapahtua usean eri terveyden-
huollon toimijan (rekisterinpitäjän) yksiköis-
sä, mutta potilaan hoidon toteutuksesta saa-
daan helposti muodostettua tilannekuva. 

Terveydenhuoltolain mukaan potilasta hoita-
valla henkilökunnalla tulee olla käytettävis-
sään mahdollisimman ajantasaiset ja kattavat 
tiedot potilaan terveydentilasta. Siihen tavoit-
teeseen rakenteisella kirjaamisella pyritään.

mITEn rakEnTEInEn kIrjaamInEn 
hYöDYTTÄÄ ammaTTILaISTa?
Rakenteisen kirjaamisen odotetaan paranta-
van hoidon laatua, kun tiedon kirjaaminen on 
yhdenmukaista, tieto löytyy helposti ja sitä 
voidaan hyödyntää yhteisesti. Pitkien B- tai E-
todistusten luomisessa voidaan hyödyntää ra-
kenteellisen potilaskertomuksen osia, samaa 
tietosisältöä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen. 
Rakenteellinen tiedon käyttö mahdollistaa 
myös aiempaa paremmin hoito-ohjeita tarjo-
avan päätöksenteon tuen liittämisen sähköi-
seen sairaskertomukseen. Esimerkiksi diag-
noosin kirjaaminen voi suoraan avata Käypä 
Hoito -suosituksen näkymän. 
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Rakenteista kirjaamista 70 vuotta sitten: sairaskirjaan tiedot kirjataan rakenteisesti.

mITEn rakEnTEInEn  
kIrjaamInEn TOImII?
Merkinnät sähköiseen potilaskertomukseen 
tehdään kirjoittamalla teksti jollekin näkymäl-
le (vastaa paperikertomuksessa erikoisalan 
sairaskertomuslehteä). Lääkärit kirjoittavat 
yleensä erikoisalakohtaiselle näkymälle, puo-
lustusvoimien terveysasemilla YLE-lehdelle 
(yleislääketiede). Muut terveydenhuollon am-
mattilaiset käyttävät omaa ammatillista näky-
mää (HOKE hoitokertomus, FYSTER fysio-
terapia ym.)

Työterveyshuolto tulee omalle erikoisalaa 
vastaavalle TYÖ-näkymälle, jos kyse ei ole 
sairauden hoidosta. Päivystyskäynnit erote-
taan muista käynneistä erikoisalakohtaisen nä-
kymän lisänäkymällä PÄIV. 

Hoitoprosessin vaihe kuvaa hoidon vaihetta 
potilaan näkökulmasta. Ensimmäisellä poli-
klinikkakäynnillä prosessiin kuuluvat yleensä 
tulotilanne ja hoidon suunnittelu. Tulotilanne 
sisältää samat asiat, jotka nytkin on kirjattu 
ensimmäisellä potilaskäynnillä esitietojen ja 

statuksen (nykytilan) muodostaessa lääkärin 
päätökselle tärkeimmät tiedot. Hoidon toteu-
tus voidaan tehdä avohoidossa, sairaalassa tai 
fysikaalisessa hoidossa. Hoidon arviointi ta-
pahtuu yleensä jälkikontrollin yhteydessä. Ra-
kenteinen järjestelmä osaa nivoa koko proses-
sin hoitotapahtumat yhdeksi kokonaisuudeksi, 
vaikka potilas olisi hoidon toteutumisen aika-
na käynyt jostain muusta syystä terveysase-
malla. Mikäli koko prosessi toteutuu yhdellä 
käynnillä, ei tarvitse käyttää kuin yhtä proses-
sin vaihetta: hoidon toteutus. (Esim. Ongen-
koukku poistettu sormesta)

Hoitoprosessin vaiheen lisäksi tekstiä jäsentä-
vät otsikot. Otsikko auttaa hahmottamaan mitä 
asioita tekstin siinä osassa käsitellään. Otsikon 
alla teksti voi olla vapaamuotoista tai raken-
teista tietoa. Esimerkiksi otsikon ”diagnoosi” 
alla on rakenteista koodattua tiedostoa (ICD-
10). Esitietojen alla on perinteisesti potilaan 
kertomia subjektiivisia oireita, sairauden ai-
kaisempia vaiheita, tiedot sairauden alkami-
sesta ja muuta sellaista tietoa, joka on normaa-
listi vapaamuotoista tekstiä. 
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Otsikoiden nimet on sovittu valtakunnalli-
sesti. Anamneesista käytetään suomenkielistä 
versiota ”esitiedot”. Älykkäimmät potilastie-
tojärjestelmät osaavat vaihtaa sanan toiseksi 
tai eivät anna valita latinankielistä versiota ot-
sikoksi. Potilastietojen yhteenveto on hoidon 
päättyessä loppuarvio (epikriisi) ja kroonisen 
sairauden osalta väliarvio (decursus). Molem-
mat ovat lisänäkymänä jonkin päänäkymän 
alla. Yhteenvetonäkymä auttaa saamaan ko-
konaiskuvan potilaan tilanteesta. Tiedot tal-
lentuvat yhteenvetonäkymälle automaattisesti, 
jos käytetään oikeita otsikoita. Yhteenvetonä-
kymältä tulee vastaavasti päästä yhdellä klik-
kauksella päänäkymälle, esim. erikoisalaleh-
delle. Kirjaukset tehdään kuitenkin aina vain 
päänäkymälle, mutta yhteenvetonäkymälle 
voidaan rakentaa toiminnallisia ominaisuuk-
sia, joiden avulla esimerkiksi sama tutkimus 
tai samat lääkkeet voidaan määrätä uudelleen 
esimerkiksi vuosikontrollin yhteydessä. 

mITÄ rakEnTEInEn kIrjaamInEn  
vaaTII ammaTTILaISELTa?
Vaikein asia oppia rakenteellinen kirjaami-
nen lienee meidän terveydenhuollon ammat-
tilaisten tottumuksissa ja asenteissa. Varsin-
kin he, joilla on ollut konekirjoituspalvelu 
käytössään, ovat tottuneet sanelemaan suo-
raa tajunnanvirtaa, josta ammattitaitoinen 
osastonsihteeri on sitten luonut jäsentyneen 
sairaskertomustekstin otsikoineen. Joskus on 
vakinaisen osastonsihteerin sijainen kirjoitta-
nut koko sanelun siten, kuin se on saneltu. Ei 
yhtään pistettä, pilkkua, eikä tietenkään otsi-
koita. On vienyt paljon aikaa korjata teksti lu-
ettavaan muotoon. Tätä kirjoitettaessa ei vie-
lä ole tiedossa mihin potilastietojärjestelmään 
puolustusvoimat päätyy. Toivoisin, että siinä 
on jo valmiiksi otsikointi työn jäsentämiseksi. 
Mikäli otsikon alle ei tekstiä tule, ei otsikko-
kaan tallentuisi. Näin kertomustekstin raken-
teinen muodostamien ei vaatisi kuin tabulaat-
torinäppäimen käyttöä silloin tällöin.

Tulosyy Tulee kuumeen ja kurkkukivun vuoksi

Esitiedot Kuume 2 vrk ad 39,8 C. Ei kykene töihin. Parasetamolia aamulla 
otti kipuun.

Nykytila Lämpö nyt 38,3 C tärykalvolta. Nielussa runsaasti peitteitä.

Tutkimukset A-Strep- pika positiivinen, CRP 90

Suunnitelma Aloitetaan antibioottihoito, diagnoosin vahvistus lääkäriltä.

Lääkehoito Kefeksiini 500 mg x2 10 vrk.

Hoidon syy Epäilty streptokokkitonsilliitti.

Lausunnot Hoitajan selvitys sairaudesta. Työkyvyttömyysaika 9.11.2013  
alk. 2 vrk.

Allekirjoitus sh Antti Biót

Esimerkki rakenteisesta kirjaamisesta HOI- eli hoitajanäkymälle, hoitajalla tässä reseptin anto-
oikeus.
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mITÄ vaarOja rakEnTEISESSa 
kIrjaamISESSa vOI OLLa?
Aikaisemmat kokemukseni rakenteisesta kir-
jaamisesta potilastiedossa eivät ole olleet ko-
vin myönteisiä. Varhaisemmat käytössä olleet 
järjestelmät ovat tuottaneet automaattisesti ot-
sikoita ja fraaseja, jotka eivät ole olleet ky-
seisen potilaan kohdalla mitenkään tarkoi-
tuksenmukaisia. Ihon eheyden tarkistaminen 
päivittäin on ehkä painehaavaumaa pelätessä 
asiallinen merkintä, mutta tuskin täysin käve-
levällä potilaalla, jota ei ole edes leikattu. Lii-
allinen automaattinen teksti ja valmiit fraasit 
tekevät tekstistä huonosti luettavan. Olen ha-
vainnut nopeammaksi käydä itse mittaamassa 
kuume potilaalta kuin etsiä sitä huonosti teh-
dystä rakenteellisesta tiedosta. Asiasta kirjoi-
tetut oppaat ovat pitkiä ja tietosisältö niissä 
ei välttämättä aina ole puhtaasti potilastyös-

sä toimivalle tärkeää. Välillä niitä lukiessa on 
tuntunut kirjoittajalta unohtuneen, että perus-
työssämme potilaiden hoidossa tärkeimmät 
seikat: anamneesi (esitiedot) ja status (nykyti-
la) ovat jääneet vähäiselle huomiolle. 

Kirjallisuutta: 
THL: Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas 
(www.thl.fi)
www.kanta.fi

Kirjoittaja:
Kalevi Karjalainen
hallintoylilääkäri
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta

Kuvat:
SA-kuva, puolustusvoimat
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UUTTa SÄrmÄÄ PUOLUSTUSvOImIEn 
ELInTarvIkEvaLvOnTaan

Ava Sovijärvi

Puolustusvoimat ottaa omassa elintarvikevalvonnassaan käyttöön Elintarviketurvallisuusvi-
rasto Eviran Oiva-järjestelmään perustuvan Särmä-järjestelmän.

Vuoden 2013 keväällä Elintarviketurvalli-
suusvirasto Evira esitteli uudet, Suomen kan-
sallisessa elintarvikevalvonnassa käyttöön 
otettavat ”hymynaamat” eli Oiva-arvosanat. 
Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustie-
tojen julkistamisjärjestelmä, jota Evira koor-
dinoi. Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, 
koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen te-
kevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointioh-
jeiden perusteella. Oivan myötä valvonnassa 
painotetaan riskiperusteisuutta. Ravintoloiden 
ja ruokakauppojen valvontatietoja julkaistaan 

jo monissa eri maissa kuten esim. Tanskassa, 
Belgiassa ja Yhdysvalloissa. Oiva on saanut 
suurimmat vaikutteensa tanskalaisesta Smi-
ley-järjestelmästä 1.

Tämän vuoden alusta lähtien ovat kaikkien 
kuntien elintarvikevalvojat antaneet tarkas-
tuksen yhteydessä varsinaisen tarkastusrapor-
tin lisäksi myös Oiva-raportin. Oiva-raportti 
ripustetaan valvontakohteen kuten esim. kah-
vilan, ravintolan tai ruokakaupan sisäänkäyn-
nin yhteyteen tai muuhun näkyvään paikkaan, 
jolloin kohteessa käyvät asiakkaat voivat hel-
posti nähdä, minkälaista palautetta ja minkä 
kokonaisarvosanan valvontaviranomainen on 
kohteelle antanut. Raportti kertoo asiakkail-
le tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista 
kuten esim. kohteen elintarvikehygieenisestä 
tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Tarkas-
tuksen tulos määräytyy sen perusteella, mikä 
on tarkastettujen kohtien heikoin arvosana. 
Tämän vuoksi raportti voi esimerkiksi sisäl-
tää useita ”oivallisia” tai ”hyviä” kohteita ja 
vain yhden ”korjattavaa” kohteen, jolloin tar-
kastuksen kokonaistulokseksi kuitenkin tulee 
”korjattavaa” 1. 

Mitä paremmin kohde täyttää elintarvikelain-
säädännön vaatimukset, sitä leveämpi hymy 
on. Toisaalta Oiva ei ota kantaa esimerkik-
si siihen, miltä tarjottava ruoka maistuu, sillä 
Oiva kertoo vain siitä, onko kohteen hygienia 
ja tuoteturvallisuus kunnossa. Valvontatietojen 
julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan 
läpinäkyvyyttä ja tekemään siitä entistä konk-
reettisempaa sekä saattamaan elintarvikeval-
vonnan tarkastustulokset kuluttajien käyttöön. 
Toistuvat huonot arvosanat saattavat karkottaa 
asiakkaita ja siten kannustaa kohdetta korjaa-
maan toimintaansa.

Eviran Oiva-asteikko.
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 Toimija Tomera

 Yritystie 1, 00000 Yrittäjälä

Yrittäjälän kunnan ympäristökeskus

00000

Katso kaikkia arvosanoja pelkän Viimeisimmän tarkastustu-
loksen sijaan, sillä raportti voi sisältää usean hymyilevän 
hymiön ja vain yhden  heikomman arvosanan. Tarkastustu-
los-kohdassa otsikot kertovat, mitä on tarkastettu, ja hymiöt 
tarkastettujen asioiden tulokset. Tästä näet, mistä Viimeisim-
män tarkastuksen arvosana “Korjattavaa” on saatu. 

Viimeisin tarkastus -kohdassa näkyy tulos viimeisim-
mältä ja kahdelta edelliseltä tarkastuskerralta. Jos tulos 
on korjattavaa tai huono, toimija korjaa asian määräajan 
puitteissa, jolloin arvosana muuttuu paremmaksi.

Oiva-huomio kertoo lyhyesti tarkastajan tekemät havainnot 
tarkastetuista asioista.

Eviran Oiva-malliraportti.
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Tällä hetkellä Oivassa ovat jo mukana kaiken-
kokoiset ruokakaupat ja kioskit sekä ravinto-
lat, kahvilat, grillit, pubit, pikaruokapaikat, 
lounasravintolat ja suurkeittiöt. Oiva laajenee 
vaiheittain kaikkiin säännöllisen valvonnan 
piirissä oleviin kohteisiin vuoden 2015 aika-
na. Tällöin mukaan tulevat mm. ulkomyynti, 
myyntiautot sekä lihanleikkaamot, meijerit ja 
leipomot 1.

SÄrmÄ
Puolustusvoimat ei toistaiseksi ole muka-
na valtakunnallisessa sähköisessä elintarvi-
kevalvonnan tietojärjestelmässä, joten Oi-
va-järjestelmän käyttö ei puolustusvoimien 
valvontakohteissa ole teknisesti mahdollis-
ta. Riskiperusteinen valvonta, samat valvon-
takäytännöt sekä yhtenäisten kriteerien käyttö 
ovat myös puolustusvoimien elintarvikeval-
vonnan kulmakiviä, joten puolustusvoimi-
en ympäristöterveysvalvonta on kehittänyt 
Eviran Oiva-arviointiohjeisiin ja -arvosanoi-
hin vahvasti perustuvan, mutta niiden lisäk-
si myös puolustusvoimien muonituksen omat 
erityispiirteet tarkemmin huomioon ottavan 
Särmä-järjestelmän. Oivan tapaan Särmässä-
kin on neliportainen asteikko, jonka arvosanat 
ovat särmä (A), hyvä (B), korjattavaa (C) ja 
huono (D).

Valvontalomake on ollut jo alkuvuoden koe-
käytössä mm. Leijona Catering Oy:n varus-
kuntaravintoloissa ja terveysasemien jakelu-
keittiöissä. Tällöin tarkastuksen arvosana on 
annettu vain kirjaintunnuksilla eli ilman ku-
vallisia Särmä-arvosanoja, jotka nyt on saatu 
käyttöön. Koko lomakkeen ja sen arviointioh-
jeiden täydentäminen ja kehittäminen jatku-
vat kuitenkin edelleen, sillä edellä mainittujen 
kohteiden lisäksi etenkin puolustusvoimien 
kenttämuonitusketjuun kuuluvien valvonta-
kohteiden (elintarvikkeiden täydennyspaikka 
ETP, elintarvikkeiden jakopaikka EJP ja muo-
nituspaikka MP) arviointia varten tarvitaan 
uusia ja räätälöidympiä ohjeita.

Niin Oiva- kuin Särmä-järjestelmässäkin ar-
vioitavia kohteita ja kokonaisuuksia ovat mm. 
tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja 
kunnossapito, tilojen puhtaanapito, henkilö-
kunnan osaaminen, hygienia ja toiminta sekä 
kohteen omavalvonnan riittävyys ja toimi-
vuus. Edellisten lisäksi Särmä-järjestelmään 
on lisätty erityisesti elintarviketurvallisuuteen 
(Food defence) liittyviä kohtia, joissa arvioi-
daan kohteen varautuminen esim. elintarvik-
keiden tai talousveden tahallista saastutta-
mista tai muuta ilkivaltaa vastaan. Näin ollen 
Särmä- ja Oiva-arvosanoja ei voi täysin rin-
nastaa keskenään, sillä Särmä-asteikossa rima 
on hieman siviilikohteita korkeammalla.

Puolustusvoimien Särmä-asteikon arvosanat ovat särmä, hyvä, korjattavaa ja huono.
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Särmä-asteikon tunnukset on suunnitellut 
graafikko Olli Nurminen Helsingistä.

LISÄÄ SÄrmÄÄ? 
Toistaiseksi Särmä-arvosanoja käytetään vain 
puolustusvoimien elintarvikevalvonnassa, 
mutta kunhan niistä saadaan riittävästi käyt-
tökokemuksia, voidaan samaa asteikkoa mah-
dollisesti käyttää tulevaisuudessa myös esi-
merkiksi terveydensuojelulain mukaisessa 
viranomaisvalvonnassa, jota varten tällä het-
kellä ei ole olemassa määrämuotoista loma-
ketta tai yksityiskohtaisia arviointiohjeita. Ter-
veydensuojelulain mukaisia puolustusvoimien 
valvontakohteita ovat sotilaallisten harjoitus-
ten ja harjoitusalueiden, salassa pidettävien 
kohteiden sekä sotilaallisten kriisinhallinta-
operaatioiden talousvesihuolto, majoitus-, lii-
kunta- ja koulutustilat, peseytymis- ja käymä-
lätilat sekä jätehuolto.

Kirjallisuus:
1. Eviran www.oivahymy.fi -internetsivu

Kirjoittaja:
Ava Sovijärvi
ELL, hygieenikkoeläinlääkäri
Sotilaslääketieteen keskus, Tutkimus- ja 
kehittämisosasto

Kuvat:
Evira, Olli Nurminen, Ava Sovijärvi

Leijona Catering Oy:n varuskuntaravintoloiden lisäksi Särmä-tunnuksia on tarkoitus käyttää 
kaikissa puolustusvoimien elintarvikevalvontakohteissa kuten esim. kenttämuonitusketjuun kuu-
luvien muonituspaikkojen valvonnassa.
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UUDISTUkSEn OnnISTUnEET 
hEnkILöSTöraTkaISUT SYnTYvÄT 

YhTEISTYöSSÄ
Reijo Mäkinen

Vaikka puolustusvoimauudistuksessa on jouduttu tekemään henkilöstön kannalta vaikeita 
ratkaisuja, on jälkikäteen tarkasteltuna monia asioita tehty oikein. Työtä onnistuneiden rat-
kaisujen löytämiseksi ei ole tehty pelkästään yhteistoimintamenettelyssä, vaan yhteistyössä 
ammattijärjestöjen sekä henkilöstön kanssa. Näin on saatu aikaan hyviä yksilöllisiä ratkai-
suja ja luotu räätälöityjä selviytymispolkuja.

Uudistus kokonaisuutena on ollut iso, ja Pää-
esikunnan suunnitelma vaiheittain tapahtuvas-
ta henkilöstötoimien läpiviennistä on ollut on-
nistunut ratkaisu. Suunnitelman eri vaiheissa 
on voitu kerätä kokemuksia, ottaa kustakin 
vaiheesta opiksi ja tehdä tarvittavat korjaus-
liikkeet ennen seuraavaa vaihetta. Näin jälki-
käteen tarkasteltuna työssä on onnistuttu, ja 
yhdessä tekeminen työntekijöiden ja järjestö-
jen kanssa on ollut erittäin positiivista ja mo-
lempia osapuolia hyödyttävää.

Puolustusvoimauudistuksen ratkaisumallissa 
koko puolustusvoimista suunniteltiin vähen-
nettäväksi 2 100 tehtävää 14 300 tehtävästä. 
Halukkuuskartoitukseen vastasi 90 % koko 
henkilöstöstä. Muutoksen kohteeksi joutu-
neita oli 1.10.2012 noin 900 henkilöä. Heistä 
215 henkilöä on löytänyt puolustusvoimista 
uuden tehtävän. Toisen työnantajan palveluk-
seen on siirtynyt 23 henkeä ja virkasiirtoja on 
tehty 24. Irtisanoutumiskorvauksia on myön-
netty 172 henkilölle. Ylivahvuudessa palve-
lee ensi vuonna noin 165 henkilöä, joista suu-
ri osa on opistoupseereita. Ylivahvuusaika 
kestää enimmillään hieman yli vuoden. Men-
toritehtävissä koko puolustusvoimissa toimii 
noin 25 henkeä. Puolustusvoimista irtisano-
taan vuoden 2015 alusta lukien 127 henkilöä, 
lisäksi 39 henkilöä jää irtisanomisuhan alai-
seksi. 

Kokonaisuutena muutos on mennyt kiitettä-
västi ja henkilöstö on sitoutunut muutokseen. 
Muutoksen läpiviennin toteuttamiseen on an-
nettu koulutusta ja esimerkiksi yli 300 esi-
miestä on valmennettu muutoksen vaatimien 

henkilöstötoimien toteuttamiseen. Puolustus-
voimissa noin 1 500 henkilöä siirtyy toiselle 
paikkakunnalle ja noin 2 000 henkilöä aloit-
taa uudessa tehtävässä ilman paikkakunnan 
vaihdosta. Muuttavia ja heidän perheitään tu-
etaan muutoksessa mm. siirto- ja muuttokor-
vauksilla.

Sotilaslääketieteen keskuksessa muutoksen 
kohteeksi joutui vuonna 2012 alkaneen suun-
nittelun alkuvaiheessa 49 henkilöä. Sotilaslää-
ketieteen keskukselle annettiin uudistuksessa 
tehtäviensä toteuttamiseksi 380 tehtävän kiin-
tiö, johon henkilöstömäärä oli sopeutettava. 
Vuonna 2012 keskuksen henkilöstökoonpa-
nossa oli 535 tehtävää, joten supistamisvelvoi-
te oli merkittävä. Uudistuksen toimenpiteitä 
toteutettiin suunnittelun käynnistyessä tiiviis-
sä yhteistyössä Pääesikunnan henkilöstöosas-
ton kanssa. Suunnittelun edetessä painopiste 
ns. johtoesikunnan ohjauksen osalta on siirty-
nyt yhä enenevissä määrin tulevan Logistiik-
kalaitoksen esikunnan ja sen rungon henki-
löstöalan kanssa toteutettavaksi yhteistyöksi. 
Työ on henkilöstöalan osalta alkanut sujuvas-
ti ja jatko ensi vuoden osalta näyttää erittäin 
hyvältä.

Erinomaisella yhteistyöllä eri tahojen kanssa 
on löydetty selviytymispolkuja Sotilaslääke-
tieteen keskuksen henkilöstölle. Tehtäviä on 
löytynyt niin omasta joukko-osastosta kuin 
muualta puolustusvoimista. Selviytymispol-
kujen mahdollistamisessa merkittävinä toimi-
joina ovat olleet SOTLK:n HR-koordinaatto-
ri Anu Vallas sekä tukikoordinaattorit Maria 
Veijalainen ja Sakari Varjakoski.
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Huolimatta joukko-osastomme suuresta su-
pistamisvelvoitteesta henkilöstösuunnittelu ja 
henkilöiden sijoittuminen eri tehtäviin puolus-
tusvoimissa ja muiden työnantajien palveluk-
seen on edennyt suunnitellussa aikataulussa. 
Irtisanottavien määrä Sotilaslääketieteen kes-
kuksessa jäi 10 henkilöön. Tehtäviä kuitenkin 
tulee avoimeksi koko ajan, joten selviytymis-
polun etsimistä jatketaan myös tästä eteen-
päin.

Henkilöiden tukemiseen muutos-
tilanteessa on useita eri menetelmiä:

•  muutosvalmennus ja henkinen tuki 
kaikissa vaiheissa

•  jokaisen hallintoyksikön omat HR- ja 
tukikoordinaattorit

•  etusijaisuus tehtäviä täytettäessä 

•  virkavapauden myöntäminen 
työllistymisen tukemiseksi

•  irtisanoutumiskorvaus  
(max 6 + 6 kuukauden palkka)

•  kouluttautumisen tukeminen

•  henkilöstövoimavarojen 
siirtäminen hallinnonalalta toiselle 
(virkajärjestelyt)

•  henkilön siirtäminen määräajaksi 
toisen työnantajan palvelukseen 
(esim. 1 +1 vuotta)

•  siirto ylivahvuuteen (henkilöllä 
enintään yksi vuosi eläke- tai 
eroamisikään)

•  irtisanottujen takaisinottovelvoite 2 
vuoden ajan irtisanomisesta

•  siirtoon liittyvä tukeminen

•  palvelussuhdeasunnot ja vuokratuki 

Osa edellä mainituista tukimuodoista, ku-
ten irtisanoutumiskorvaus, ajoittui henkilös-
tösuunnittelun alkuvaiheeseen, eikä ole enää 
käytössä. Siirtoon liittyvä tukeminen ja irtisa-
nottujen takaisinottovelvoite ovat puolestaan 
esimerkkejä tukimuodoista, jotka painottuvat 
uudistuksen jälkipuoliskolle.

Sotilaslääketieteen keskuksen tulevaisuus 
näyttää valoisalta. Uudistuksen myötä synty-
vät uudet ajatukset sekä toimintatavat edis-
tävät henkilöstön jaksamista ja sitoutumista 
tulevaisuuden uusiin haasteisiin osana Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitosta. 

Kirjoittaja:
Reijo Mäkinen
henkilöstötoimiston päällikkö 
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta

Kuva:
Maria Veijalainen

HR-koordinaattori Anu Vallas on huolehtinut 
muutoksen kohteena olevien henkilöstöasioista 
mm. laatimalla tukiesityksiä Pääesikuntaan.
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Hankkija Tiina Auvikainen siirtyy ensi vuoden 
alussa hankintatehtäviin Logistiikkalaitoksen 
esikuntaan. SOTLK:n esikunnassa jatkaa yksi 
hankintasihteeri.

PUOLUSTUSvOImaUUDISTUkSEn 
TUOmIa mUUTOkSIa hankInTOIhIn 

SOTILaSLÄÄkETIETEEn kESkUkSESSa
Tiina Auvikainen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloittaa toimintansa 1.1.2015 ja tuottaa yhteiset logistii-
kan palvelut sekä vastaa mm. hankintojen toteutuksesta puolustusvoimissa. Tämä aiheuttaa 
muutoksia lähes kaikissa puolustusvoimien yksiköissä, myös Sotilaslääketieteen keskuksessa.

Sotilaslääketieteen keskuksen esikunnan han-
kinta-ala auttaa ja tukee yksiköitä hankintoi-
hin liittyvissä kysymyksissä jatkossakin, sil-
lä yksiköiden päivittäiset hankinnat toteuttaa 
edelleen esikunnan hankinta-ala, joka tosin 
supistuu kolmihenkisestä tiimistä yhden hen-
kilön toimialaksi. Hankintalain kansallisen 
kynnysarvon ylittävät hankinnat, eli kilpailu-
tukset, ja sopimusten hallinta siirtyvät Logis-
tiikkalaitoksen esikunnan toteutettaviksi. 
Sotilaslääketieteen keskuksen yksiköiden ar-
jessa Logistiikkalaitoksen perustaminen tulee 
selvimmin näkymään uuden portaalimallisen 
SAP SRM (eli Supplier Relationship Manage-
ment) -hankintatoiminnallisuuden käyttöön-
ottona 1.1.2015 alkaen. Tulevaisuudessa han-
kintaehdotuksen tekeminen muistuttaa hieman 
matkalaskun luomista SAP TRAVEL:iin. 
Näen edellä mainitun SAP SRM -toiminnal-
lisuuden mahdollisuudeksi helpottaa yksiköi-
den työtä hankintaehdotuksen osalta ja paran-
taa SOTLK:n kykyä vastata Puolustusvoimien 
palvelukeskuksen vaatimukseen vähentää ti-
lauksettomia laskujen määrää. SRM-toimin-
nallisuuteen on suunniteltu perustettavan 
toimittajien tuotekatalogeja, jolloin hankinta-
ehdotuksen tekeminen on kuin shoppailua net-
tikaupassa. Suurin osa ainakin meistä naisista 
on joskus elämässään ostanut jotain H&M:n 
nettikaupasta, eikä se ole ollut yhtään vaikeaa! 
Samainen SRM-toiminnallisuus mahdollistaa 
myös sähköisen allekirjoituksen, jolloin han-
kintaehdotusta ei enää tarvitse tulostaa pape-

rille määrärahanhaltijan allekirjoitusta varten, 
vaan hankintaehdotus kulkee sähköisesti koko 
hyväksymisketjun läpi aina SOTLK:n esikun-
nan hankinta-alalle tai Logistiikkalaitoksen 
esikuntaan saakka. Sähköinen allekirjoitustoi-
minnallisuus vaatii kuitenkin vielä työstämis-
tä, eikä sitä oteta käyttöön vuoden 2015 aikana. 
Haluan tämän artikkelin yhteydessä kiittää 
koko SOTLK:n henkilöstöä hankinnan alal-
la tehdystä työstä. Olen monessa yhteydessä 
kuullut muiden joukko-osastojen huolia säh-
köiseen hankintaehdotukseen siirtymiseen liit-
tyen ja ollut, ehkä hieman salaa, ylpeä siitä, että 
Sotilaslääketieteen keskuksessa sähköinen han-
kintaehdotus on ollut arkipäivää jo muutaman 
vuoden ajan. Kiitos siitä kuuluu teille, jotka 
sähköisiä hankintaehdotuksia teette. 
Lopuksi haluan vielä jakaa Arvo Ylpön viisaat 
sanat, jotka ovat auttaneet minua monessa ti-
lanteessa: ”Minun elämäni yhtenä johtotähte-
nä on ollut: kun unohtaa sen, mitä ei voi muut-
taa, on onnellinen.”
Kirjoittaja:
Tiina Auvikainen
hankkija
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta
Kuva:
Maria Veijalainen
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SOTILaSLÄÄkETIETEEn kESkUkSEn 
TIETOhaLLInnOn haaSTEITa 2014–2015

Heikki Meronen

Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) henkilöstö työskentelee tulevaisuudessa valtion yh-
teisillä hallinnollisilla tietohallinnon välineillä. Moni asia tulee muuttumaan hallinnollisis-
sa palveluissa ja palveluhenkilöstössä. Siirrymme käyttämään uusia sovellustyökaluja sekä 
Windows 7 -käyttöjärjestelmää. 

Puolustusvoimien hallinnollisen verkon 
(HALLNET) työasemia muutetaan Hallinnon 
tietotekniikkakeskuksen (HALTIK) Hallin-
nollisen turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) 
työasemiksi kuluvan vuoden lokakuun alusta 
alkaen. HALTIK tarjoaa sisäisen turvallisuu-
den tarvitsemia tieto- ja viestiteknisiä palve-
luja sekä yhteyspalveluita, jotka perustuvat 
asiakaskohtaisiin palvelusopimuksiin. TUVE-
työasemien ylläpito kuuluu HALTIKin vas-
tuulle. 

HALTIK toimii usealla paikkakunnalla ym-
päri Suomea. PVHALTU-lyhenteellä tar-
koitetaan PuolustusVoimien HALlinnollisen 
tietojenkäsittely-ympäristön siirtämistä TU-
VE-palveluksi. 

Työasemien vaihtoon ovat syinä mm. van-
hentunut työasemien Windows XP -käyttö-
järjestelmä, uusi laki julkisen hallinnon tur-
vallisuusverkkotoiminnasta (TUVE-laki) ja 
puolustusvoimauudistuksen henkilöstörat-
kaisut. Puolustusvoimat on ostanut Windows 

XP:lle ja Officelle jatkotuen PVHALTU:n 
ajaksi. TUVE-laki velvoittaa voimaan tul-
lessaan HALTIKin tuottavan yksinoikeudel-
la tietojärjestelmäpalvelut TUVE-viranomai-
sille.

TUVE-työasemassa olevia uutuuksia ovat 
Windows 7-käyttöjärjestelmä, MsOffice2010-
toimisto-ohjelmisto ja LYNC-pikaviestintä, 
joka korvaa Sametimen ja mahdollistaa VTC-
yhteyden. PVWEBMAILin korvaa sähköpos-
ti Exchange Outlook. Lisäksi käyttöön tulee 
Sharepoint-järjestelmä, joka mm. helpottaa 
tiedostojen ja tehtävien hallintaa.

Työasemien vaihdon yhteydessä annetaan ly-
hyt koulutus muuttuneiden välineiden käyt-
töön. Koulutukseen ja tukitoimintoihin 
valjastetaan SOTLK:n väkeä, koska Puolus-
tusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen 
(PVJJK) ja SOTLK:n tietohallinnon resurssit 
ovat rajalliset. Lisäksi käyttäjien omia toimen-
piteitä voidaan tarvita esimerkiksi työasemien 
siirtämisissä.

POTILaSTIETOjÄrjESTELmIEn  
TOImIvUUS varmISTETTava
Työasemat muuttuvat TUVE-työasemiksi 
1.10.2014 – 1.4.2015. Ainakin ne SOTLK:n 
työasemat, joissa käytetään potilastietojär-
jestelmiä, vaihdetaan tämän ajanjakson lop-
pupuolella. Työasemien vaihto voi aikaistua, 
mikäli potilastietojärjestelmien toimivuus uu-
sissa turvallisuusverkon TUVE-työasemis-
sa sekä ostopalvelulääkäreiden kirjautuminen 
saadaan varmistettua. 

Turvallisuusverkon työasemat tuovat tulles-
saan mm. uuden käyttöjärjestelmän.
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Hallinnollisen tietojenkäsittely-ympäristön siirtäminen turvallisuusverkko-palveluksi. 

CISSISTÄ TOkkaan
Videoneuvottelujärjestelmä on jo siirtynyt 
PVJJK:lta HALTIK:n tarjoamaksi palveluksi, 
jolla saadaan yhteyksiä myös puolustusvoimi-
en ulkopuolelle. Lisäksi toimintotapa muuttuu 
merkittävästi, kun puhelinluettelon merkitys 
vähenee ja puolustusvoimien varattavat moni-
pisteneuvotteluhuoneet poistuvat käytöstä. 

CISSI-vikatiketöintijärjestelmä korvautuu sa-
mankaltaisella HALTIK:n TOKKA-työnoh-
jaus-järjestelmällä, jonne tehdään työasemien 
ja tietojärjestelmien vikailmoitukset. TOK-
KA ohjaa mm. työasematuen työskentelyä. 
Tulevaisuudessa hallinnollisen työasema- ja 
tietojärjestelmäympäristön vikailmoitukset 
tehdään siis samoilla kriteereillä kuin CISSI-
järjestelmässäkin huomioiden tietojärjestelmi-
en oma käyttötuki. 

PVPKI-kortti korvautuu ajan myötä Väestöre-
kisterikeskuksen (VRK) hallinnoimalla VRK-
kortilla. Terveydenhuollon ammattilaisilla on 
oma Valviran myöntämä VRK-kortti. 

Käyttäjän kannalta muuttuu paljon ja uusia 
asioita tulee opittavaksi, mutta selviämme täs-
täkin yhteistyöllä ja toistemme tukemisella. 
Olen kuullut kehuja TUVE-työasemaympäris-
tön toimivuudesta ja hyvästä käytettävyydes-
tä, joten odotan mielenkiinnolla puolustusvoi-
mauudistuksen ja TUVE-työasemien tuomia 
mahdollisuuksia. 

Kirjoittaja:
Heikki Meronen 
tietohallintopäällikkö 
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta

Kuvat:
PVJJK, Puolustusvoimat
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Sotilaslääketieteen keskuksessa työskentelee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. Tässä sarjassa 
tapaamme heistä muutamia. Tällä kertaa tutustumme Pääesikunnan terveysasemalla työs-
kentelevään erikoissairaanhoitaja Anneli Rautuojaan. Aikaisemmin sarjassa ovat esittäyty-
neet proviisori Minna Mannerla, sairaanhoitaja Kaarina Manninen, toimistosihteeri Mari 
Saario, arkistosihteeri Laura Ijäs, valmiusylilääkäri Jack Westerberg, toimistosihteeri Tuija 
Rihu ja henkilöstösuunnittelija Mira Oksanen.

”Henkilöllä on toiminnassaan Pääesikun-
nan henkeä, päättäväisyyttä ja tahtoa. Hän 
on sitoutunut ja osoittanut päätöstensä, rat-
kaisujensa, valintojensa sekä toimintansa pe-
rustuvan puolustusvoimien ja Pääesikunnan 
arvoperustaan. Hän on osoittanut toiminnas-
saan ja teoissaan erinomaista suorituskykyä. 
Hän on kannustava, palvelualtis ja innostava 
työntekijä, jonka saavutukset ovat erittäin hy-
viä.

Hän on tunnettu korkeasta työmoraalistaan, 
avuliaisuudestaan, asiakaspalvelutaidoistaan 
sekä asiantuntemuksestaan. Hän on ammat-
titaidollaan, ripeydellään ja henkilöstön hy-
vällä tuntemuksellaan kyennyt tukemaan ja 
auttamaan henkilöstöä jaksamaan työ- ja ko-
tipaineiden alla.”

Näillä sanoilla perusteltiin erikoissairaanhoi-
taja Anneli Rautuojan valintaa vuoden 2013 
pääesikuntalaiseksi. Rautuojalle itselleen va-
linta oli mieluinen yllätys.

– Mieltä lämmittivät erityisesti ne onnittelut, 
joita sain Pääesikunnan työntekijöiltä eli ter-
veysaseman asiakkailta. Tuli tunne, että he 
ovat valinnan tehneen tahon kanssa samaa 
mieltä.

Anneli Rautuoja tuli puolustusvoimiin töihin 
peräti 30 vuotta sitten, aluksi keskussotilassai-
raala Tilkkaan. 

– Siellä toimin sisätautiosaston apulaisosas-
tonhoitajana 20 vuotta. Lisäksi hoidin työter-
veyshoitajan ja osastonhoitajan sijaisuudet.

TöISSÄ SOTIlaSlÄÄKeTIeTeen KeSKUKSeSSa
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Heti Tilkkaan tultuaan Rautuoja kouluttautui 
diabeteshoitajaksi ja onkin siitä asti pitänyt 
huolta myös diabeetikko-varusmiehistä.

– Heidän vuokseen minulla on ollut puhe-
lin auki ympäri vuorokauden viikon jokaise-
na päivänä 15 vuoden ajan. Haluan varmistaa, 
että he saavat minut kiinni tarpeen tullen mil-
loin vain.

”PITÄÄ OLLa kUULOLLa”
Pääesikunnan terveysasemalle Anneli Rau-
tuoja siirtyi kymmenen vuotta sitten.

– Olen käynyt satunnaisesti auttamassa muil-
lakin terveysasemilla, mutta kyllä Pääesi-
kunta on selkeästi minun oma paikkani. Me-
hän olemme SOTLK:n terveysasemista ainoa, 
joka ei hoida varusmiehiä. Asiakkainamme on 
Pääesikunnan työntekijöiden lisäksi puolus-
tusvoimien työntekijöitä monesta eri yksikös-
tä, yhteensä yli 800 henkeä. 

Kiireisiä ja haastavia tilanteita riittää Rau-
tuojan mukaan joka päivälle, mutta työn itse-
näisyys, työkaverit ja asiakkaat antavat voi-
maa.

– Puolustusvoimien reipashenkisyys ja muka-
va työilmapiiri miellyttävät minua. Olen hyvin 
isänmaallinen ja täällä voin tehdä omien arvo-
jeni mukaista työtä. Tämä on unelma-ammat-
tini ja unelmatyöpaikkani.

Pitkä työura samassa työpisteessä on auttanut 
rakentamaan luottamuksellisen suhteen asiak-
kaisiin.

– Pitää olla kuulolla oikeaan aikaan. Esimer-
kiksi organisaatiomuutokset rasittavat hir-
veästi työntekijöitä, ja silloin pitää olla kor-
vat auki. Joku saattaa varata vastaanottoajan 
flunssan takia, mutta vastaanotolla keskustel-
taessa paljastuukin jotain ihan muuta. Vaikka 
olisi kuinka kiire, täytyy pysähtyä kuuntele-
maan ihmistä, korostaa Rautuoja.

Rautuojan tavallinen työpäivä alkaa aamun 
akuuttivastaanotolla, jonka jälkeen hän saattaa 
esim. avustaa lääkäriä toimenpiteissä tai ottaa 
vastaan kontrolleissa käyviä verenpaine-, ko-
lesteroli- ja diabetespotilaita.

– Meillä on yhteisiä projekteja Pääesikunnan 
liikunnanohjaajan kanssa, järjestämme pila-
tes-tunteja ja niska-hartiajumppia. Oman li-
sänsä työhön antavat myös Pääesikunnan 
päällikön ja komentajan isännöimät tilaisuu-
det, joissa olen päivystystehtävissä. Niissä mi-
nulla ei ole päällä maastopukua vaan juhlapu-
ku, nauraa Rautuoja.

vErkOSTOITUmISESTa hYöTYÄ
Anneli Rautuojan luottamustoimien luette-
lo on hengästyttävän pitkä. Hän toimii muun 
muassa Tehyn varapääluottamusmiehenä 
SOTLK:ssa, SOTLK:n yhteistoimintaelimen 
varajäsenenä, Pääesikunnan yhteistoiminta-
elimen varsinaisena jäsenenä, Tehyn valtion 
ja yliopiston valtakunnallisen ammattiosaston 
164 hallituksen jäsenenä sekä saman ammat-
tiosaston Uudenmaan alajaoston varapuheen-
johtajana. Lisäksi hänellä on useita luotta-
mustoimia palkansaajajärjestö Pardian eri 
toimielimissä.

Verkostoituminen sekä työn että vapaa-ajan 
ympäristöissä on ollut vilkkaalle ja energiselle 
naiselle helppoa. 

– Olen hyvä verkostoitumaan ja siitä on mie-
lestäni hyötyä. Luottamustoimet antavat pal-
jon, koska niissä voi aidosti vaikuttaa työn-
tekijöiden hyvinvointiin ja työntekijöiden 
tasapuoliseen kohteluun. Samalla saan itse 
uutta tietoa. Lisäksi olen mukana reserviläis-
toiminnassa, urheilun vapaaehtoistyössä ja 
useissa naisjärjestöissä.

Energiaa Rautuojalle antaa liikunta. Sen mer-
kitystä erinomaisena stressinlievittäjänä hän 
haluaa korostaa kaikille muillekin.

– Toivon kaikille jaksamista ja toivon kaik-
kien myös muistavan, että meillä on kaikista 
puolustusvoimauudistukseen liittyvistä muu-
toksista huolimatta hirveän hyvä työpaikka. 
Pitäkää huolta työkavereistanne! 

Teksti ja kuva:
Maria Veijalainen
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LIIkETTÄ SYDÄmEEn nUUkSIOSSa
Puolustusvoimien liikuntateema vuosille 2013–2015 on ”Liikettä sydämeen”. Teeman ta-
voitteena on tukea henkilöstön liikunnallisuutta sekä liikunnallista elämäntapaa nykyistä 
paremmin. 

Maailman terveysjärjestö (WHO) viettää 
”Move for Health” päivää vuosittain 10.5. Päi-
vän tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoi-
suutta liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan 
merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille sekä 
terveydelle. Tämän johdosta puolustusvoimi-
en eri hallintoyksiköt järjestivät liikuntapäiviä 
tai taukoliikuntaa työpisteissä WHO:n teeman 
hengessä perjantaina 9.5.2014. 

Sotilaslääketieteen keskuksen Tukholman-
kadun työntekijöiden yhteinen liikuntapäi-
vä järjestettiin Ilmailulääketieteen keskuk-
sen työjärjestelyistä johtuen vasta 18.6.2014. 
Tapahtuma järjestettiin Nuuksion kansallis-
puistossa, joka on Uudenmaan laajin ja luon-
toarvoiltaan tärkein yhtenäinen saloalue. Omi-
naisia piirteitä Nuuksion kansallispuistolle 
ovat vaihtelevat maanmuodot jylhine kallioi-
neen ja rotkoineen, sekä lukuisat pienet met-
sälammet. 

Osallistujien määrä oli kiitettävä ja mukaan 
saatiin työntekijöitä jokaisesta yksiköstä. Ta-
pahtumaan osallistui Tutkimus- ja kehittämis-
osaston Ilmailulääketieteen keskuksen sekä 
CB-suojelulääketieteen ja ympäristötervey-
den keskuksen ja Kenttälääkinnän palvelu-
yksikön työntekijöitä. Päivän aikana joukko 
vaelsi reippaasti Haukka-, Musta- ja Valklam-
men maastossa. Ohjelma sisälsi myös rentoa 
tietovisailua liittyen päivän teemaan eli hyvin-
vointiin ja Suomen luontoon. Osallistujilla oli 
myös mahdollisuus tutustua päivän päätteeksi 
Suomen luontokeskus Haltiaan. 

Osallistujat kokivat liikuntapäivän yhteishen-
keä kohottavana, ja tunnelma päivän aikana 
oli rento ja virkistävä. 

Kirjoittaja:
Sampsa Kautto
fysioterapeutti 
Sotilaslääketieteen keskus, Ilmailulääketieteen keskus
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Matti Mäntysaari sai lippujuhlapäivänä  
3. luokan Vapaudenristin. Kuva: Kari Kelho.

PUOLUSTUSvOImISSa YLEnnETYT
Lääkintämajuriksi:
lääkintäkapteeni Markku Tapani Kerola 
(Rovaniemen varuskunnan terveysasema) 
lääkintäkapteeni Kai Tapio Vilkman 
(palvelusarvo lääkintäkomentajakapteeni, 
Upinniemen varuskunnan terveysasema)
Lääkintäkapteeniksi:
lääkintäyliluutnantti Taija Milla Maarit Lahtinen 
(Rovaniemen varuskunnan terveysasema) 
lääkintäyliluutnantti Janne Juhani Liinavirta 
(Lahden varuskunnan terveysasema)

SOTILaSLÄÄkETIETEEn kESkUkSESSa 
PaLvELEvaT, rESErvISSÄ YLEnnETYT
Vänrikiksi:
kersantti Rami Tapani Niemelä  
(Upinniemen varuskunnan terveysasema) 
alikersantti Juha Herman Pettilä  
(Santahaminan terveysasema) 
kersantti Mark Matti Erik Wallis  
(Vekaranjärven terveysasema)
Ylivääpeliksi:
vääpeli Mika Lauri Juhani Niskanen 
(Santahaminan terveysasema)
Vääpeliksi:
Kenttäsairaanhoitaja Marko Möttönen 
(Kajaanin varuskunnan terveysasema)
Ylikersantiksi:
Sairaanhoitaja Paula Inkinen  
(Vekaranjärven terveysasema) 
Kenttäsairaanhoitaja Vesa Varis  
(Vekaranjärven terveysasema)
Alikersantiksi:
Hammashoitaja Sami Innanen  
(Vekaranjärven terveysasema)
Korpraaliksi:
Kenttäsairaanhoitaja Tanja Ålander  
(Kajaanin varuskunnan terveysasema)

kUnnIamErkIT
3. luokan Vapaudenristi:  
ylilääkäri Matti Juhani Mäntysaari 
(Ilmailulääketieteen keskus)
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki:  
lääkintämajuri Timo Olavi Lahin  
(Säkylän varuskunnan terveysasema)
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
ritarimerkki:  
lääkintäkomentaja Mikko Vilho Tapani Lappi 
(Upinniemen varuskunnan terveysasema)

SOTIlaSlÄÄKeTIeTeen KeSKUKSeSSa 4.6.2014 ylenneTyT Ja PalKITUT
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki:  
lääkintäkomentajakapteeni Janne Juhani 
Tikkinen (Upinniemen varuskunnan 
terveysasema)
Suomen Leijonan ritarimerkki:  
kapteeni Juha Pekka Jakobsson 
(Parolannummen terveysasema)
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi: 
suunnittelija Ari Veijo Juha Antila 
(Sotilasapteekki ja lääkintävarikko) 
yliluutnantti Teemu Tuomas Samuli Nokelainen 
(Vekaranjärven terveysasema) 
yliluutnantti Mikko Juhani Terä (Vekaranjärven 
terveysasema) 
osastonhoitaja Tuula Hannele Äijö (Keuruun 
varuskunnan terveysasema)
Suomen Leijonan ansioristi: 
sairaanhoitaja Nina Maria Alanen 
(Ilmailulääketieteen keskus) 
kenttäsairaanhoitaja Jari Seppo Juhani Wilen 
(Haminan varuskunnan terveysasema) 
sairaanhoitaja Seija Anneli Ljunggren 
(Dragsvikin terveysasema) 
kenttäsairaanhoitaja Pirkko Liisa Roponen 
(Parolannummen terveysasema)
Sotilasansiomitali: 
kenttäsairaanhoitaja Petteri Kustaa Heikkilä 
(Santahaminan terveysasema) 
taloussuunnittelija Virpi Merja-Marjaana 
Ketonen (esikunta) 
lääkintäeversti Jouko Johannes Peltomaa (johto)
Valtion virka-ansiomerkki: 
kapteeniluutnantti Timo Johannes Kallio 
(Lääkintävarikko) 
lääkintäeversti Ilkka Ahti Mäkitie 
sairaanhoitaja Iiri Anna Helena Aalto 
(Kenttälääkinnän palveluyksikön toimisto) 
hammaslääkäri Ilkka Tapani Kärnä (Säkylän 
varuskunnan terveysasema) 
kapteeni Jukka-Pekka Saari (esikunta)
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Sotilaslääketieteen keskus vietti vuosipäiväänsä yhdeksättä kertaa 13.6. toimipisteittäin. Li-
säksi Lahden varuskunnassa palvelevalla SOTLK:n henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua 
Sotilaslääketieteen museoon ennen varuskuntaravintolassa järjestettyä juhlalounasta. Illal-
la varuskunnan upseerikerholla järjestettyyn juhlaan osallistui sekä SOTLK:n omia työnte-
kijöitä että kutsuvieraita, yhteensä noin 150 henkeä. 

TILkan rISTIn vUOSIPÄIvÄnÄ SaanEET
lääkintämajuri Petteri Harjuvaara, 
Kenttälääkinnän palveluyksikkö
ylihoitaja Lieselotte Sneitz, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö
vastaava työterveyshoitaja Aune Hulkkonen, 
Kenttälääkinnän palveluyksikkö
työterveyshoitaja Eine Lampola, 
Pääesikunnan terveysasema
sairaala-apulainen Tuulikki Lähteenoja, 
Säkylän varuskunnan terveysasema

sairaanhoitaja Riitta Jalonen, Säkylän 
varuskunnan terveysasema
työterveyshoitaja Raila Hennala, Turun 
varuskunnan terveysasema
hammaslääkäri Risto Pesola, Luonetjärven 
varuskunnan terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Tuula Pekkarinen, 
Upinniemen varuskunnan terveysasema
osastonhoitaja Marko Möttönen, Kajaanin 
varuskunnan terveysasema

SOTIlaSlÄÄKeTIeTeen KeSKUKSen VUOSIPÄIVÄ

Vuosipäivän vietto aloitettiin Sotilas-
lääketieteen museolla juhlamaljoilla  
ja munkkikahveilla. 

Seppo Toivonen esitteli museota juhla-
vieraille. Museon kokoelmien on suunniteltu 
Lahden varuskunnan lakkauttamisen myötä 
siirtyvän Sotamuseolle. 

Iltajuhlan ohjelmaan kuului ruokailun 
lisäksi puheita sekä The Swingsin ja Osmo’s 
Cosmoksen tahdittamat tanssit.
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osastonhoitaja Marja Vainikka-Luoranen, 
Vekaranjärven terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Jenni Kauppinen, 
Vekaranjärven terveysasema
hammaslääkäri Iris Torninoja, Vekaranjärven 
terveysasema
hammashoitaja Sami Innanen, Vekaranjärven 
terveysasema
toimistosihteeri Tiina Purhonen, 
Vekaranjärven terveysasema
sairaala-apulainen Tanja Sågbom, 
Vekaranjärven terveysasema
majuri Markku Koski, Lääkintäkoulu
kapteeni Timo Pesonen, Lääkintäkoulu
yliluutnantti Kari Kopra, Lääkintäkoulu
kenttäsairaanhoitaja Annukka Harjuvaara, 
Lääkintäkoulu
kenttäsairaanhoitaja Janne Korhonen, 
Lääkintäkoulu
varastonhoitaja Pekka Laakkonen, 
Lääkintäkoulu
proviisori Jarkko Kangasmäki, 
Sotilasapteekki ja lääkintävarikko
proviisori Minna Mannerla, Sotilasapteekki
asentaja Juha Raatikainen, Sotilasapteekki
suunnittelija Ari Antila, Lääkintävarikko
varastonhoitaja Irmeli Karvo, 
Lääkintävarikko
varastonhoitaja Pekka Kauppila, 
Lääkintävarikko 
varastomies Markku Kivimäki, 
Lääkintävarikko
sairaanhoitaja Niina Muhonen, 
Lääkintävarikko

toimistosihteeri Marja-Liisa Mäkynen, 
Lääkintävarikko
varastonhoitaja Tapani Mäkynen, 
Lääkintävarikko
osastonhoitaja Esa Niemistö, Lääkintävarikko
varastomestari Reijo Putkinen, 
Lääkintävarikko
varastonhoitaja Teija Rasku, Lääkintävarikko
varastonhoitaja Marko Sironen, 
Lääkintävarikko
teknikko Kim Soukka, Lääkintävarikko
eläinlääkäri Mika Aho, CB-
suojelulääketieteen ja ympäristöterveyden 
keskus
eläinlääkäri Ava Sovijärvi, CB-
suojelulääketieteen ja ympäristöterveyden 
keskus
sairaanhoitaja Anne Alén, Ilmailulääketieteen 
keskus
sairaanhoitaja Nina Alanen, 
Ilmailulääketieteen keskus
laboratoriohoitaja Lea Grönlund, 
Ilmailulääketieteen keskus
tutkija Tuomas Honkanen, Ilmailulääketieteen 
keskus
osastonhoitaja Eeva-Maija Jokinen, 
Ilmailulääketieteen keskus
ylilääkäri Jarmo Skyttä, Ilmailulääketieteen 
keskus
tarkastaja Anu Vallas, esikunta
henkilöstösuunnittelija Mira Oksanen, 
esikunta
Lisäksi upseerikokelas Jonne Åkerlalle on 
myönnetty Tilkan Risti 18.6.2014.

Lahdessa työskentelevälle henkilöstölle luo-
vutettiin Tilkan Ristit vuosipäivän juhlalou-
naan yhteydessä. Kättelyvuorossa ylihoitaja 
Lieselotte Sneitz.

Eläinlääkäri Ava Sovijärvi sai Tilkan Ristin 
Tutkimus- ja kehittämisosaston johtajalta, 
professori Simo Nikkarilta. Luovutukseen 
osallistui myös C-suojelulääketieteen ylilää-
käri Kari Innilä, kuvassa oikealla.
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SUOmEn LÄÄkInTÄUPSEErILIITOn 
TOImInTakErTOmUS 2013

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry on jatkanut toimintaansa aiemman toimintatavan mukai-
sesti sotilasterveydenhuollon edistämiseksi sekä maanpuolustushengen ylläpitämiseksi jäse-
nistön sekä viiteryhmien keskuudessa.

Liiton vuosikokous järjestettiin sääntöjen mu-
kaisesti keväällä 15.3.2013 Lahdessa Lahden 
Upseerikerhon tiloissa. Ennen kokousta tutus-
tuttiin Sotilaslääketieteen museoon. Tilaisuu-
den jälkeen nautittiin liiton tarjoama päivälli-
nen. Osallistujia oli yhteensä 9 henkilöä.

Liiton kevätekskursio järjestettiin Pietariin 
17.–19.5.2013. Matkalle osallistui 18 liiton jä-
sentä ja seuralaista. 

Liiton talouskokous järjestettiin 21.11.2013 
Turun Upseerikerholla. Tilaisuuteen osallistui 
25 jäsentä. Liiton puheenjohtaja Matti Lehes-
joki piti tilaisuudessa esityksen erikoisjouk-
kojen lääkintämiesten koulutuksesta (Nordic 
Nato Special Operations Combat Medic, N-
NSOCM). 

haLLITUkSEn TOImInTa
Vuosikokouksessa valittiin liitolle hallitus. 
Heini Harve-Rytsälän tilalle valittiin Ava So-
vijärvi. Hallituksen kokoonpano on:

Puheenjohtaja  Matti Lehesjoki
Varapuheenjohtaja  Mikael Artala
1. sihteeri   Pertti Patinen
2. sihteeri   Kai Vilkman
Taloudenhoitaja  Kari Kesseli
Jäsen   Jarl-Erik Nyholm
Jäsen   Jari Autti
Jäsen   Tommi Hiltunen
Jäsen   Ava Sovijärvi
Jäsen   Kari K.K. Venho

Hallitus kokoontui 5 kertaa vuoden 2013 aikana.

SOTILaSLÄÄkETIETEEn aIkakaUSLEhTI
Yhteistyö Sotilaslääketieteen keskuksen kans-
sa Sotilaslääketieteen aikakauslehden toi-
mittamisessa jatkui. Lehteä julkaistiin kaksi 
painettua ja yksi sähköinen numero. Lääkintä-

upseeriliiton vastuuhenkilönä lehden osalta on 
toiminut Ava Sovijärvi.

LIITOn LaUTanEn
Perinteinen liiton hopealautanen Lääkintäkou-
lun reserviupseerikurssien upseerioppilaal-
le myönnettiin kurssin kouluttajien esityksen 
mukaisesti upseerikokelas Saara Emilia Pieti-
läiselle. Lautasen luovutti lääkintäeversti Ilkka 
Mäkitie kurssin 243 ylentämis- ja päätöstilai-
suudessa 19.12.2013 Lahden Upseerikerholla. 

TaLOUS
Liiton talous on ollut tasapainoinen vuonna 
2013. Liiton jäsenmaksu vuonna 2013 on ollut 
varsinaisilta jäsenilta 30 euroa ja eläkeläisjä-
senilta 15 euroa. Talouskokous vahvisti jäsen-
maksuiksi vuodelle 2013 varsinaisilta jäsenil-
tä 30 euroa ja eläkeläisjäseniltä 15 euroa.

maTka-avUSTUkSET
Liiton hallitus voi myöntää matka-avustusta 
jäsenilleen sotilaslääketieteellisiin kongres-
seihin osallistumiseen. Vuoden 2013 aikana ei 
myönnetty matka-avustuksia.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus
Finlands	Sanitetsofficersförbund	rf:s	styrelse
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In mEmOrIam:  
rISTO vISakOrPI 24.5.1939–29.3.2014

Lääkintäeversti (evp) Risto Sakari Visa-
korpi kuoli Lohjalla 74 vuoden ikäisenä 
29.3.2014 vaikean sairauden murtamana. 
Hän oli syntynyt Helsingissä toukokuun 
24. päivänä 1939.

Ylioppilaaksi hän kirjoitti Helsingin Suo-
malaisesta Yhteiskoulusta 1958. Tätä seu-
rasi varusmiespalvelus sekä lääketieteen 
opinnot Helsingin yliopistossa. Lääkäriksi 
hän valmistui 1966 aloittaen heti sen jäl-
keen tieteellis-ammatillisen jatkokoulutuk-
sen yliopiston serobakteriologisella laitok-
sella. Tuolloin suorittamansa tutkimustyön 
ja käytännöllisen laboratoriotyön perus-
teella hän väitteli tohtoriksi 1973 ja sai kliinisen mik-
robiologian erikoislääkärin oikeudet 1975. Tästä alas-
ta muodostui hänelle myöhemmän ammatillisen uran 
perusta, vaikka hän tuskin tuolloin vielä arvasi kuinka 
tärkeä hänen erikoisalansa tuli olemaan hänen urallaan 
puolustusvoimissa ja vielä eläkeiässä hänen osallistues-
saan YK:n kriisinhallintatyöhön.

Tämän pätevöitymisvaiheen jälkeen hän vietti muuta-
man vuoden etsien sijaansa työelämässä toimien mm. 
silloisessa lääkintöhallituksessa epidemiologina ja Kuo-
pion yliopistossa vt. professorina, kunnes hänet 1977 
valittiin epidemiologiksi Pääesikuntaan. Vastaava teh-
tävä oli puolustusvoimista lakkautettu sotien jälkeen, 
mutta sittemmin oli havaittu erityisesti suojelulääketie-
teellisen asiantuntemuksen tarve ja siten epidemiologin 
työnkuva muodostuikin laajemmaksi kuin pelkkä mik-
robiologia. Kahden lyhytaikaisen edeltäjänsä jälkeen 
Ristokin aloitti uransa työsuhteisena, mutta jäi sitten va-
kinaiseksi sotilasylilääkäriksi nimitettynä. Vuonna 1992 
epidemiologian toimiala siirrettiin Keskussotilassairaa-
lassa toimivaan Sotilaslääketieteen laitokseen. Risto toi-
mi koko laitoksen johtajana 1992–98 siirtyen säädetyn 
eläkeiän perusteella eläkkeelle 1999. Lääkintäeverstik-
si hänet ylennettiin 1995 ja ansioistaan hänet on palkittu 
mm. SVR R 1:llä (Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
ritarimerkki) ja SL R 1:llä (Suomen Leijonan I luokan ri-
tarimerkki) sekä sotilasansiomitalilla.

Uransa aikana Risto selvitteli erityisesti varusmiesten tar-
tuntatauteja kuten influenssaepidemioita sekä muitakin 
tauteja ja vammoja. Hän piti lukuisia aiheisiin liittyviä esi-
telmiä ja julkaisi tutkimustuloksiaan myös kansainvälisis-
sä sotilaslääketieteellisissä julkaisuissa. Puolustusvoimien 
virkatehtävissä ulospäin näkyvintä oli varmasti hänen kes-

keinen merkityksensä oman erikoisalansa 
edustajana sotilasterveydenhuollon alan 
oppikirjojen ja oppaiden laadinnassa. Hän 
selvitteli myös viime sotiemme aikaisia 
infektiosairauksia ja osallistui eläkepäi-
villään ahkerasti Helsingin suomalaisten 
sotilassairaaloiden historian laatimiseen. 
Sotilaslääketieteellisen Aikakauslehden 
(Annales Medicinae Militaris Fenniae) 
päätoimittajana hän toimi 1989–98.

1990-luvun alussa alkoivat YK:n toimes-
ta kansainväliset neuvottelut biologis-
ten aseiden kieltosopimuksen todenta-
mismekanismien luomiseksi. Risto toimi 

näissä neuvotteluissa Suomen lääketieteellisenä asian-
tuntijaedustajana lähes kymmenen vuoden ajan. Vielä 
eläkkeelle siirtymisen jälkeen hänet kutsuttiin osallistu-
maan asetarkastajana ja bioaseiden asiantuntijana Hans 
Blixin johtaman Irakin joukkotuhoaseita etsineen ko-
mission työhön Irakissa. Varsinainen asetarkastus tapah-
tui Irakissa kolmen kuukauden ajan 2002–03.

Toimiminen vaikeissa olosuhteissa vaati harkintakykyä 
ja tasapainoista, rauhallista luonnetta, joka olikin hänel-
le tyypillinen. Tähän liittyvää sovittelukykyä ja luotetta-
vuutta arvostettiin erityisesti myös Keskussotilassairaa-
lassa. Varsinaisen virkauransa ohella hän halusi ylläpitää 
kontaktia myös käytännön lääkärintyöhön, joten hän toi-
mi 40 vuoden aikana ajoittain sekä yksityislääkärinä että 
laboratoriolääkärinä ja tässä tehtävässä lähinnä myko-
logian asiantuntijana. Sienitautien laboratoriodiagnos-
tiikka muodostui hänelle erityiseksi harrastukseksi, jo-
hon aihepiiriin liittyen hän sekä kirjoitti artikkeleita että 
toimi myös lääketieteellisen mykologian seuran puheen-
johtajana ja aktiivijäsenenä. 

Lisäksi Riston rakkaita harrastuksia olivat luonto ja met-
sissä samoilu. Hyvät sienipaikat olivat hänelle tuttuja su-
vun kesähuvilan ympäristössä Espoon Siikajärvellä. Ra-
kas ympäristö metsien ohella oli myös meri, mitä hänen 
purjehdusharrastuksensakin korosti. Linnut olivat kuiten-
kin tärkeimmät tarkkailun kohteet. Tämä harrastus jatkui 
koko elämän ajan mm. Santahaminan rannoilla. Vielä hei-
kentyneenäkin hän kävi tutulla Vihdin Vanjärvellä tark-
kailemassa lintujen kevätmuuttoa vain pari viikkoa ennen 
poismenoaan. Puoliso Anne Hansson tuki Ristoa hienosti 
neljä vuotta kestäneen vaikean sairauden aikana.
Matti Ponteva ja Jarmo Visakorpi
kirjoittajat ovat Risto Visakorven työtoveri ja veli
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60 VUOTTA SITTEN: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1954

Otteita lääkintäkenraalimajuri 
P. Somerin avajaissanoista  
sotilaslääkärien neuvottelu-
päivillä helmikuussa 1954

Sotilaslääkärin tehtävässä tulee aina pitää mieles
sä, että asevelvollisuuttaan suorittavat ovat sairas
tuessaan pakotetut turvautumaan yksinomaan 
meihin  ilman vapaan lääkärivalinnan mahdolli
suutta. Tämä asiantila lisää sotilaslääkärin vastuu
ta.  Haluan erityisen vakavasti tähdentää, että pidän 
ensiarvoisen tärkeänä ominaisuutena jokaiselle lää
kärille auttamisen halua.   Olen vakuuttunut sii
tä, että kenenkään lääkärin arvonanto ei kärsi siitä, 
jos hän sallii toisenkin lääkärin tutkia potilaan ja 
esittää oman kantansa. Enemmän se kärsii itsenäi
sestä joustamattomuudesta ja turhasta ambitiosta. 
Sen vuoksi ei tulisi koskaan asettua vastustamaan, 
milloin varusmies omalla kustannuksellaan haluaa 
konsultaatiota toisen lääkärin kanssa.

  Eräät tapahtumat viime vuonna ovat pahasti 
järkyttäneet sotilassairaanhoidon perusteita. Loka
kuussa jätetyn valtion tulo ja menoarviossa esitet
tiin yllättäen sekä Sotilasapteekin että KSS 2:n lak
kauttamista kuluvan vuoden alusta. Minun ei tälle 
kuulijakunnalle ole tarvetta perustella näiden laitos
ten välttämättömyyttä toiminnallemme. Vaikkakin 
nyt näyttää ilmeiseltä, että Eduskunta ei hyväksy 
kumpaakaan esitystä, on myös yhtä ilmeistä, että 
yrityksiä tullaan muodossa tai toisessa jatkamaan. 

Uudestijärjestelyn kestettyä 7 vuotta olisi oikeutettu 
toivomuksemme, että saisimme kaipaamamme työ
rauhan ja sen edellyttämän tietoisuuden, että epävar
muuden ja väliaikaisuuden tila olisi viimeinkin ohi.

Suomessa esiintyvistä sisälmys-
madoista ja niiden häädöstä 
- mahdollisuuksia mato- 
kysymyksen ratkaisemiseksi

Toistaiseksi Suomessa ei ole tehty yhtään vaka
vampaa yritystä matokysymyksen ratkaisemisek
si, mutta viime aikoina tämä kysymys on alkanut 
saada yhä enemmän huomiota osakseen. Suomen 
Punainen Risti on ottanut sen ohjelmaansa.

Maassa olisi suoritettava joukkotutkimuksia madon
kantajien selvillesaamiseksi. Jossain määrin tähän on 
mahdollisuutta lastenneuvoloissa, mutta ennen kaik
kea koulunkäynnin aikana. Koululaiset pitäisi aina 
tutkia kouluun tullessa ja lähtiessä. Miesten kohdalla 
tulee seuraava tilaisuus asevelvollisuusaikana. 

Puolustusvoimissa ei kouluteta miehiä yksinomaan 
taistelutehtäviä varten, vaan asevelvollisuusaikana 
annetaan miehille myös monenlaista arvokasta tie
toa ja kasvatusta elämää varten. Puolustusvoimain 
sotilaslääkärit ja muu lääkintähenkilökunta ovat 
tehneet monesti vaikeissa olosuhteissa ja alipalkat
tuna uhrautuvaa työtä yleisten hygieenisten olo
suhteiden parantamiseksi ja miesten henkilökoh
taisen terveydenhuollon kohottamiseksi. Tämän 
toiminnan vaikutus on tuntunut myös armeijan ul
kopuolella. Mahdollisesti tätä työtä voitaisiin vielä 
laajentaa ja tutkia jatkuvasti kaikki uudet alokkaat 
leveän heisimadonkantajien selvillesaamisek
si. Tähän ei tarvittaisi koulutettua laboratorio
henkilökuntaa, vaan miltei jokainen lääkintämies 
oppisi lyhyehkön koulutuksen jälkeen katsomaan 
madonmunat riittävällä tarkkuudella.
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