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PÄÄKIRJOITUS

Sotilaslääketieteen keskuksemme historias-
sa kääntyi uusi lehti, kun vuoden vaihteessa 
toteutuneen puolustusvoimauudistuksen seu-
rauksena mm. esikuntamme toiminta siirtyi 
Riihimäelle. Jätimme taaksemme Hennalan, 
jolla on pitkä historia ja merkittävät perinteet 
sekä Puolustusvoimien että itsenäisyytemme 
historiassa. Lähtiessämme paljastimme laa-
tan, joka jää muistuttamaan päijäthämäläisiä 
keskuksemme historian alkutaipaleesta.

Nyt keskuksemme kymmenentenä toimin-
tavuotena olemme osa Puolustusvoimi-
en logistiikkalaitosta. Logistiikkalaitoksen 
toiminta-ajatus ja rakenne ovat yhteneviä So-
tilaslääketieteen keskuksen historian kans-
sa, sillä molempien synnyn taustalla oli tarve 
keskittää toimintoja yhden johdon alle, jot-
ta toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta 
pystytään kehittämään. Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen vastuulle on annettu huo-
lehtia kaikista logistiikan toiminnallisuuksista, 
jotta annettuihin tavoitteisiin on mahdollisuus 
päästä.

Laajat organisaation ja toiminnan muutokset 
vaativat aikansa ennen kuin niiden toiminnalli-
set ja taloudelliset edut saadaan hyödynnettyä. 
Vuoden alussa käynnistyneessä Logistiikkalai-
toksen toiminnassa on nähtävissä aloitukseen 
liittyviä haasteita. Uusi organisaatioraken-
ne ja useiden toimijoiden liittyminen laitok-
seen on vaatinut uuden hallintomallin ja uu-
sien toiminnallisuuksien käyttöönottoa, koska 
aikaisempaa toimintahistoriaa ei ole olemassa.  
Vuoden alusta lähtien olemme joutuneet tar-
kastelemaan toimintojen rajapintoja ja vastuu-
alueita. Olemme kohdanneet hallinnon ja toi-
mintojen hitautta, mikä on luonnollista, sillä 
vastaavia haasteita kohtasimme vuonna 2008 
terveysasemien liittyessä Sotilaslääketieteen 
keskukseen. Aloitukseen liittyvät vaikeudet 
eivät ole meille vieraita, sillä kokemuksem-

me mukaan toiminnan vakiinnuttaminen kes-
tää noin pari vuotta, joten nyt lähivuosien ai-
kana vaaditaan taas kärsivällisyyttä.

Meidän ei tule kuitenkaan huolestuneena aja-
tella tulevaisuutta ja sen haasteita, koska his-
toriamme on osoittanut meillä olevan sellais-
ta kyvykkyyttä, jolla esille nousevat vaikeudet 
kyetään voittamaan. Meidän tulee ymmär-
tää ja hyväksyä se tosiseikka, että vain tule-
vien haasteiden kautta kykenemme kehitty-
mään vielä paremmaksi sotilasterveyden ja 
lääkintähuollon toimijaksi, jolle kuuluu kan-
sallisesti se arvostettu ja luotettava asema ka-
tastrofilääkinnän alalla, mikä meillä jo on 
olemassa. Vaikka toteutuneessa puolustusvoi-
mauudistuksessa hallintoympäristömme  on 
muuttunut, ei keskuksemme tehtävissä ja toi-
minnoissa ole tapahtunut suuria merkittäviä 
muutoksia. Meidän tehtävänämme on edel-
leen tukea lääkintähuollon toiminnoilla sekä 
kaikella osaamisellamme Puolustusvoimien 
päätehtäviä. Olemme turvallisessa tilanteessa, 
koska jatkamme niiden tuttujen töiden paris-
sa, jotka me osaamme parhaiten. Tästä syystä 
en näe isoja uhkia tulevien vuosien toiminnas-
samme, vaan voimme kehittää toimintojamme 
osana Puolustusvoimien logistiikkalaitosta.

Jouko Peltomaa 
lääkintäeversti 
Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja
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SOTILaSLÄÄkETIETEEn kESkUkSEn  
bIOTUrvahankE TanSanIaSSa - vahva TUkI PUOLUSTUS-

vOImIEn SUOjELU- ja kEnTTÄLÄÄkInnÄn kEhITTÄmISELLE

Sotilaslääketieteen keskus (SOTLK) aloitti lokakuussa 2014 viisivuotisen bioturvahankkeen 
Tansaniassa. Hankkeessa koulutetaan tansanialaisia viranomaisia ja asiantuntijoita tunnis-
tamaan tartuntatauteja sekä mahdollisia biouhkia. Puolustusvoimat saa hankkeen myötä 
arvokasta kokemusta biologisten uhkien tunnistamisessa ja torjunnassa kehittyvän maan 
haastavissa kenttäolosuhteissa.

Tartuntatauteihin on aiemmissa sodissa kuol-
lut enemmän ihmisiä kuin itse sodankäyn-
nissä. Tartuntatauteihin ja uusiin maailman-
laajuisiin biologisiin uhkiin tulee varautua 
riippumatta siitä, ovatko ne luonnollisia epi-
demioita vai voiko taustalla olla mikrobien ta-
hallinen levittäminen, kuten bioterrorismi tai 
biologisen aseen käyttö. Ennaltaehkäisy on 
tehokkainta suojautumista bioaseiden muo-
dostamaa uhkaa vastaan. Siksi SOTLK:n 
henkilöstö on myös vuosittain osallistunut asi-

antuntijoina biologiset aseet kieltäviin sopi-
musneuvotteluihin. Tansania on allekirjoitta-
nut tämän sopimuksen, mutta ei vielä sovella 
sitä omassa lainsäädännössään.

Tartuntatautiepidemioiden aikana tai mah-
dollista tahallista levitystä epäiltäessä mik-
robien nopea tunnistaminen on tärkeää. Täl-
löin voidaan estää taudin laajempi leviäminen 
sekä aloittaa lääkinnällinen hoito ja ennaltaeh-
käisy, esim. antibioottilääkitys tai rokotukset 

TVLA:n asiantuntijoiden koulutusta huhtikuussa 2015. 
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mahdollisimman nopeasti. Samalla on tärke-
ää kouluttaa laboratoriohenkilökuntaa suojaa-
maan itseään vaarallisilta taudinaiheuttajilta 
(bioturvallisuus/biosafety), ja myös turvaa-
maan ettei vaarallisia mikrobeja käytetä vää-
rin tai niitä päädy vääriin käsiin (bioturvaami-
nen/biosecurity). 

Mahdollisia uhkia voidaan vähentää tehok-
kaimmin ehkäisemällä epidemioiden syn-
tyä ja torjumalla niitä paikallisesti. Epidemi-
an jo puhjettua seuraukset voivat olla vakavat 
ja kalliit. Länsi-Afrikassa ebolaepidemian tor-
jumiseen käytettiin maailmanlaajuisesti mil-
jardeja euroja. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 
puolustusministeriö tuki ebolaepidemian tor-
juntaa yli 400 miljoonalla dollarilla. Tartunta-
tautiepidemiat voivat inhimillisen kärsimyk-
sen lisäksi aiheuttaa huomattavaa taloudellista 
haittaa varsinkin kehittyvissä maissa ja johtaa 
jopa yhteiskuntarakenteen hajoamiseen ja pa-
kolaisuuteen. 

TanSanIan bIOTUrvahankkEEn 
TaUSTaa
Biologisten uhkien osaamiskeskus (BUOS) 
on Sotilaslääketieteen keskuksen  ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen asian-
tuntijaorganisaatio. BUOS aloitti lokakuussa 
2014 viisivuotisen bioturvahankkeen Tansani-
assa, jonka yhteistyökumppanina toimii Tan-
sanian maatalousministeriön alainen labora-
torio, Tanzania Veterinary Laboratory Agency 
(TVLA).

Tansanian bioturvahanke, “Strengthening 
Health and Biosecurity in Tanzania by Bio-
detection Capacity Building” on valmisteltu 
puolustusministeriön ja ulkoasiainministeri-
ön välisenä yhteistyönä. Hankkeen rahoittaa 
ulkoasiainministeriö, joka koordinoi hanketta 
yhdessä puolustusministeriön kanssa. Sotilas-
lääketieteen keskus vastaa hankkeen toteutuk-
sesta. Hanke toteutetaan tansanialaisten kans-
sa kahdenvälisenä kehitysyhteistyönä, jolla 
vahvistetaan kumppanimaan julkista sektoria. 
TVLA valikoitui yhteistyökumppaniksi  sen 
korkean ammatillisen osaamisen vuoksi, ja 
siksi että suurin osa biouhka-agensseista ovat 
zoonoottisia, ihmisen ja eläimen välillä tarttu-
via tauteja.

LUOnnOLLISET bIOUhkaT vOIdaan 
vaLjaSTaa TahaLLISEEn kÄYTTöön
Hankkeen tavoitteena on parantaa tansania-
laista osaamista uhkaavien tartuntatautien ja 
biouhka-agenssien tunnistamisessa ja torjun-
nassa. Tansaniassa esiintyy luonnossa sellaisia 
tartuntatauteja, joita Suomessa esiintyy kor-
keintaan vain satunnaisesti, kuten pernaruttoa. 
Pernaruttobakteerin lisäksi mm. ebolavirusta 
pidetään mahdollisena biouhkamikrobina, ts. 
niitä voidaan valjastaa myös tahalliseen bio-
terrori- tai bioasekäyttöön. Molemmat mikro-
bit ovatkin olleet aikoinaan ulkomaisten bio-
aseohjelmien tutkimuskohteina. 

Tansanian bioturvahankkeessa koulutetaan 
paikallisia asiantuntijoita ja viranomaisia tun-
nistamaan tartuntatauteja ja biouhkaa aiheut-
tavia mikrobeja kenttäkelpoisilla, nopeilla ja 
luotettavilla tunnistusmenetelmillä. Suomella 
ja Puolustusvoimilla on tällä alueella vahvaa 

Kuvassa vasemmalta: SOTLK:n tutkija Mar-
kos Mölsä ja TVLA:n yhteistyökumppanit Dr. 
Zachariah Makondo ja Dr. Joseph Masambu. 
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erikoisosaamista. BUOS:lla on korkean biotur-
vatason BSL-3 (Biosafety level 3)  -laboratorio, 
jossa voidaan turvallisesti työskennellä ja kehit-
tää menetelmiä vaarallisten mikrobien tunnista-
miseksi. Hankkeen aikana on TVLA:n koulu-
tuslaboratoriota Dar es Salaamissa  varustettu 
ja sen bioturvatasoa ja -valmiutta kohotettu.

Tunnistamiseen liittyy tärkeänä osana henki-
lökohtainen suojautuminen tarttuvia tauteja 
aiheuttavia mikrobeja vastaan. Samalla asian-
tuntijat perehtyvät suojelulääketieteen toiseen 
puoleen, bioturvaamiseen. Tarttuvia tauteja ai-
heuttavat mikrobit eivät saa joutua vääriin kä-
siin.

Asiantuntijoiden perehdytys tapahtuu sekä 
Tansaniassa että Suomessa, ja osana koulutus-
ta tansanialaiset asiantuntijat vierailevat Suo-
messa ja kansainvälisissä tieteellisissä koko-
uksissa. Tansanian bioturvahanketta esittelevä 
tieteellinen posteri palkittiin Helsingin messu-
keskuksessa toukokuussa 2015 järjestetyssä 
kansainvälisessä NBC-symposiumissa koko-
uksen parhaana posterina.

TanSanIan bIOTUrvahankE 
On SUOmEn kanSaLLInEn 
SITOUmUS maaILmanLaajUISEEn 
TErvEYSTUrvaLLISUUSOhjELmaan 
Tansanian bioturvahanke on Suomen kan-
sallinen sitoumus Maailmanlaajuiseen ter-
veysturvallisuusohjelmaan (Global Health 
Security Agenda, GHSA), joka käynnistyi 
vuonna 2014. GHSA on 44 maan ja kansain-
välisten järjestöjen maailmanlaajuinen han-
ke, jossa ovat mukana yksittäisten valtioiden 
lisäksi mm. EU, Maailman terveysjärjestö 
WHO, sekä Maailman eläintautijärjestö OIE. 
GHSA:n tavoitteena on parempi varautumi-
nen tartuntatautien aiheuttamiin biologisiin- ja 
terveysuhkiin, sekä uhkien torjunta. Suomi on 
ollut mukana GHSA-foorumissa alusta asti, ja 
toimii vuoden 2015 sen puheenjohtajana. 

Suomessa hankkeeseen osallistuvat ulkoasi-
ainministeriön ja puolustusministeriön lisäksi 
maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö 
sekä sosiaali- ja terveysministeriö, joista vii-
meksi mainittu koordinoi Suomen GHSA-toi-
mintaa. 

Tansanian bioturvahanke tukee GHSA:n li-
säksi muita kansainvälisiä sopimuksia ja 
hankkeita, joilla pyritään parantamaan maa-
ilmanlaajuista terveyttä, bioturvaamista ja 
aseistariisuntaa. Näitä ovat mm. Biologisen 
aseen kieltosopimus (Biological and Toxin 
Weapons Convention, BTWC), johon on si-
toutunut 170 valtiota, sekä G8-maiden alulle 
panema Globaali kumppanuus -ohjelma (Glo-
bal Partnership Program, GPP), joka tähtää 
joukkotuhoaseiden riisuntaan.

PUOLUSTUSvOImaT Saa arvOkaSTa 
kOkEmUSTa bIOUhkIEn TOrjUnnaSTa 
TanSanIaSSa 
Tansanian bioturvahanke tukee suoraan sekä 
Puolustusvoimien mobiilin diagnostisen 
CBRN-kenttälaboratorion ja BUOS:n korke-
an bioturvatason BSL-3-laboratorion toimin-
taa ja sen kehittämistä. Hanke tukee SOTLK:n 
strategisen tason soveltavaa tutkimusta biolo-
gisen suojelun ja kenttälääkinnän alalla sekä 
osallistumista kriisinhallintaoperaatioiden toi-
mintaan. BUOS/SOTLK:n osallistuminen 
hankkeeseen vahvistaa Suomen ja Puolustus-
voimien kykyä tunnistaa biouhka-agensseja, 
ja tunnistusmenetelmien kehittäminen ja uusi-
en menetelmien testaus haastavissa kenttäolo-
suhteissa lisää SOTLK:n kykyä varautua suo-
jelulääketieteen alan uhkia vastaan.

Bioturvahankkeessa yhdistyvät Suomen kehi-
tys- ja turvallisuuspoliittiset sekä kansainväli-
set tavoitteet bioturvallisuuden parantamisek-
si ja biologisten uhkien torjumiseksi. Tansania 
on Suomen pitkäaikaisin kehitysyhteistyön 
kumppanimaa. Tansaniassa esiintyy useita 
Suomessa ja muissakin kehittyneissä maissa 
normaalioloissa harvinaisia, tappavia tartun-
tatauteja, jotka voivat aiheuttaa myös laajem-
pia epidemioita, jopa pandemioita. Paikallisen 
asiantuntemuksen, biologisten uhkien tunnis-
tuskyvyn ja bioturvaosaamisen kehittäminen 
vähentää myös mahdollista maailmanlaajuis-
ta biouhkaa. Bioterrorismin ja bioaseiden pro-
liferaation esto paikallisesti vähentää bioaseen 
käytön uhkaa maailmanlaajuisesti.
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LabOraTOrIOkOULUTUS dar ES 
SaLaamISSa kEvÄÄLLÄ 2015
Useiden valmistelevien matkojen jälkeen bio-
turvahankkeen ensimmäinen koulutusvierai-
lu toteutettiin yhteistyökumppani TVLA:n la-
boratoriossa Dar es Salaamissa huhtikuussa 
2015. Laitteita ja tarvikkeita biouhka-agens-
sien tunnistamiseksi sekä muuta välineistöä 
kuljetettiin rahtina Ilmajoen lääkintävarikolta 
Suomesta Tansaniaan keväällä 2015. 

Runsaan viikon mittaiseeen koulutukseen 
osallistui oppilaina TVLA:n eläinlääkärei-
tä, asiantuntijoita ja laboratoriohenkilökun-
taa sekä asiantuntija Tansanian terveys- ja 
sosiaaliministeriön laboratoriosta. Koulutuk-
sesta Dar es Salaamissa vastasivat SOTLK:n 
erikoistutkijat FM Markos Mölsä ja FT 
Anna Katz. Koulutus oli hyvin konkreettis-
ta, ”hands-on training”, jonka aikana pereh-
dyttiin tunnistusmenetelmiin, joilla näytteistä 
voidaan tunnistaa esim. ebolavirus tai perna-
ruttobakteeri. 

Viikon aikana TVLA:n asiantuntijoita kou-
lutettiin myös biologisten riskien hallinnas-
sa laboratoriossa ja uhkien torjunnassa kan-
sainvälisellä tasolla. Koulutus toteutui hyvin 
ja TVLA:n asiantuntijat ovat jo ottaneet me-
netelmät käyttöönsä. Jatkossa BUOS kehittää 
hankkeen aikana lisää menetelmiä biouhka-
mikrobien tunnistamiseksi. Koulutusvierailu-
ja Tansaniaan järjestetään kaksi kertaa vuo-
dessa ja seuraava koulutus toteutetaan syksyllä 
2015. Tällöin tutkitaan TVLA:n kanssa yhteis-
työssä, löytyykö karjasta pernaruttoa sellaisil-
ta alueilta, joissa tautia on aiemmin esiintynyt. 

Aluksi TVLA:n laboratorioon pystytettiin lait-
teistot ja menetelmät, joiden avulla voidaan 
tunnistaa biouhkaa aiheuttavia viruksia ja bak-
teereja. Laitteisto ja tarvikkeet ovat kevyitä ja 
siirrettäviä.

– Ensimmäinen päivä laboratoriossa meni asi-
oiden järjestelyyn ja laboratorion pystyttämi-
seen, mutta sen jälkeen alkoi käytännönlähei-
nen intensiivinen koulutus. Aluksi kävimme 
läpi laboratoriotyöskentelyn perusasioita, jos-
ta siirryimme tunnistusmenetelmien koulutta-
miseen”, Markos Mölsä sanoo. 

– Tansaniassa tunnistusmenetelmiä käytet-
täessä täytyy ottaa huomioon kuuma ilmas-
to, sähkökatkot, liikenneruuhkat: nämä kaik-
ki tuovat uudenlaisia haasteita menetelmien 
käytettävyydelle. Laitteet tarvitsevat sähköä 
ja osa laboratoriossa käytettävistä liuoksista ja 
reagensseista täytyy säilyttää kylmässä. Haas-
teet kannustavat meitä kehittämään menetel-
miä entistä kenttäkelpoisempaan suuntaan, 
Anna Katz kertoo.

TVLA:n asiantuntijat, eläinlääkärit Dr. Zacha-
riah Makondo ja Dr. Joseph Masambu osallis-
tuivat toukokuussa 2015 Helsingissä järjes-
tettyyn kansainväliseen NBC-symposiumiin. 
NBC-symposium toimii yhteistyö- ja kes-
kustelufoorumina päättäjille ja asiantuntijoil-
le CBRNE-suojelun alalla (C=kemiallinen, 
B=biologinen, R=radiologinen/säteily, N=ydin 
/ydinase, E=räjähde). Tansanian bioturvahan-
ke oli NBC-symposiumissa hyvin esillä. Dr. 
Makondo piti esityksen hankkeesta ja hanket-
ta esittelevä posteri voitti kokouksen parhaan 
posterin palkinnon. 

LOPUkSI
Tämä strateginen hanke on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja edennyt suunnitelmien mukaan. 
Se on käytännönläheisyytensä ja isäntämaan 
tarpeet huomioon ottavana saanut hyvin po-
sitiivisen vastaanoton Tansaniassa. Suomen 
panoksena  Maailmanlaajuiseen terveysturval-
lisuusohjelmaan (GHSA) hanke on monipuo-
lisuutensa ja esimerkillisen toimivana poikki-
hallinnollisena yhteistyönä laajasti huomioitu 
myös kansainvälisillä foorumeilla.

Kirjoittajat: 
Anna Katz  
erikoistutkija, FT 
Tutkimus- ja kehittämisosasto,  
Sotilaslääketieteen keskus

Simo Nikkari  
osastonjohtaja, professori 
Tutkimus- ja kehittämisosasto,  
Sotilaslääketieteen keskus

Kuvat: 
Anna Katz, Markos Mölsä, Simo Nikkari
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Näytteenottoa karjasta kentällä. TVLA:n eläinlääkäri Dr. Sanga ja paikallisen 
maasai-heimon karjankasvattajia.
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kEULa kOhISTEn kOhTI LaadUkaSTa ja vaIkUTTavaa 
TYöTErvEYShUOLTOa PUOLUSTUSvOImISSa

Puolustusvoimien työterveyshuoltoa kehitetään yhteistyössä vastaamaan valtakunnallisiin 
vaatimuksiin sekä ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin. Myötätuulta purjeisiin on puhalta-
nut laatuhanke, johon sekä työnantaja että työterveyshuolto ovat vahvasti sitoutuneet.

Puolustusvoimat järjestää henkilöstölleen 
työterveyshuoltopalveluina sekä lakisäätei-
sen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon 
että yleislääkäritasoisen työterveyspainottei-
sen avosairaanhoidon Työterveyshuoltolain 
(1383/2001), Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 
-asetuksen (708/2013) sekä Valtiovarainminis-
teriön valtion henkilöstön työterveyshuollos-
ta antaman määräyksen (125/00.00.00/2011) 
mukaisesti.

Työnantaja, työntekijöiden edustajat ja työter-
veyshuolto valmistelevat yhdessä työterveys-
huollon tavoitteet ja linjaukset. Työnantajan 
tavoitteiden asettamisesta työterveyshuollolle 
vastaa Pääesikunnan koulutusosasto. Pääesi-
kunnan logistiikkaosasto määrittää Puolustus-
voimien työterveyshuollon yksityiskohtaisen 

sisällön, joka esitetään Sotilaslääketieteen 
keskuksen valmistelemassa Puolustusvoimi-
en työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. 

Puolustusvoimien ylilääkäri johtaa Puolus-
tusvoimien työterveyshuoltoa apunaan Pää-
esikunnan logistiikkaosaston lääkintähuol-
tosektori. Sotilaslääketieteen keskuksen 
työterveyshuollon ylilääkäri ohjaa Puolustus-
voimien työterveyshuollon toteuttamista Pää-
esikunnan linjausten mukaisesti.

TYöTErvEYShUOLLOn TOTEUTTamInEn 
PUOLUSTUSvOImISSa
Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa 
Puolustusvoimien työterveyshuollon järjestä-
misestä. Työterveyshuoltopalvelut tuotetaan 
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ensisijaisesti Puolustusvoimien omana toimin-
tana Sotilaslääketieteen keskuksen terveysase-
milla ja toissijaisesti ostopalveluna perustuen 
sopimukseen ulkopuolisen terveyspalvelun 
tuottajan kanssa. Omien ja ostopalveluna han-
kittujen työterveyshuoltopalvelujen tulee olla 
yhdenmukaiset. Logistiikkalaitos valvoo han-
kitun työterveyshuoltopalvelun tasoa, sen laa-
juutta ja laatua. 

Sotilaslääketieteen terveysasemat tuottavat 
työterveyspalvelut yli 70 %:lle Puolustusvoi-
mien henkilöstöstä, ja alle 30 % henkilöstöstä 
tukeutuu ostopalveluihin pääosin Hansel-pui-
tesopimuksiin perustuen. Useissa selvityksissä 
on todettu, että työterveyshuollon kustannuk-
set tukeutuvaa kohti ovat ostopalveluissa huo-
mattavasti korkeammat kuin omassa palvelu-
tuotannossa. Palveluiden hankintatoiminnan 
keskittämisellä ja toiminnanohjausta kehittä-
mällä (mukaan lukien normit, laatukäsikirja) 
pyritään työterveyspanostuksia jatkossa koh-
dentamaan entistä kustannustehokkaammin 
ja yhä vaikuttavammin suhteessa työnantajan 
työterveystoiminnalle asettamiin tavoitteisiin.

TYöTErvEYSYhTEISTYön TavOITTEET 
TYönanTajanÄkökULmaSTa
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisus-
saan ”Työympäristön ja työhyvinvoinnin lin-
jaukset vuoteen 2020” kirjannut tavoitteeksi, 
että elinikäinen työssäoloaika pitenee 3 vuot-

ta verrattuna vuoteen 2010. Tavoitteeseen si-
sältyy sekä poissaolojen vähentäminen että 
työurien pidentäminen.  Näin pyritään paran-
tamaan työntekijöiden elämänlaatua ja vä-
hentämään poissaoloista ja ennenaikaisesta 
eläköitymisestä johtuvia kustannuksia sekä 
parantamaan tuottavuutta. Näitä asioita voi-
daan pitää myös työterveysyhteistyön tavoit-
teena. Lisäksi tavoitteena on edistää työnteki-
jöiden toimintakykyä koko työuran ajan aina 
eläkkeelle siirtymiseen asti. Eläkkeelle siir-
tyminen tapahtuu aikaisempaa myöhemmin 
sekä siviileillä että sotilashenkilöstöllä johtu-
en tehdyistä eläkeratkaisuista, joita ovat por-
taittainen eläkeiän nouseminen ja elinaikaker-
toimen käyttöönotto.  

Työntekijöiden kriteeri hyvälle työterveys-
huollolle on varsin usein nopea lääkärille pää-
sy 24/7 kun flunssa tai muu akuutti sairaus 
yllättää. Vaikuttava työterveystoiminta on kui-
tenkin jotain muuta: toiminnan pääpainon pi-
tää olla työkyvyn ylläpitämisessä, työyhteisön 
hyvinvoinnin turvaamisessa sekä terveellis-
ten ja turvallisten työolojen luomisessa, pitkä-
jänteisessä yhteistyössä työterveyshuollon ja 
työnantajan välillä. Tällä hetkellä Puolustus-
voimien työterveyshuollon sisällöstä sairaan-
hoito muodostaa yli 50 % , ja suurin osa työn-
antajille syntyvistä kustannuksista muodostuu 
sairauksien hoidosta sekä niihin liittyvistä la-
boratorio- ja muista tutkimuksista. Painopis-
tettä tuleekin pyrkiä siirtämään edellä kuvat-

Työhyvinvoinnin mittareita Puolustusvoimissa (lkm/100 HTV)
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tuun ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. 
Tärkeää on myös työterveyshuoltopalvelui-
den valtakunnallisen yhdenvertaisuuden var-
mistaminen itse tuotetun ja ulkopuolelta oste-
tun työterveyshuollon välillä.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä merkittäväs-
sä roolissa ovat työterveyshuollon säännöl-
lisesti tuottamat seurantatiedot työnantajalle 
eli erilaiset mittarit, niiden tulkinta ja rapor-
tointi.  Seuranta vaatii hyviä tietojärjestelmiä 
ja selkeitä toimintaprosesseja tiedon kerää-
miseksi eri toimijoilta. Uusi potilastietojär-
jestelmä ja rakenteilla oleva laatujärjestelmä 
tulevat luomaan seurannalle ja raportoinnil-
le hyvän pohjan Puolustusvoimissa.  Seuran-
nassa olennaista on tuottaa suoritteiden, ku-
ten käyntimäärien, sijaan työnantajalle tietoa, 
jonka avulla toimintaa pystytään kehittämään 
yksittäisiä tapauksia laajemmalla tasolla. Täl-
laista tietoa ovat esimerkiksi sairauspoissa-
olojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden laatu 
ja määrä. Seurannan perusteella työterveys-
yhteistyössä sovitaan tarpeelliset toimenpi-
teet, ja sovittujen toimenpiteiden toteutumis-
ta ja vaikuttavuutta seurataan. Työrukkasena 
tässä tulee toimimaan henkiin herätetty Puo-
lustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuuden 
keskustoimikunta, jossa on edustettuna työn-
antaja (Pääesikunnan koulutusosasto), Pääesi-
kunnan logistiikkaosasto (työterveyshuolto) 
ja henkilöstöjärjestöt. Seurantaan liittyvät yk-
sityiskohdat on kirjattu tuoreeseen Puolustus-
voimien työterveyshuolto -normiin. 

LaaTUa ja vaIkUTTavUUTTa 
TYöTErvEYShUOLTOOn kIrjaLLISELLa 
LaaTUjÄrjESTELmÄLLÄ
Jo 1990-luvulta lähtien Suomessa on perään-
kuulutettu laatua ja vaikuttavuutta työterveys-
huoltoon. Vuonna 2001 voimaan astuneeseen 
Työterveyshuoltolakiin kirjattiin työterveys-
huollon velvoitteeksi toiminnan laadun ja vai-
kuttavuuden arviointi. Viimeisten vuosikym-
menten aikana Suomessa onkin puuhasteltu 
laatujärjestelmiä työterveyshuoltoon. Myös 
Puolustusvoimien työterveyshuollossa on eh-
ditty takavuosina tehdä palveluprosessikuva-
uksia mappeihin pölyttymään.

Vuoden 2014 alusta voimaan astuneessa Hyvä 

työterveyshuoltokäytäntö -asetuksessa säädet-
tiin, että jokaisessa Suomessa toimivassa työ-
terveyshuoltoyksikössä on oltava kirjallinen 
laatujärjestelmä vuonna 2016. Lainsäätäjä on 
siis asettanut ”perälaudan”, joten laatupuuhas-
telusta on nyt ponnistettava päämäärätietoi-
seen toimintaan.

Puolustusvoimien työterveyshuoltoa on py-
ritty kehittämään ja yhtenäistämään viimeis-
ten vuosien aikana erityisesti normiohjauk-
sen kautta. Laatu-/vaikuttavuusnäkökulma on 
huomioitu jo vuoden 2015 Puolustusvoimi-
en valtakunnallisessa toimintasuunnitelmassa. 
Samaan aikaan toteutettu puolustusvoimauu-
distus on asettanut omat haasteensa työter-
veyshuollon järjestämiselle ja kehittämiselle. 
Normitalkoiden jälkeen laatuhanke tarjoaa nyt 
mahdollisuuden pureutua syvemmälle työter-
veyshuollon kehittämisessä ja yhdenmukais-
tamisessa. 

Puolustusvoimien työterveyshuollon laatu-
hanke käynnistyi syksyllä 2014. Tavoite on, 
että Puolustusvoimien työterveyshuollossa on 
valtakunnallinen laatukäsikirja vuoden 2015 
loppuun mennessä. Sen jälkeen laatutyö jal-
kautetaan terveysasemille, jotka laativat Työ-
terveyssektorin ohjauksessa omat laatukäsi-
kirjansa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tätä työtä varten on perustettu laatuorganisaa-
tio. Hankkeen resursoinnista, linjauksista ja 
laadun mittareista päättää ohjausryhmä, jossa 
ovat edustettuina Sotilaslääketieteen keskuk-
sen johto sekä Pääesikunnan koulutus- ja lo-
gistiikkaosastot.

Laatukäsikirjan toteutuksesta vastaa projek-
tiryhmä, jota vetää projektipäälliköksi nimi-
tetty Työterveyssektorin työterveyspsykologi 
Tomi Viitanen. Projektiryhmässä ovat edustet-
tuina työterveyshuollon keskeisimmät amma-
tit/asiantuntijat (työterveyslääkäri, työterveys-
hoitaja ja työterveyspsykologi) tärkeimpänä 
tehtävänään keskeisten palveluprosessien ku-
vaaminen.

Kokemukset Puolustusvoimien työterveys-
huollon laatuprojektista ovat varsin myöntei-
siä. Ohjausryhmä on mahdollistanut projekti-
ryhmälle hyvät lähtökohdat prosessikuvausten 
toteutukseen. Tähän mennessä yli 80 % pro-
sessikuvauksista on valmiina ja laatukäsikir-
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jaluonnos hahmottuu. Vaikka tavoitteena on 
ollutkin kuvata prosessit sellaisina kuin ne ny-
kyisin toteutuvat, on prosessityöryhmä jo tun-
nistanut monta palveluprosessien sujuvuutta 
heikentävää solmua, joiden avaamiseen sor-
met syyhyävät.

Laatuhankkeen kautta kokonaiskuva Puolus-
tusvoimien työterveyshuollosta ja sen ohja-
uksesta jäsentyy nyt selkeämmin. Vuoropuhe-
lu työantajan edustajien kanssa on valottanut 
osapuolille työterveyshuollon tehtävää ja roo-
lia suhteessa työantajaan. Palveluprosessien 
kuvauksessa on erityishuomio kiinnitetty työ-
terveysyhteistyöhön. Laatutyö on myös jä-
sentänyt työantajan/esimiehen roolia ja vel-
vollisuuksia työkyvyn ylläpitämisessä ja 
palauttamisessa.

Valtakunnallisella tasolla Hyvä työter-
veyshuoltokäytäntö -asetuksessa säädetyl-
lä laatuhankkeella tähdätään myös työter-
veysyksiköiden tarjoaman palvelun laadun 
läpinäkyvyyteen ja vertailtavuuteen. Työter-
veyslaitos on valmistelemassa STM:n toi-
meksiannosta valtakunnallista laatuportaalia, 
johon tulevaisuudessa kaikki Suomessa toi-
mivat työterveyspalveluntuottajat ovat velvol-
lisia tuottamaan laatua kuvaavat tunnusluvut 
toteutuneesta toiminnastaan. Artikkelia kirjoi-
tettaessa ei vielä ole tiedossa, mitä mittareita/
tunnuslukuja laatuportaaliin on tuotettava. 

Laatuohjausryhmässä on pohdittu, mitä on 
hyvä laatu työterveyspalveluissa ja miten sitä 
mitataan. Tavoitteena on löytää yhteinen nä-
kemys siitä, mitkä tunnusluvut kuvaavat työ-
terveyshuollon laatua ja mitä tunnuslukuja 
työterveyshuolto voi osaltaan pyrkiä tuotta-
maan työantajalle työntekijöiden ja työyhtei-
söjen työhyvinvoinnista.

Laatuhanke on toiminut oivallisena foorumi-
na työterveyshuollon ja työantajaa edustavi-
en tahojen vuoropuhelussa. Näyttää siltä, että 
olemme löytämässä selkeän kurssin työter-
veyshuollon kehittämiselle puolustusvoima-
uudistuksen jälkimainingeissa.

Kirjoittajat: 
Hanna Näätsaari 
johtava työturvallisuuspäällikkö 
Koulutusosasto, Pääesikunta

Rami Heikkilä  
hallintoylilääkäri, lääkintäeverstiluutnantti  
Logistiikkaosasto, Pääesikunta

Pekka Pöllänen 
työterveyshuollon ylilääkäri 
Kenttälääkinnän palveluyksikkö,  
Sotilaslääketieteen keskus

Tomi Viitanen 
työterveyspsykologi 
Kenttälääkinnän palveluyksikkö,  
Sotilaslääketieteen keskus

Kuvat:  
Puolustusvoimat

Työterveyshuollon johtamisjärjestelmä.
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vaSTUSTETTavaT ELÄInTaUdIT ja nIIdEn mErkITYS 
SOTILaaLLISEn krIISInhaLLInnan kannaLTa

Sotilaallisten kriisinhallinta (SOTKRIHA) -operaatioiden tai kansainvälisten harjoitusten 
kohdealueilla esiintyvät vastustettavat eläintaudit (esim. suu- ja sorkkatauti tai sikarutto) 
muodostavat aina merkittävän kansantaloudellisen riskin joukkoja ja kalustoa lähettäville 
ja niitä aikanaan vastaanottaville maille. Taudinaiheuttajien kulkeutuminen SOTKRIHA-
joukon tai sen kaluston mukana Suomeen ja täällä ilmenevän epidemian johdosta tehtävät 
eläintautilain mukaiset taudin hävittämis- ja torjuntatoimenpiteet voivat vaikuttaa hyvinkin 
laajasti kotimaan yhteiskunnan moniin eri toimintoihin sekä taloudelliseen kehitykseen ja 
kansainväliseen kauppaan. SOTKRIHA-joukon toiminnassa on siten aina otettava huo-
mioon myös vastustettavien eläintautien kotimaahan leviämisen uhka.

Eläintautilain (441/2013) mukaan eläintaudit 
jaetaan vastustettaviin, ilmoitettaviin ja mui-
hin eläintauteihin. Vastustettavat eläintaudit 
jaetaan edelleen kolmeen luokkaan: helposti 
leviävät, vaaralliset ja valvottavat eläintaudit. 

Helposti leviäväksi eläintaudiksi luokitellaan 
eläintauti, joka merkittävästi vaikeuttaa koti-
eläintuotannon toimintaedellytyksiä, merkit-
tävästi vahingoittaa luonnonvaraisia eläinkan-
toja, merkittävästi estää tai haittaa eläinten tai 
tuotteiden vientiä tai kauppaa tai voi tarttua 
eläimestä ihmiseen aiheuttaen vakavan sairau-
den ja lisäksi leviää erityisen helposti. Eläin-

tautilaissa helposti leviäviksi eläintaudeiksi on 
luokiteltu 21 tautia, mm. suu- ja sorkkatauti, 
klassinen ja afrikkalainen sikarutto sekä lintu-
jen Newcastlen tauti ja lintuinfluenssa. 

Vaaralliseksi eläintaudiksi luokitellaan eläin-
tauti, jonka merkitys on helposti leviävien 
tautien kaltainen, mutta joka ei leviä erityi-
sen helposti. Tällaisiksi taudeiksi eläintauti-
laki määrittelee 14 tautia, esim. pernaruton ja 
rabieksen. Valvottavaksi eläintaudiksi luoki-
tellaan eläintauti, joka aiheuttaa sellaista ta-
loudellista vahinkoa eläintenpidolle, vahin-
koa luonnonvaraisille eläinkannoille, vaaraa 

Eritreassa lehmien laidunmaa ulottui UNMEE-tukikohdan pääportille.
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ihmisten terveydelle tai vahinkoa eläinten tai 
tavaroiden viennille ja kaupalle, että sen laki-
sääteinen vastustaminen on perusteltua. 

Lainsäädäntö edellyttää vastustettavien eläin-
tautien osalta sekä ennaltaehkäiseviä toimen-
piteitä että velvollisuuden ilmoittaa viipy-
mättä todetusta tai epäillystä tautitapauksesta 
eläintautiviranomaiselle (Elintarviketurvalli-
suusvirasto EVIRA ja aluehallintovirastojen 
läänineläinlääkärit). Eläintautilainsäädäntö si-
sältää valtuuksia ja velvollisuuksia eläintauti-
viranomaiselle käynnistää todetun tai epäillyn 
tautitapauksen osalta selvitys- ja torjuntatoi-
menpiteitä. Mm. suu- ja sorkkatautiepäilyn 
vuoksi yksittäinen tila tai tietty alue voidaan 
asettaa karanteeniin, eläinten ja henkilöiden 
liikkumista rajoittaa sekä määrätä eläimiä lo-
petettaviksi.

SUU- ja SOrkkaTaUTI
Suu- ja sorkkatauti on maailmanlaajuisesti 
merkittävin sorkkaeläinten virustauti. Taudin 
aiheuttaa pikornaviruksiin kuuluva aftovirus, 
josta voidaan tunnistaa seitsemän eri sero-

tyyppiä. Virus leviää erittäin helposti ja tart-
tuu nautoihin, lampaisiin, vuohiin, sikoihin, 
poroihin ja luonnonvaraisiin sorkkaeläimiin. 
Tauti ei kuitenkaan tartu ihmiseen. Aikui-
sia eläimiä kuolee harvoin suu- ja sorkkatau-
din vuoksi, mutta nuoria eläimiä voi meneh-
tyä runsaasti.  Siat levittävät tautia erityisen 
tehokkaasti. 

Virus kestää lämpötilojen vaihtelua mutta tu-
houtuu yli 50 celsiusasteen lämpötiloissa. Af-
tovirus kestää myös jodia, klooria ja fenoleita. 
Sairastuneet eläimet erittävät virusta kaikissa 
eritteissään (uloste, virtsa, sylki, maito, sie-
menneste) ja hengitysilmassa. Virusta erittyy 
jo muutamaa päivää ennen oireiden alkamis-
ta.  Se voi tarttua myös lihasta, jos sen pH on 
alle 6. Märehtijät voivat jäädä taudin kantajik-
si useiksi kuukausiksi oireiden häviämisen jäl-
keen. 

Aftovirus voi säilyä rehussa, maastossa ja ra-
kenteissa jopa kuukauden. Tartunta voi tul-
la eläintilalle joko ostettujen, tautia kantavien 
eläinten mukana tai eläinkuljetusautojen, elin-
tarvikkeiden, rehujen, ihmisten tai villieläin-

Ann Med Milit Fenn 2015: Vol. 90, No 1

13



ten mukana. Se voi levitä myös tuulen mukana 
erityisesti lauhkeissa olosuhteissa kymmeniä, 
merellä jopa satoja kilometrejä. 

Jo puhjenneeseen tautiin ei ole hoitoa ja siksi 
sen varhainen toteaminen ja leviämisen teho-
kas estäminen on tärkeää. Tautisuojauksen yl-
läpito karjatiloilla ja ulkomaisten maatilavie-
railujen jälkeisen karenssiajan noudattaminen 
ovat avainasemassa taudin torjunnassa.

Suu- ja sorkkatautia on todettu Suomessa vii-
meksi vuonna 1959. Suurin tautiepidemia oli 
talvisodan aikana Karjalan kannaksen evaku-
oinnin yhteydessä. Tuolloin teurastettiin noin 
sata karjaa. Tilannetta pahensi se, että suu-
ri osa eläinlääkäreistä oli rintamalla. Tautia ei 
saatu pysäytettyä ja se levisi lopulta arviolta 5 
000 karjaan.

Suu- ja sorkkatautia on todettu tammikuussa 
2011 Bulgariassa kolmessa läheltä Turkin ra-
jaa metsästetyssä villisiassa. Tautia on todettu 
Bulgariassa Turkin rajan läheisyydessä myös 
kotieläiminä pidetyissä sorkkaeläimissä. Edel-
lisen kerran suu- ja sorkkatautia on todettu Eu-
roopassa vuosina 2007 (Iso-Britannia) ja 2001 
(Iso-Britannia, Ranska, Hollanti, Irlanti). Tur-
kissa sekä useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-
Amerikan maissa esiintyy suu- ja sorkkatau-
tia kotoperäisenä. 

Mikäli suu- ja sorkkatauti ilmaantuisi nyt 
Suomessa, aiheuttaisi se merkittäviä talou-
dellisia tappioita maatalouden ja elintarvike-
teollisuuden lisäksi koko suomalaiselle yh-
teiskunnalle. Jo pelkkä tautiepäily aiheuttaisi 
kymmenien tai satojen eläinten teurastuksia, 
elintarvikeviennin tyrehtymisen sekä mahdol-
lisesti ihmisten liikkumisen ja kokoontumisen 
rajoituksia. On arvioitu, että Iso-Britanniassa 
vuoden 2001 ja 2007 suu- ja sorkkatautiepide-
miat aiheuttivat yli 10 miljoonan lampaan ja 
naudan teurastuksen ja ruohojen tuhoamisen 
sekä noin 8 miljardin punnan tappiot.

vaSTUSTETTavIEn ELÄInTaUTIEn 
SIIrTYmISEn ESTÄmInEn 
PUOLUSTUSvOImIEn TOImInnaSSa 
SOTKRIHA-operaatiot sijoittuvat tyypillises-
ti alueille, joilla esiintyy myös vastustettavia 
eläintauteja. Poikkeusoloissa tai muuten epä-
vakaissa oloissa olevassa maassa ei yleensä 
ole toimivaa eläinlääkintähuoltojärjestelmää, 
eikä luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa maan 
tai alueen eläintaudeista ole siten saatavilla. 
Joskus jopa olemassa olevaakin tietoa saate-
taan salata esim. poliittisista syistä. Maailman 
eläintautijärjestön (OIE, World Organisation 
for Animal Health) keräämien vuositilastojen 
mukaan mm. suu- ja sorkkatautia sekä lintujen 
Newcastlen tautia todetaan vuosittain esimer-
kiksi Afganistanissa, Libanonissa, Israelissa ja 
Malissa.

Tyypillisesti SOTKRIHA-operaatioissa käy-
tetään raskasta ajoneuvokalustoa ja liikutaan 
maastossa, jossa voidaan joko suoraan tai vä-
lillisesti olla tekemisissä paikallisten koti- tai 
villieläinten tai niiden jätösten kanssa. Tautien 
siirtymiseen SOTKRIHA-alueelta Suomeen 
on siten olemassa tunnistettu riski toimialueel-
ta suoraan kotimaahan suuntautuvien lentojen 
sekä meritse tai maitse kotimaahan evakuoita-
vien ajoneuvojen, konttien, telttojen tai muun 
kaluston sekä myös henkilökohtaisten varus-
teiden kuten jalkineiden välityksellä.

Tautien siirtyminen voidaan kuitenkin estää 
yksinkertaisin rutiinitoimenpitein. Tärkein 
keino on puhdistaa kaikki kalusto ja materiaa-
li näkyvästä maa-aineksesta, pölystä ja muus-
ta liasta. Tämän lisäksi puhdistusta on hyvä 
täydentää desinfiointiaineilla, jotka tehoavat 
myös virusvälitteisiin eläintauteihin. Huolel-
lisesti suoritettu kaluston ja materiaalin tar-
kastus sekä mekaaninen puhdistus ja desin-
fektio estävät myös kasvitautien aiheuttajien 
sekä vieraiden eläin- ja kasvilajien leviämis-
tä maasta toiseen.

Jo SOTKRIHA-operaation suunnittelussa tu-
lee ottaa huomioon kaluston siirrot ja kotiut-
taminen sekä tarvittavien puhdistustoimien 

Ann Med Milit Fenn 2015: Vol. 90, No 1

14



vaatimat järjestelyt. Operaatioihin osallistu-
va henkilöstö on koulutettava myös eläintauti-
riskeihin ja niiden ehkäisemiseen osana muuta 
SOTKRIHA-koulutusta. Tähän kuuluu ohjeet 
mm. henkilökohtaisen materiaalin ja jalkinei-
den puhdistuksesta kotimaahan suuntautuvi-
en matkojen yhteydessä, paikallisten eläinten 
ja niistä saatavien eläinperäisten elintarvik-
keiden ja muiden tuotteiden (käsittelemättö-
mät nahkatuotteet ja eläinten osat sekä maito, 
maitotuotteet, liha, kananmunat) samoin kuin 
kasvien tai kasvien osien tuontikiellosta Suo-
meen sekä tuotantoeläintiloilla vierailukiel-
losta muutaman päivän ajan Suomeen paluun 
jälkeen. 

Kansallisen ja EU-lainsäädännön lisäksi mo-
nen yksittäisen maan (esim. Suomi, Ruotsi ja 
Norja) puolustusvoimat ja mm. myös NATO 
on laatinut ohjeita vastustettavien eläintautien 

kotimaahan leviämisen estämiseksi. Puolus-
tusvoimien omat ohjeet päivitetään ja täyden-
netään vuoden 2015 aikana vastaamaan uudis-
tunutta organisaatiota.

Lähteet: 
Eläintautilaki (441/2013) 
MMM asetus vastustettavista eläintaudeista  
ja niiden luokittelusta (843/2013) 
Eviran kotisivut, www.evira.fi  
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Eläintautivirukset voivat siirtyä maasta toiseen myös likaisten jalkineiden välityksellä.
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kannabIS, PaLvELUSTUrvaLLISUUS  
ja PÄIhTEIdEn kÄYTön EhkÄISY

Puolustusvoimien Terveystarkastusohjeen mukaan alkoholin ja laittomien päihteiden hai-
tallinen käyttö ja riippuvuus voi johtaa palveluksen lykkäämiseen tai siitä vapauttamiseen. 
Laittomien huumeiden käytön, mukaan luettuna kannabiksen käytön, tulee olla kokonaan 
päättynyt.
Kannabiksen käyttö on lisääntynyt koko väestön tasolla viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Kannabiskokeilut eivät ole enää ääri-ilmiö, vaan yhä useammalla nuorella yksi päihdeko-
keilu muiden joukossa. Siksi on huolehdittava, ettei kannabiskokeiluista aiheudu nuorelle 
kohtuuttomia seurauksia koko loppuelämää ajatellen. 10 vuotta sitten päivitetyt Huumaus-
aineiden vastainen työ Puolustusvoimissa -ohje ja Puolustusvoimien päihdeohjelma joutu-
vat jatkossa pohtimaan Puolustusvoimien suhdetta myös kannabikseen – erityisesti jos sen 
laillisessa asemassa tapahtuu muutoksia.

Vuonna 2010 tehdyn huumekyselyn mukaan 
nuorista 15–24-vuotiaista 21 % kertoo käyt-
täneensä kannabista elinaikanaan ja nuoris-
ta aikuisista 25–34-vuotiaista 36 %. Nuoris-
ta aikuisista miehistä lähes puolet on ainakin 
kokeillut kannabista. Kuukausittain kanna-
bista käyttäneiden määrä on kuitenkin pysy-
nyt näissä ikäluokissa lähes ennallaan (noin 
3-4 % ikäluokasta), joten suurin osa käytöstä 
on kokeiluja. (Hakkarainen ym. 2011, 402; ks. 
myös Varjonen 2015) Viimeisin kouluterveys-
kysely vuodelta 2013 vahvistaa, että nuorten 
kannabisasenteet ovat höltyneet. Lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista 28 % hyväksyy mari-
huanan polttamisen silloin tällöin ja 8 % sään-
nöllisen käytön. Ammattioppilaitosten 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoilla nämä luvut ovat 29 % ja 
11 %. Pojat ovat tässä tyttöjä huomattavasti 
sallivampia. (Kouluterveyskysely 2013.)

kannabIkSEn haITaT ja vaIkUTUS 
PaLvELUSTUrvaLLISUUTEEn
Kannabiksen fyysiset haittavaikutukset riip-
puvat käyttömuodosta. Poltettuna haitat vas-
taavat tupakan aiheuttamia haittoja. Varus-
miespalveluksen kannalta merkittävämpiä 
ovatkin psyykkiset haitat.

Akuutti päihtyminen kannabiksesta kestää 
korkeintaan joitain tunteja. Päihtymystilan 
kestoon vaikuttaa annostelutapa, keuhkojen li-

makalvolta imeytyminen on nopeaa ja suolis-
tosta hitaampaa. Päihtymystilan kognitiiviset 
haitat riippuvat aiemmasta käyttöhistoriasta. 
Satunnaiskäyttäjällä akuutti päihtyminen joh-
taa keskittymisen ja tarkkaavaisuuden heik-
kenemiseen. Päivittäiskäyttäjillä akuutti kan-
nabiksen käyttö sen sijaan voi normalisoida 
näitä – heillä päinvastoin abstinenssi heiken-
tää tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Sekä sa-
tunnais- että päivittäiskäyttäjillä akuutti kan-
nabispäihtymys aiheuttaa impulssikontrollin 
ja työmuistin heikkenemistä. Toisin kuin al-
koholihumala, kannabispäihtymys ei vaiku-
ta ulkoisesti esimerkiksi puheen tuottamiseen, 
ja on siltä osin hankalammin ulkopuolisen ha-
vaittavissa.

Satunnaiskäyttäjillä vaikutukset kognitiivi-
siin funktioihin häviävät vuorokauden kulu-
essa akuutin päihtymystilan väistyttyä. Jatku-
van runsaan käytön jälkeen vaikutukset voivat 
kuitenkin näkyä viikkoja lopettamisen jäl-
keen. Haittavaikutukset ovat yhteydessä käyt-
tömääriin.

Terveystarkastusohjeen mukainen nollatole-
ranssi kannabiksen käytöstä palveluksen ai-
kana onkin palvelusturvallisuuden kannal-
ta lääketieteellisesti perusteltu. Kannabiksen 
akuutin käytön aiheuttamaa päihtymystilaa voi 
olla vaikea ulkoisesti havaita. Lisäksi akuutti 
päihtymys on selkeä palvelusturvallisuusriski. 
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Kannabis myös rajoittaa toimintakykyä lyhy-
en aikaa satunnaisen käytön jälkeen. 

Palvelusta edeltäneen käytön vaikutus palve-
lusturvallisuuteen tulee arvioida potilaskoh-
taisesti. Lopettamismotivaation ollessa kun-
nossa aiempi satunnainen kannabiksen käyttö 
ei aiheuta merkittävää palvelusturvallisuus-
riskiä, vaikka virtsanäytteessä kannabis oli-
si edelleen tuoreen käytön merkkinä positii-
vinen. Toisaalta pitkäaikainen runsas käyttö 
vaikuttaa kognitioon pidempään, jolloin myös 
lopettamishetkestä tulee olla selvästi pidem-
pi aika, ennen kuin vaikutukset keskusher-
mostoon ovat poistuneet. Kannabiksen riip-
puvuuspotentiaali on kuitenkin satunnaisella 
käytöllä pieni ja pääosin psyykkinen. Lopet-
tamismotivaation ja käytön vaikutusten arvio 
vaatii luottamuksellista potilas-lääkärisuhdet-
ta.  Toisaalta perusyksikön havainnot palve-
luksessa pärjäämisestä on syytä huomioida 
päätöksiä tehtäessä – päihteiden pitkäaikais-
vaikutukset yksilön kognitioon häviävät väes-
tön keskihajonnan sisään.

Kannabiksen käytöllä ja psykoosin aiemmal-
la ilmaantumisella on todettu tilastollinen yh-

teys. Yhteyden tarkempi luonne on kuitenkin 
edelleen epäselvä. Mielenterveysongelmien 
ja kannabiksen käytön yhteys tulisi kuiten-
kin ottaa huomioon palveluskelpoisuutta ar-
vioitaessa. Psykoosin ennakko-oireet ja suku-
tausta on hyvä kartoittaa vastaanotolla. Ei ole 
kuitenkaan perusteltua tehdä luokanmuutok-
sia ainoastaan kannabiksen tilastollisen psy-
koosiyhteyden vuoksi. Palveluksen lykkäys ei 
vaikuta tilastolliseen riskiin, ja toisaalta kaik-
kien kannabista kokeilleiden vapauttaminen 
palveluksesta ei liene realistista. Palveluksen 
keskeyttävien asianmukainen jatkohoito tulee 
luonnollisesti varmistaa. 

Kannabiksen aineenvaihduntatuotteet varas-
toituvat rasvakudokseen ja käyttö voidaan 
havaita virtsanäytteestä yli kuukausi käytön 
päättymisen jälkeen. Työterveyttä koskeneissa 
tutkimuksissa ei kannabisseulonnalla ole ha-
vaittu vaikutusta työturvallisuuteen. Kanna-
biksen testaaminen tulovaiheessa ei olekaan 
rutiinitoimenpiteenä perusteltua. Terveysase-
mien yhtenäisillä käytännöillä ja alokkaiden 
tietoisuudella siitä, ettei palvelusta edeltänees-
tä käytöstä rangaista, olisi käyttäjät saatavissa 
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kiinni alkoholin käyttäjien tapaan terveysky-
selyssä. Tällöin riskiryhmien päihteiden käyt-
töön voisi puuttua tehokkaammin palveluk-
seenastumisvaiheessa.

PÄIhTEIdEn kÄYTön EhkÄISY
Nollatoleranssi aiemman kannabiksen käytön 
suhteen ei ole perusteltua myöskään ehkäi-
sevän päihdetyön kannalta. Jos palvelus kes-
keytyy, on palveluksen jatko myöhemmäs-
sä vaiheessa epätodennäköistä. Tällöin myös 
palveluksen tuoma motivaatio päihteiden käy-
tön vähentämiseen poistuu. Kun palvelukseen 
astuvalla on motivaatio kannabiksen käytön 
lopettamiseen, tulisi hänelle antaa siihen ja 
palveluksen suorittamiseen mahdollisuus jos 
palvelusturvallisuuteen liittyvät tekijät sen 
mahdollistavat. Motivaation säilymiseen pal-
veluksessa voi auttaa tieto palveluksen nol-
latoleranssista ja ajoittain otettavista kontrol-
linäytteistä, jotka osaltaan myös varmistavat 
palvelusturvallisuutta.

Kutsunnat ja palvelukseen astuminen voivat 
olla päihteitä käyttävän nuoren ainoa kontak-
ti terveydenhuoltoon. Ammattihenkilön vel-
vollisuus on pyrkiä vaikuttamaan nuoren hai-
talliseen päihteidenkäyttöön  niin kannabiksen 
kuin muidenkin päihteiden osalta. Myös pal-
veluksen keskeyttävällä on oikeus asialliseen 
tietoon kannabiksen haitoista. Tietoa on hyvä 
antaa niin terveydellisistä kuin esimerkiksi 
palveluskelpoisuuden muutoksen tuomista ju-
ridisista haitoista. Vaikuttavassa ehkäiseväs-
sä päihdetyössä korostuu nuoren kohtaaminen 
hänen omista lähtökohdistaan – ei asenteelli-
nen ja riskejä korostava pelottelu. (Ks. Pylk-
känen ym. 2009.) Huumeita käyttänyttä nuorta 
ei tule leimata, vaan ohjata häntä omia voima-
varoja ja mahdollisuuksia painottavan, tule-
vaisuuteen suuntautuvan keskustelun kautta.

Laittomien päihteiden terveydellisten vaiku-
tusten lisäksi olisi tärkeää keskustella ase-
palveluksessa olevien nuorten kanssa mo-
ninäkökulmaisesti kaikista päihteistä sekä 
päihteidenkäytön sosiaalisista ja taloudellisis-

Ann Med Milit Fenn 2015: Vol. 90, No 1

18



ta vaikutuksista.  Puolustusvoimissa tehtävän 
ehkäisevän päihdetyön tulisi antaa nuorille ai-
kuisille välineitä terveiden elämäntapojen yl-
läpitämiseen. Niin terveydenhuollon henkilös-
tön kuin koko varuskunnan henkilöstön olisi 
syytä kiinnittää laajempaa huomiota tervey-
dellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia hait-
toja aiheuttaviin tupakkatuotteiden käyttöön 
ja runsaaseen alkoholinkäyttöön. Annettavan 
ohjauksen tulisi perustua tietoon, ei henkilös-
tön mielikuviin. Esimerkiksi kannabiksen ko-
tikasvatuksen yleistyttyä kannabiksen yhteys 
muuhun huumerikollisuuteen on selvästi hei-
kentynyt.

Vaikuttava ja laadukas ehkäisevä päihdetyö ei 
perustu vain kieltoihin, kontrolliin ja tiedot-
tamiseen, vaan se on pitkäjänteistä, yhteisiin 
käytänteisiin, vuorovaikutukseen ja keskuste-
luun pohjautuvaa elämäntaitojen ja valintojen 
tukemista moninaisin menetelmin (Pylkkä-
nen ym. 2009). Ehkäisevää päihdetyötä tulisi 
suunnata sekä koko ikäluokalle että kohden-
netusti riskiryhmille.

Huomiota tulisi kiinnittää yksilöiden lisäksi 
myös nuorten ryhmäkäyttäytymiseen. Päih-
teidenkäyttö on leimallisesti sosiaalista toi-
mintaa ja vastaa osaltaan nuorten aikuisten yh-
teenkuuluvuuden tarpeen tyydyttämiseen (ks. 
esim. Maunu 2014). Esimerkiksi varusmiesten 
taukotupakoinnille tulisi löytää yhtälailla va-
pauden ja yhteenkuuluvaisuuden tunteita anta-
via vaihtoehtoja, jos tupakointiin palvelukses-
sa halutaan todella vaikuttaa (Ojajärvi 2015). 
Tupakoinnin aloittamisella on ainoana päih-
teenä havaittu olevan vaikutus muiden päih-
teiden käytön aloittamiseen, joten sen aloit-
tamista tukevat käytännöt Puolustusvoimissa 
tulisi karsia.

Kannabiksen käytön ehkäisy ja palvelustur-
vallisuuden turvaaminen palvelusaikana ovat 
ammattilaiselle varsin selkeitä tehtäviä. Haas-
tavampaa työstä tulee pohdittaessa sitä, miten 
nuoren päihteiden käyttöön pystytään vaikut-
tamaan pitkälle varusmiesajan jälkeen ja tur-
vaamaan näin myös toimintakykyinen reser-
vi. Tässä työssä korostuu nuoren kohtaaminen 
sekä päihteiden käytön syiden ja ympäröivän 
yhteiskunnan asenteiden ymmärtäminen.
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b-ILmaISImEn SOvELTUvUUS varUSkUnTIEn 
TErvEYSaSEmILLE

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman, sairaanhoitajan ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon opinnäytetyön ”B-ilmaisimen (PikoReal24) soveltuvuus varuskuntien terveysase-
mille” tavoitteena oli selvittää B-ilmaisimen soveltuvuutta varuskuntien terveysasemille ja 
kenttäolosuhteisiin.

B-ilmaisimella (PikoReal24), joka on reaali-
aikainen, kenttäkelpoinen geenimonistuslaite, 
voidaan tunnistaa biologisia taudinaiheutta-
jia. Varuskunnissa tyypillisiä taudinaiheutta-
jia ovat kausittaiset infektiosairaudet, kuten 
eri influenssavirukset, adenovirus sekä noro-
virus. Samaa diagnostiikkalaitteistoa voidaan 
käyttää kentällä myös tilanteessa, jossa epäil-
lään taudinaiheuttajien tahallista levittämistä 
esimerkiksi poikkeusoloissa tai sotilaallisissa 
kriisinhallinta (SOTKRIHA) -operaatioissa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Piko-
Real24-laitteen käytettävyyttä ja soveltuvuut-
ta varuskuntien terveysasemien ja suojelulää-
ketieteen käyttöön, myös kenttäolosuhteissa 
toteutettavaksi. Opinnäytetyön tekijä perehtyi 

ja kouluttautui PikoReal24-laitteiston käyt-
töön ja loi prosessin (DNA:n eristys ja reaa-
liaikainen PCR-analyysi) helppokäyttöiset 
käyttöohjeet kenttäolosuhteisiin ja terveysase-
mille. Tavoitteena oli myös selvittää, minkä-
laista koulutusta hoitohenkilökunta tarvitsee 
laitteiston käyttämiseksi, sekä ovatko proses-
sille luodut käyttöohjeet käytännöllisiä ja tar-
vetta palvelevia. Sairaanhoitajille toteutetussa 
lomakehaastattelussa huomioitiin myös kus-
tannusnäkökulmaa prosessin toteuttamisessa. 
Koekäyttöjen ja lomakehaastattelujen pohjal-
ta opinnäytetyössä luotiin laitteiston käytettä-
vyydestä kyselylomakeluonnos, jota voidaan 
jatkossa hyödyntää B-ilmaisimien kouluttami-
sessa.
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mEnETELmÄT
Opinnäytetyöntekijä perehtyi ja kouluttautui 
PCR-analyysin tekemiseen PikoReal24-lait-
teistolla Sotilaslääketieteen keskuksen tutkijan 
ja laboratorioinsinöörin opastuksella. Kuusi 
Puolustusvoimissa työskentelevää sairaanhoi-
tajaa osallistui Keuruun varuskunnan terveys-
asemalla opinnäytetyöntekijän ohjaamiin em. 
analyysien ja laitteiston koekäyttötilanteisiin, 
jonka jälkeen heille tehtiin lomakehaastattelu 
prosessin soveltuvuudesta varuskuntien terve-
ysasemille ja kenttäolosuhteisiin. Vastaukset 
analysoitiin sisällönanalyysilla.

TULOkSET
Koekäyttöjen ja lomakehaastattelujen vas-
tausten perusteella voitiin päätellä, että PCR 
-analyysin tekeminen ja PikoReal24-laitteen 
käyttäminen soveltuvat varuskuntien terveys-
asemien ja SOTKRIHA -operaatioiden käyt-
töön. Nopea tiedonsaanti taudinaiheuttajista 
koettiin tärkeäksi, jotta voidaan aloittaa mah-
dollinen lääkehoito ja toteuttaa asianmukaiset 
potilaiden eristämistoimet välittömästi ja näin 
saada myös tartuntaketju nopeasti katkea-
maan. Todettiin, että nopea hoidon saaminen 
edistää varusmiesten palaamista täysipainoi-
seen koulutukseensa mahdollisimman nope-
asti, kun sairaspäivien määrää voidaan näin 
oleellisesti pienentää. Tällä koettiin olevan 
merkitystä myös kansallisen turvallisuuden 
ja varautumisen kannalta. Hyvin koulutetulla 
joukolla olisi näin myös poikkeusoloissa hyvä 
operatiivinen valmius. Pääosin prosessin näh-
tiin sopivan Puolustusvoimien terveydenhuol-
toon. Hoitoalan pohjakoulutuksesta ajateltiin 
olevan hyötyä ainakin prosessissa mukana 
olevien aseptiikan, suojautumisen ja turvalli-
suuden osilta. PikoReal24-laitteen ja oheisvä-
lineiden käyttämisen koettiin olevan helppoa.

Haasteina prosessin toteuttamiselle koet-
tiin terveysasemien erilaiset toimintatavat 
ja tarvittavan tilan saatavuus, mukaan luki-
en kylmäsäilytyksen mahdollisuus. Kenttä-
olosuhteissa prosessin toteuttamisen todettiin 
edellyttävän vähintäänkin sääsuojan järjes-
tämistä. Kaikkien vastaajien mukaan proses-

si on ajankäytön kannalta haastava. Ajankäy-
tön nähtiin järjestyvän enemmänkin resurssien 
järjestämisenä kuin ongelmana.

Koulutukselta toivottiin henkilökohtaista pe-
rehdyttämistä prosessiin sekä käytännön har-
joituksia. Luodut ohjeet PCR-analyysin to-
teuttamiseksi PikoReal24-laitteella todettiin 
selkeiksi, käytettäviksi ja prosessia tukeviksi. 

jaTkOTUTkImUSaIhEET
Opinnäytetyöstä nousi selkeästi tarve vertail-
la PikoReal24-laitteen kustannustehokkuutta 
terveysasemilla käytettynä verrattuna ostopal-
velun aiheuttamiin kustannuksiin. Kannet-
tavan PCR-laitteen testaaminen kenttä- ja 
poikkeusoloissa, ja myös haastavissa ympä-
ristöolosuhteissa, nousee yhdeksi mahdolli-
seksi jatkotutkimusaiheeksi. Myös jatkokehi-
tys PCR-laitteille ja reagensseille, esimerkiksi 
helpompien ja nopeampien sovelluksien sekä 
kylmäkuivattujen reagenssien kehittäminen, 
selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi menetelmän 
kenttäkäytäntöä.

Teksti ja kuva: 
Marika Miljard 
terveydenhoitaja, sairaanhoitaja YAMK 
Keuruun sairaala
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PUOLUSTUSvOImIEn 
YLILÄÄkÄrIT -Sarja:  

TImO SahI

Rajavartiolaitoksen ylilääkäri, lääkintä-
eversti Timo Sahi nimitettiin Puolustus-
voimien ylilääkärin virkaan 1.6.1996 ja 
samalla päivämäärällä hänet ylennettiin 
lääkintäprikaatikenraaliksi.

Timo Lauri Juhani Sahi syntyi Hattulassa 
1.8.1943. Hänen isänsä oli kirkkoherra, ro-
vasti Lauri Sahi ja äitinsä kansankoulunopet-
taja Taimi Luukkaa. Sahi kirjoitti ylioppilaak-
si Hämeenlinnan lyseosta v. 1961 ja suoritti 
tämän jälkeen varusmiespalveluksensa Porin 
Prikaatissa. Hän valmistui lääketieteen lisen-
siaatiksi Helsingin yliopistosta v. 1968 ja väit-
teli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi v. 1974, 
väitöskirja käsitteli laktoosin malabsorptiota.  
Hänelle myönnettiin yleislääketieteen erikois-
lääkärin oikeudet v. 1977 ja työterveyshuol-
lon erikoislääkärin oikeudet v. 1985; sotilas-
lääketieteen erityispätevyyden hän sai v. 1996. 
Master of Science –tutkinnon epidemiologias-
sa hän suoritti Harvardin yliopistossa (USA) 
v. 1977. Seuraavana vuonna hänet nimitettiin 
kansanterveystieteen dosentiksi Helsingin yli-
opistoon. 

Sahi tuli Puolustusvoimien palvelukseen Kaar-
tin pataljoonan sotilaslääkäriksi 1.2.1971. Hel-
singin alueen sotilaslääkärien työnjaon mu-
kaisesti hän toimi ajoittain myös muiden 
sotilaslaitosten lääkärien sijaisena sekä palk-
kiotoimisena sotilaspiirin lääkärinä. Lääkin-
täkapteeniksi hänet ylennettiin 21.4.1972. 
Kaartin pataljoonan vuosina Sahi oli use-
aan otteeseen virkavapaalla toimiessaan mm. 
kansanterveystieteen professorina Tampereen 
yliopistossa sekä tutkijastipendiaattina Har-
vardin yliopistossa v. 1975–77. Hänet nimi-
tettiin sotilasylilääkärin toimeen määrättynä 
Pääesikunnan lääkintäosaston lääkintätoimis-
ton päälliköksi 1.7.1977 ja ylennettiin lää-
kintämajuriksi 1.10.1977. Samasta vuodesta 

alkaen Sahi sai hoidettavakseen myös Raja-
vartiolaitoksen sivutoimisen päällikkölääkä-
rin tehtävän.  Lääkintäeverstiluutnantiksi Sahi 
ylennettiin 6.12.1982. Hänet nimitettiin lää-
kintäosaston päällikön virkaan 1.9.1984. Tä-
män viran hoito jäi kuitenkin lyhytaikaisek-
si, kun hänet nimitettiin rajavartiolaitoksen 
ensimmäiseksi päätoimiseksi ylilääkäriksi 
1.4.1985. Rajavartiolaitoksessa hän toimi seu-
raavan yhdentoista vuoden ajan tiiviissä yh-
teistyössä Puolustusvoimien lääkintähuollon 
kanssa. Hän toimi mm. silloisen Puolustus-
voimien ylilääkärin lääkintäkenraaliluutnant-
ti Kimmo Koskenvuon johdolla toimitettujen 
kirjojen ”Sotilasterveydenhuolto” (1989) ja 
”Kenttälääkintä. Ensihoidon perusteet” (1993) 
toimituskunnissa.  Lääkintäeverstiksi hänet 
ylennettiin v. 1989. Sahi palasi puolustusvoi-
miin tultuaan nimitetyksi Puolustusvoimien 
ylilääkärin virkaan 1.6.1996. Hänet ylennet-
tiin samalla päivämäärällä lääkintäprikaati- 

Timo Sahi toimi Puolustusvoimien  
ylilääkärinä 1996–2003.

Ann Med Milit Fenn 2015: Vol. 90, No 1

22



kenraaliksi ollen näin ensimmäinen erikoi-
supseeri kyseisessä uudessa sotilasarvossa. 
Lääkintäkenraalimajuriksi hänet ylennettiin 
6.12.2002.  Puolustusvoimien ylilääkärin vi-
rasta hän sai eron säädetyn eläkeiän perusteel-
la 31.8.2003.

Puolustusvoimien ylilääkäriksi Timo Sahi tuli 
aikana, jolloin edellisen ylilääkärin johdol-
la oli pantu toimeen useita olennaisia uudis-
tuksia ja nostettu selvästi Puolustusvoimien 
lääkintähuollon toiminnallista tasoa. Yleiset 
valtiontaloudelliset ongelmat ja kehittymässä 
oleva ulkoistamisajattelu aiheuttivat kuitenkin 
huomattavia paineita.

Leimaa-antavaa Sahin ylilääkärikaudelle oli 
vuosia kestänyt selvitystyö Puolustusvoimi-
en lääkintähuollon järjestämisen ja organisaa-
tion vaihtoehdoista. Selvitystyötä tehtiin puo-
lustusministeriön ohjauksessa ja käyttäen osin 
ulkopuolista konsulttiyritystä. Ensimmäinen 
askel lääkintähuollon uudelleen järjestämises-
sä oli Pohjan Sotilassairaalan lakkauttaminen 
Oulusta ja sen tuottaman erikoissairaanhoidon 
ulkoistaminen Kainuun sairaanhoitopiirille eli 
käytännössä Kajaanin keskussairaalalle vuo-
den 2000 alusta lukien. Tästä ulkoistamisesta 
saatujen kokemusten ja selvitystyön tuloksena 
puolustusministeriö linjasi Sahin virkakauden 
jälkeen että Puolustusvoimien koko erikois-
sairaanhoito ulkoistetaan siviilin sairaanhoi-
topiireille ja samalla niiltä hankitaan myös 
varusmiesten terveydenhuollossa tarvittavat 
lääkkeet ja lääkintämateriaali. Tämä tarkoitti 
sekä Keskussotilassairaalan eli Tilkan että So-
tilasapteekin lakkauttamista, jotka toteutettiin 
sittemmin vuoden 2005 lopussa.

Toinen erityispiirre Sahin virkakaudelle oli 
kansainvälisen toiminnan lisääntyminen. 
NATO:n rauhankumppanuustoiminta käyn-
nistyi myös lääkintähuollossa osallistumalla 
NATO:n erilaisiin harjoituksiin, työryhmiin 
ja kokouksiin. Puolustusvoimien lääkintä-
huollon edellä mainittuun selvitystyöhön kuu-
lui myös perehtyminen muiden maiden puo-
lustusvoimien lääkintähuollon periaatteisiin 
ja kokemuksiin Ruotsissa, Itävallassa ja Iso-
Britanniassa. Tutustumiskäyntejä tehtiin myös 
mm. Saksan, Sveitsin ja Viron puolustusvoi-
mien lääkintähuoltoon. 

Merkittävin kansainvälisen toiminnan pa-
nostus oli kuitenkin, kun Sahin aloittees-
ta ryhdyttiin valmistelemaan anomusta Inter-
national Committee of Military Medicinen 
(ICMM) maailmankongressin järjestämisek-
si Suomessa vuonna 2000. Sahi oli aiemmin 
toiminut Suomessa vuonna 1983 järjestetyn 
ICMM:n Nuorten Sotilaslääkärien Kansain-
välisen Kurssin pääsihteerinä.  ICMM:n yleis-
kokous v. 1998 Wienissä myönsikin kyseisen 
kongressin järjestämisen Suomen puolustus-
voimille ja Sahi valittiin järjestön varapresi-
dentiksi. Kongressin ja sen yhteydessä pide-
tyn ICMM:n yleiskokouksen järjestäminen 
oli Puolustusvoimien lääkintähuollolle suuri 
urakka, jossa saatujen palautteiden perusteella 
onnistuttiin hyvin. Ikään kuin maailmankong-
ressin kenraaliharjoituksena järjestettiin myös 
Pohjoismainen Sotilaslääketieteen Kongressi 
Suomessa vuonna 1999.

ICMM:n 33. maailmankongressi pidettiin Es-
poon Dipolissa kesäkuussa 2000. Varsinaisia 
osanottajia oli 590 ja seuralaisineen yli 700 
kaikkiaan 57 maasta. Huomattavimmat vie-
raat olivat eri maiden ase- ja puolustusvoimien 
ylilääkärit. Kenraaleja oli lähes 60, ehkä suu-
rin määrä ulkomaalaisia kenraaleja maassam-
me yhdellä kertaa. Tieteellisiä esityksiä pidet-
tiin kongressissa yli 300. Yhtenä pääteemana 
oli Suomen aloitteesta sotilaan toiminta kyl-
missä oloissa. Kongressiin sisältyi myös laaja 
kulttuuriohjelma sekä kaupallinen ja suoma-
laista kenttälääkintää esitellyt näyttely.

ICMM:n sääntöjen mukaan järjestön presi-
dentin tehtävät siirtyivät kongressin yhteydes-
sä pidetyssä yleiskokouksessa järjestäjämaan 
ylilääkärille eli Sahille seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi. Yleiskokous  kutsui myös kongres-
sin pääsihteerinä toimineen lääkintäeversti Ari 
Peitson ICMM:n kunniajäseneksi. Sahi toimi 
maailmankongressin järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajana ja kongressin presidenttinä, 
minkä jälkeen hän oli vielä komitean past-pre-
sidenttinä ja kutsuttiin kunniapuheenjohtajak-
si v. 2004.  

Kenttälääkinnässä käynnistyi Sahin virkakau-
della hoitopaikkojen ja niiden kalustojen mo-
dernisointi. 1980-luvun alussa muodostettu 
kenttälääkinnän hoitopaikkojen ketju, sidon-
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tapaikka, joukkosidontapaikka, sairaankulje-
tusasema ja kenttäsairaala korvattiin ensihoi-
topaikka, ensihoitoasema ja ensihoitokeskus 
-ketjulla. Uusien hoitopaikkojen henkilöstö- 
ja varusteratkaisujen kokeilut pääsivät käyn-
tiin sotaharjoituksissa Sahin virkakauden lop-
pupuolella.

Sahin johdolla aloitettiin vuosittaiset Sotilas-
lääketieteen päivät, ja näillä päivillä sekä Puo-
lustusvoimien lääkintähuollon omat tutkijat 
että siviilin yhteistyökumppanit raportoivat 
valmistuneista ja meneillään olevista sotilas-
lääketieteellisistä tutkimusprojekteista.  Sahin 
aloitteesta myös perustettiin Lääkintähuollon 
Pekka Somer -palkinto mm. ammatissaan an-
sioituneiden sotilaslääkärien palkitsemisek-
si, palkintoesineenä toimii Puolustusvoimien 
pistinkilpi. Sahin työhön lääkärinä kuului so-
tilaslääketieteen ohella keskeisesti tutkimus-
työ kansanterveyden kannalta tärkeillä alueilla 
myös ulkomailla, mikä sotilaallisen virka-ase-
man nousun myötä jäi pakostakin syrjemmäl-
le. Kuitenkin vielä vuosina 1989–91 hän toi-
mi vierailevana tutkijana Harvardin yliopiston 
School of Public Health´ssa ja vierailevana 
professorina Albertan yliopistossa Edmonto-
nissa. Kiinnostus Harvardiin on jatkunut: Sahi 
oli Harvard Club of Finlandin perustajajäsen 
ja hallituksen jäsen vuodesta 1996 ja varapu-
heenjohtaja 2005–12 (kunniajäsen 2013). Sahi 
on jatkanut myös väitöskirjansa aiheen eli lak-
toosi-intoleranssin tutkimustyötä, ja hän mm. 
toimi tutkimusryhmässä, joka paikallisti lak-
toosi-intoleranssin geenin vuonna 2002.  Hä-
nen tieteellinen julkaisutoimintansa on jatku-
nut eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin useiden 
tutkijaryhmien jäsenenä ja yhtenä kirjoittaja-
na arvostettujen lehtien tutkimusartikkeleissa 
hän on ollut lähes sata kertaa. 

Sahi on hoitanut lukuisia luottamustoimia 
sekä virassa ollessaan että edelleen eläkevuo-
sinaan. Hän on itse todennut, että luottamus-
tehtävien hoitaminen on hänelle olennaista 
elämänsisältöä, koska hänellä on kiinnostusta 
monenlaisiin asioihin ja halu vaikuttaa siihen, 
miten asiat kehittyvät. 

Puolustusvoimien ylilääkärin virkaan kuu-
luvia luottamustoimia Sahi hoiti mm. Ter-

veydenhuollon poikkeusolojen neuvottelu-
kunnassa, Maanpuolustuksen tieteellisessä 
neuvottelukunnassa MATINEssa, Suomen 
Punaisen Ristin  neuvostossa ja ensiaputoi-
mikunnassa, Veripalvelun johtokunnassa ja 
puolustushallinnon työsuojelutoimikunnassa. 
SPR:n ensiaputoimikunnan puheenjohtajana 
toimiessaan hän johti myös täysin uudistetun 
Ensiapuoppaan toimituskuntaa.

Sahi on toiminut myös mm. Terveydenhuolto-
lääkärit ry:n sihteerinä ja lähes 20 vuotta Yrjö 
Jahnssonin säätiön tutkimussihteerinä ja tutki-
musjohtajana. Suomen Lääkintäupseeriliiton 
piirissä Sahi tuli Sotilaslääketieteellisen Aika-
kauslehden toimitussihteeriksi 1978 ja siirtyi 
sitten päätoimittajaksi vuosiksi 1982–89. Hän 
sai Liiton ansiomerkin v. 1991 ja valittiin kun-
niajäseneksi v. 1996.  

Jo nuorena alkanut liikuntaharrastus on joh-
tanut myös useihin luottamustehtäviin urhei-
lun, etenkin kuntoliikunnan alueella. Tämä 
on jatkunut myös eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen. Sahi on toiminut mm. Suomen Urheilu-
lääkäriyhdistyksen hallituksen jäsenenä 1972-
76 ja sihteerinä 1973-76 (kunniajäsen 2010), 
yleisurheilun EM-kisojen  1994 lääkintäva-
liokunnan jäsenenä ja kisakylän ylilääkäri-
nä, Suomen Kuntoliikuntaliiton puheenjohta-
jana 1999-2009 (kunniapuheenjohtaja 2011),  
Suomen Liikunnan ja Urheilun hallituksen jä-
senenä, yleisurheilun MM-kisojen 2005 lää-
kintävaliokunnan jäsenenä ja kisakylän ylilää-
kärinä sekä Suomen Kunto ja Virkistys Oy:n 
hallituksen puheenjohtajana 2004-10. 

Ehkä huomattavimmat Sahin luottamustoi-
met löytyvät kuitenkin kirkollisen maallikko-
toiminnan alueelta. Kotiseurakuntansa Kan-
nelmäen seurakuntaneuvoston jäseneksi hän 
tuli 1979 samoin kuin Helsingin seurakun-
tayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenek-
si. Molemmissa hän on toiminut myös vara-
puheenjohtajan tai puheenjohtajan tehtävissä. 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkollis-
kokouksen jäseneksi hänet valittiin ensi ker-
ran 1988 ja nyt on menossa seitsemäs nelivuo-
tiskausi 2012–16. Vuodesta 1996 lähtien hän 
on toiminut kirkolliskokouksen varapuheen-
johtajana. Hän on kuulunut myös Helsingin 
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hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon vuo-
desta 2004 ja toiminut sen puheenjohtajana. 
Sahin mielestä seurakunnan merkitys koros-
tuu erityisesti ihmisen elämän käännekohdis-
sa, jolloin lapsille, nuorille, perheille ja myös 
ikäihmisille on tarjottava turvallinen kasvun, 
kehityksen ja yhdessäolon paikka. Tätä ajatus-
ta hän on toteuttanut myös osallistumalla laa-
jalti nuorison tukemista harjoittavien järjestö-
jen toimintaan.

Sahi oli myös Helsingin yliopiston alumni ry:n 
perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja 
v. 1990–1995. Lahjoituksista hänen 70-vuotis-
päivänään 2013 on muodostettu rahasto, jon-
ka tarkoituksena on myöntää matka-apurahoja 
nuorille tutkijoille väestön terveyttä edistä-
vään, erityisesti liikuntaan tai ravitsemukseen 
kohdistuvaan tutkimukseen tai kansatieteelli-
seen tutkimukseen liittyviin matkoihin. 

Sahille on myönnetty seuraavat kunniamer-
kit: Suomen Leijonan Ritarikunnan komen-
tajamerkki, Sotilasansiomitali, Sotainvalidien 
ansioristi, Rajavartiolaitoksen ansioristi, Vä-
estönsuojelun 1 lk:n ansiomitali, Viron puolus-
tusvoimien ansiomitali, Suomen Lääkintäup-
seeriliiton ansiomerkki, Maanpuolustusmitali, 
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultai-
nen ansioristi, Rintamaveteraaniliiton kun-
niaristi ja Hämäläis-Osakunnan kunniamerk-
ki.

Esimiehenä Sahi muistetaan asiallisena, tark-
kana ja vaativana henkilönä, joka kuitenkin 
pystyi hyvin ottamaan huomioon myös toisen 
osapuolen näkemykset. Vapaammissa mer-
keissä hän on joviaali ja seurallinen. Virkakau-
dellaan lisääntyneessä kansainvälisessä kans-
sakäymisessä hänen sujuva kommunikointinsa 
ja seuramiehen taitonsa pääsivät oikeuksiinsa. 

ICMM:n yleiskokous Pietarissa v. 2005. Kuvassa komitean puheenjohtajisto ja pääsihteeristö.
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Tutustuminen muiden maiden puolustusvoi-
mien lääkintähuoltoon poiki useita ylilääkäri-
en vastavierailuja Suomeen, jolloin Sahi toimi 
vieraanvaraisena isäntänä, veipä hän Iso-Bri-
tannian puolustusvoimien ylilääkärin jopa 
yölliselle pöllöretkelle Hämeeseen.

Sahi on naimisissa lehtori Sinikka Kallion 
kanssa ja heillä on poika ja kaksi tytärtä. Sahin 
harrastuksiin kuuluu kuntoliikunta, linnut ja 

sukututkimus. Eläkkeelle jäätyään on lintujen 
bongaukselle jäänyt aiempaa enemmän aikaa, 
jolloin jonkin harvinaisen lajin näkemisek-
si Sahi on saattanut ajaa  satojen kilometrien 
matkoja. Myös kuntoliikuntaan hän on panos-
tanut täysillä. Vuosien varsilla niin maratonit 
kuin Lääkärikympitkin tulivat tutuiksi.

Maratoneja hän on juossut seitsemän kertaa, 
ensimmäisen Bostonissa v. 1976.
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maTkanI PUOLUSTUSvOImIEn TYöTErvEYShUOLLOSSa

Lähdin tälle työmatkalleni 5.6.1978, puolustusvoimien lippujuhlan jälkeisenä päivänä. Sil-
loin lippujuhlapäivä oli vielä palkallinen vapaapäivä. Matka alkoi Keskussotilassairaala 
1:stä, Tilkasta, Helsingistä, ja on päättymässä Sotilaslääketieteen keskukseen, toimipaikka-
na Tukholmankatu Helsinki. Tammikuun 2015 lopussa saavutin eroiän, mutta olen jatka-
nut määräaikaisessa virkasuhteessa. Työtehtäväni ovat edenneet osasto- ja poliklinikkatyön 
kautta työterveyshuollon tehtäviin.  

Aloittaessani Puolustusvoimissa vastavalmis-
tuneena sairaanhoitajana en osannut aavistaa, 
mitä kaikkea vuodet Puolustusvoimien terve-
ydenhuollossa tulevat pitämään sisällään. Til-
kastakaan ei ollut muuta tietoa kuin että se on 
sotilassairaala. Tilkka osoittautui kuitenkin 
ennen kaikkea tavalliseksi sairaalaksi, missä 
hoidettiin eri erikoisalojen potilaita. 

Ensimmäiset kolme vuotta menivät kolmivuo-
rotyössä eri vuodeosastoilla ja suurimmaksi 
osaksi poliklinikkatyössä. Mielenkiintoinen 
ajanjakso oli olla ns. upseeriosastolla, mis-

sä hoidettiin upseereiden lisäksi myös eri eri-
koisalojen lääkäreiden yksityispotilaita. 

Sopeutuminen vuorotyöhön ei kuitenkaan 
tuntunut luontevalta, joten päätin hakeutua 
lisäkoulutukseen ja sitä kautta päivätöihin. 
Koulutuksen aikana kiinnostuin työterveys-
huollosta ja näytti siltä, että työni Puolustus-
voimissa loppuisi. Valmistuttuani minulle 
kuitenkin tarjottiin mahdollisuutta aloittaa Til-
kan henkilökunnan työterveyshoitajana, ja tä-
hän tilaisuuteen tietenkin tartuin. Sainhan olla 
aloittamassa uutta toimintaa. 

Aune Hulkkonen työterveyshoitajana Tilkassa 1980-luvun alussa.
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Muutama vuosi tästä eteenpäin Tilkkaan oltiin 
perustamassa Työterveyshuollon konsultaatio-
yksikköä ja minua pyydettiin siihen mukaan. 
Jälleen alkoi uusi toiminta ja uteliaana päätin 
jäädä katsomaan, mitä se tuo tullessaan. Näin 
aloitin Puolustusvoimien vastaavana työter-
veyshoitajana. Tämä veikin sitten täysin mu-
kanaan ja 37 vuotta Puolustusvoimissa tuli 
täyteen 5. kesäkuuta 2015.

Työni on alkuvuosien sairaalatyön jälkeen ol-
lut tavalla tai toisella kaikkea työterveyshuol-
toon liittyvää; mm. suunnittelua ja ohjausta, 
täydennyskoulutusten järjestämistä (järjestim-
me myös alkuvuosina omia Puolustusvoimien 
kahden viikon työterveyshuollon peruskursse-
ja), Puolustusvoimien työterveyshuollon kor-
vaushakemuksen laatimisen koordinoimista, 
Puolustusvoimien valtakunnallisten kuntou-
tusten koordinoimista, yhteistyötä ja neuvon-
taa niin puolustusvoimien sisällä kuin ulkois-
ten palveluntuottajien suuntaan. Tehtäväkenttä 
on ollut varsin laaja sekä monipuolinen.

mIkÄ Saa PYSYmÄÄn SamaSSa TYöSSÄ 
vUOSIkYmmEnIÄ?
Näin taaksepäin katsottuna työssäni on ollut 
monia asioita, jotka ovat auttaneet jaksamaan 
ja jatkamaan.

Olen saanut olla työyhteisössä, missä yh-
teistyö lähimpien työkaverien kanssa on ol-
lut toimivaa, vaikka henkilöt ovat vaihtuneet. 
Työskentely on tapahtunut positiivisessa ja ra-
kentavassa työilmapiirissä.  

Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saatu 
suora positiivinen palaute on kannustanut vai-
keidenkin aikojen yli. Positiivinen palaute on 
saanut tuntemaan, että on tehnyt jotain hyö-
dyllistä ja siksi tätä työtä on kannattanut tehdä.

Johtolankana on ollut riippumattomuuden ja 
puolueettomuuden säilyttämien niin työnanta-
jan kuin työntekijöiden suuntaan. Työterveys-
huollossa ei tule olla kummankaan osapuolen 
asianajaja.

LOPUkSI
Puolustusvoimien työterveyshuolto on men-
nyt eteenpäin valtakunnallisia linjauksia nou-
dattaen, joskus ehkä pienin taka-askelin tai 
hetkellisesti paikallaan pysyen johtuen esim. 
henkilöstön vaihtuvuudesta ja resurssipulas-
ta. Haasteita on riittänyt, joskus ehkä hieman 
yliannoksenakin, mutta niistä on selvitty ta-
valla tai toisella. 

Työni on ollut hyvin itsenäistä ja välillä yk-
sinäistäkin, koska usein työpari on puuttunut 
kokonaan. Valmista käsikirjoitusta ei ole ollut 
ja tämä on tehnyt matkasta hyvin haasteelli-
sen ja samalla mielenkiintoisen. Toisinaan yh-
teisen kielen ja yhteisymmärryksen löytymi-
nen on vaatinut ponnisteluja. Haasteellista on 
ollut myös varusmiesten terveydenhuollon ja 
palkatun henkilöstön työterveyshuollon yh-
teensovittaminen. Mielestäni nämä toiminnot 
kuitenkin tukevat toisiaan, sillä uskon, että jos 
henkilöstö voi hyvin, se heijastuu myös varus-
miesten hyvinvointiin.

Onneksi matkaa ei ole tarvinnut tehdä yksin, 
matkakumppaneita on ollut useita ja he ovat 
myös vaihtuneet matkan aikana. Hyvä yhteis-
työ on kuitenkin ollut voimavara myös tämän 
matkan onnistumiselle.

Matkalle kannattaa uskaltaa lähteä aina uteli-
ain ja luottavaisin mielin, niin on monta koke-
musta rikkaampi matkan päättyessä. 

Lämmin kiitos kaikille matkassa mukana ol-
leille.

Kirjoittaja: 
Aune Hulkkonen 
vastaava työterveyshoitaja 
Kenttälääkinnän palveluyksikkö,  
Sotilaslääketieteen keskus 

Kuva: 
Kirjoittajan kokoelmista
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1. Olen tehnyt pitkään kliinisen lääkärin työtä 
sairaalamaailmassa ja Puolustusvoimien työ-
paikkailmoitus vaikutti kiinnostavalta. Epä-
röin aluksi, mutta Ilkka Mäkitie kannusti mi-
nua hakemaan virkaa.  

2. Odotin työtä, joka vaatii paljon itsenäis-
tä työskentelyä ja jossa on paljon kehittämis-
mahdollisuuksia. Odotukseni ovat osin täytty-
neet.    

3. Olen aika temperamenttinen ja haluan pääs-
tä finaaliin suhteellisen sukkelaan. Työpaikka-
ni on kuitenkin kuin iso valtamerialus, jonka 
kurssi kääntyy hitaasti. Eli malttia tarvitaan. 

4. Aloitin alkuvuodesta uuden harrastuksen ja 
lyhyelläkin aikajaksolla haluan kehittyä siinä 
paremmaksi. Olen pohtinut, miksi ihmeessä 
en aloittanut sitä jo viisi vuotta aikaisemmin. 

5. Asioita voi aina tehdä paremmin ja siksi 
niiden kehittäminen ainakin noin teoriatasol-
la on tärkeää.  Ryhmätyöskentely on monesti 
antoisampaa kuin pohtia asioita yksin omassa 
offisessa. Ryhmätyöskentely on osoittautu-
nut monesti tehokkaimmaksi tavaksi tuottaa 
hyvä lopputulos. Aina joku ryhmän jäsen tie-
tää paljon joltakin saralta ja joku toinen jolta-
kin muulta.  

6. En kauheasti ajattele arvoja sellaisenaan ar-
jessani. Elämän arvoja tulee ajateltua ääneen 
ystävien kanssa ehkä vasta pikkutunneilla. Ar-

voja on tahdottu tuputtaa monissakin toimin-
taympäristöissä ihan kyllästymiseen saakka. 
Vanha naistenlehtien klisee onnellisuudes-
ta pitää kuitenkin edelleen kutinsa, sillä onni 
löytyy elämän pienistä asioista. En usko, että 
ikävät asiat jalostavat, mutta niiden yli pitää 
vain tarpoa.    

7.  On monia henkilöitä joita haluaisin tavata 
useammin, mutta joita tapaan turhan harvoin. 
Lyhyellä tähtäimellä haluan tavata paria van-
haa luokkakaveriani, joiden kanssa ollaankin 
järjestämässä tapaamista pitkästä aikaa. 

TULLAAN TUTUIKSI 

Tällä palstalla esittelemme Sotilaslääketieteen keskuksen henkilöstöä. Tätä kysyimme:  

1.  Mikä sai sinut hakeutumaan Puolustusvoimille töihin?
2.  Minkälaisia odotuksia sinulla oli työsi suhteen ja ovatko ne täyttyneet?
3.  Mikä on yllättänyt?
4.  Mitä erityisesti haluaisit saavuttaa? (lyhyellä ja/tai pitkällä aikavälillä, 
 työssä tai muussa elämässä)
5.  Mitkä seikat sinulle ovat tärkeitä työviihtyvyyden kannalta?
6.  Tärkeimmät arvosi?
7.  Kenet haluaisit tavata ja miksi? 
8.  Minkä kirjan luit viimeksi?
9.  Elämänohjeesi?

Tuula Hannila-Handelberg, Puolustusvoimien 
epidemiologi, Kenttälääkinnän palveluyksikkö
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8. Olen lukenut viime aikoina lähinnä pohjois-
maisia dekkareita. Viimeksi luin Lotte ja So-
ren Hammerin kolme kirjaa (Saastat, Kaikel-
la on hintansa, Yksinäisten sydänten kerho). 
Suosittelen.  

9. Elämän viisaus on sitä, että oppii virheis-
tään tekemään asioita paremmin. Minulla pal-
jon muitakin ohjeita, joita olen erityisesti ko-

1. Vuoden 2006 alussa, kun oltiin siirrytty 
kumppanuussopimuksin toteutettavaan eri-
koissairaanhoitoon, kysyi silloinen esimiehe-
ni HUS:ssa, voisinko tilapäisesti oman toimen 
ohella ryhtyä tekemään konsultaatioita puo-
lustusvoimille. Tästä lähti yhteistyö Puolus-
tusvoimien kanssa, aluksi varusmies- ja soti-
lasopiskelijoiden konsultaatioina ja laajentuen 
myöhemmin myös kriisinhallintatehtävissä 
palvelleiden konsultointiin. Tuhatkunta va-
rusmiestä ehti reilun kahdeksan vuoden aika-
na kulkea läpi, ennekuin vaihdoin kokonaan 
Puolustusvoimien palvelukseen. Opin paljon 
myös oto-hommien tilapäisyydestä.

Antti-Jussi Ämmälä, psykiatrian  
ylilääkäri, Kenttälääkinnän palveluyksikkö

tona yrittänyt jakaa läheisilleni; niitä onneksi 
muistellaan hyvällä. Eräästä kirjasta löysin 
lauseen: Jos sinulla on kaksi rahaa, osta toi-
sella leipää ja toisella kukkia. Se kolahti heti 
ja antoi oikeutuksen joillekin toimintatavoille-
ni (kyseessä on vanha venäläinen tai kiinalai-
nen aforismi?).   

2. Odotin mielenkiinnolla kokonaan uuden-
laista yrityskulttuuria, ja opittavaa onkin 
piisannut, vuoden työskentelyn jälkeen edel-
leenkin moni asia on vasta hahmottumassa. 

3. Malttamattomalle luonteelle on ollut opette-
lua tietojärjestelmien sietämisessä, vaikka ai-
emminkin kärsivällisyyttä sai harjoittaa poti-
lastietojärjestelmien kanssa.

4. Pyrin välttämään sitku-elämää ja keskitty-
mään siihen, mitä tässä hetkessä on tarjolla. 
Päämääriä tulee olla, mutta itseisarvoista suo-
rittamista pyrin välttämään. Tällä hetkellä hur-
jasti kiinnostaa unen biologia ja unen merkitys 
terveydelle ja hyvinvoinnille. Vietämme kol-
manneksen elämästämme unessa, mutta silti 
kiinnitämme ihan liian vähän huomiota siihen.

5.  Olen utelias luonne, ja innostun uusista asi-
oista ja haasteista. Työssä viihtymisessä mi-
nulle tärkeää on, että haasteita on sopivasti tar-
jolla, ja että niihin on mahdollisuus tarttua ja 
työkalut ratkaista.

6. Oikeudenmukaisuus, ihmisarvon kunnioit-
taminen kaikilla ja kaikissa tilanteissa, avoi-
muus.

7. Äidin puolen isoisääni en ehtinyt koskaan 
tavata. Hänellä on ilmeisesti ollut kiinnostava 
elämä, olisi ollut kiva kuulla siitä.

8. Mika Aaltosen ja Rolf Jensenin Renessain-
ce societyn. 

9. Ei ole erityistä elämänohjetta, pyrin elä-
mään arvojeni mukaisesti.
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1. Silloinen pikkupoikamainen kiinnostus 
panssarivaunuihin sekä järjestelmällinen ja 
reipashenkinen sotilaselämä. Ehkä mukana oli 
myös jonkin verran kutsumusta ... !?

1. Olen aloittanut Hämeen rykmentissä joulu-
na 2007. Sitä ennen tein määräaikaista vien-
tiassistentin työtä Oitissa Henkel Makrofle-
xissä. Hämeen rykmentti mahdollisti minulle 
vakituisen työn määräaikaisten työpaikkojen 
ikuisen hakemisen sijaan. Lisäksi pääsin töi-
hin lähelle kotia Lahteen.

2. Sikäli ovat täyttyneet, että edelleen olen va-
kituisessa virassa Puolustusvoimissa. Vaikka-
kin ”parin mutkan” jälkeen. Olen saanut tehdä 
mielenkiintoisia työtehtäviä ja tavata mukavia 
ihmisiä ja tutustua täysin uuteen ”maailmaan”.

3. Byrokratia. 

4. Pitkän aikavälin suunnitelmia en vielä us-
kalla tehdä meneillään olevien ylemmän am-
mattikorkean opintojen vuoksi. Myös muu-
toksesta toipuminen vie aikaa.

Petri Wessman, yliluutnantti,  
esikunnan operatiivinen osasto

2. Hyvät odotukset ja mielestäni ne ovat täyt-
tyneet varsin hyvin. ”Kahta en vaihtais, toinen 
on kravatin väri ja toinen on valtionlippu.”

3. Jatkuvat muutokset ... ja loppua niille ei 
näy!

4. Eläkkeen. Se alkaa olemaan jo niin lähel-
lä, että sitä alkaa tavoittelemaan ja odottele-
maan tulevaksi.

5. Hyvä työyhteisö, huumori, yhteishenki, tii-
mityöskentely, toimivat työvälineet.

6. Luottamus, rehtiys, muiden ihmisten huo-
mioiminen ja kunnioittaminen, isänmaalli-
suus.

7. Pamela Anderssonin. Miksi ... hmmm! Pit-
käaikainen ihastukseni kohde.

8. Jonkun oppikirjan Maasotakoulussa.

9. Ole mukava, niin sinullekin ollaan muka-
va. Positiivisuus, hymy, nauru, yhteisöllisyys.

Taina Merimaa, henkilöstösuunnittelija,  
esikunnan hallinto-osasto
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5. Hyvä yhteishenki, avoin ilmapiiri ja toimi-
vat työtilat.

6. Minulle tärkeimmäksi arvoksi nousevat 
perhe ja ystävät. Opiskelun ja työpaikanvaih-
doksen yhteenliittäminen vie veronsa ja täs-
tä selviytymisessä ovat perhe ja ystävät olleet 
tärkeässä asemassa. Myös oma terveys ja hy-
vinvointi ovat minulle tärkeitä. 

7. Ei ketään yksittäistä henkilöä, vaan opiske-
lun ja pitkien työmatkojen vuoksi haluaisin ta-
vata ystäviäni enemmän.

8. Opiskelun myötä kirjavalikoima on hiukan 
vaihtunut. Viimeksi olen lukenut Maritta Ös-
terbergin Henkilöstöasiantuntijan käsikirjaa, 

Riitta Viitalan useampaa teosta: Henkilöstö-
johtaminen: strateginen kilpailutekijä, Johda  
osaamista: osaamisen johtaminen teoriasta 
käytäntöön sekä Leenamaija Otalan Työhyvin-
vointi tuloksentekijänä. Kesälomalla toivon, 
että voisin vaihtaa vapaalle ja ottaa käteeni  
jonkun ihanan vanhan klassikon, vaikkapa 
Agatha Christietä. Tai sitten uusinta Lehto-
laista.

9. Opiskeluissa olen noudattanut viimeisen 
vuoden ohjetta: ”Yksi tehtävä kerrallaan val-
miiksi”. Sekä Cheekiä lainaten: ”Katse eteen 
ja suupielet ylöspäin. Antaa tulla, kestän kyllä, 
periks en tuu antamaan.”

1. Olen tullut Puolustusvoimiin töihin kesäl-
lä 1991 äitiysloman sijaiseksi edellisen laman 
aikaan ja sille tielle jäin…SOTLK:n esikun-
taan tulin vuoden 2014 joulukuussa. Sattumi-
en summa…

2. Vuosien aikana olen ollut monenlaisissa 
tehtävissä ja haasteita on riittänyt. Taloussih-
teerin tehtävä SOTLK:ssa on asiakaspalvelua 
suurelta osin, pidän työstäni.

3. Puolustusvoimiin tullessa minua yllätti eri-
laisten lyhenteiden määrä ja käyttö. Sotilas-
lääketieteen keskuksessa minut yllätti työyh-
teisön positiivinen ja kannustava henki.

4. Perhe on minulle tärkeä, kolmen lapsen äi-
tinä ja kahden lapsenlapsen mammana lasten 
hyvinvointi sekä heidän pärjääminen elämäs-
sä on sydämen asia.  Työelämässä itseni kehit-
täminen, että pysyy muutosten myllerryksissä 
mukana.

5. Ykkösenä työkaverit, sitten toimivat työka-
lut ja mielekkäät työtehtävät.

6. Terveys, rakkaus ja kohtalainen toimeen-
tulo.

7. Jonne Aaronin, pidän hänen äänestä ja mu-
siikista. Juttua riittäis varmasti hänen kappa-
leiden sanoitusten syntytarinoista.

8. Taisi olla joku opus parisuhteesta…

9. Elämä on tässä ja nyt!

Sirkka Aintila, taloussihteeri,  
esikunnan hallinto-osasto
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Harri Pilvilä, henkilöstösihteeri,  
esikunnan hallinto-osasto

Kuvat: 
Antti-Jussi Ämmälän kuva  
Terhi Honkonen/Studio Nina Dodd 

Tuula Hannila-Handelbergin kuva  
Tuula Hannila-Handelberg

Muut kuvat Maria Veijalainen

1. En ole ikinä hakenut Puolustusvoimille töi-
hin. Minulle soitettiin, että kiinnostaisiko tul-
la työhaastatteluun, ja sillä tiellä on oltu rei-
lut 26 vuotta.

2. Ei oikeastaan ollut odotuksia, mutta ovat 
täyttyneet sikäli, että olen tehnyt monenlaisia 
töitä Puolustusvoimissa.

3. Täällä Sotilaslääketieteen keskuksessa on 
yllättänyt töiden määrä ja se, miten erilainen 
joukko tämä on aikaisempiin verrattuna.

4. Haluaisin pysyä terveenä pitkään, se riittä-
neekin tavoitteeksi.

5. Hyvät työkaverit.

6. Perhe.

7. Fernando Alonson, autourheilu on lähellä 
sydäntäni.

8. Henry Millerin Plexuksen.

9. Anna mennä täysillä!
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rESErvIn LÄÄkInTÄUPSEErIT r.Y. ESITTÄYTYY

Reservin lääkintäupseerit r.y. on vuonna 2013 perustettu yhdistys, jonka pyrkimyksenä on 
edistää suomalaista lääkintäreserviupseerikoulutusta, tukea lääkintäreserviupseerikurssin 
oppilaskunnan toimintaa sekä ylläpitää jäsenistönsä kenttälääketieteellistä osaamista. 

Lääketieteellisen pohjakoulutuksen saaneet 
reserviläiset palvelevat poikkeusoloissa aina 
siviilikoulutustaan vastaavissa tehtävissä. 
Kenttälääkinnän, ensihoidon ja poikkeusolo-
jen kirurgian erityispiirteitä ei ole kuitenkaan 
pystytty aiemmin huomioimaan kertaushar-
joituksia suunniteltaessa. Yhdistyksen tavoit-
teena on tiiviin koulutusyhteistyön kautta pyr-
kiä parantamaan suomalaisen kenttälääkinnän 
osaamista. 

Yhdistyksen perustivat Lääkintäreserviup-
seerikurssilta 241 (saapumiserä II/2012) ko-
tiutuneet vänrikit. Yhdistys on itsenäinen ja 
riippumaton, mutta tekee aktiivisesti yhteis-
työtä Puolustusvoimien, Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen (MPK), Reserviupseeriliiton 
(RUL) sekä eri yliopistojen lääketieteellisten 
tiedekuntien kanssa. 

Yhdistys on maamme ensimmäinen lääketie-
teellisten alojen reserviläiset yhteen kokoava 
toimija, ja nuoresta iästään huolimatta sen toi-
minta on ehtinyt herättää laajaa mielenkiintoa. 
Tätä kirjoittaessa yhdistyksen jäseniksi on jo 
ehtinyt liittyä noin 70 aktiivisen reservin lää-
kintäupseerin ydinjoukko. 

YhdISTYkSEn TUnnUS
Yhdistyksen virallinen tunnus näkyy oheises-
sa kuvassa. Se hyväksyttiin hallituksen esityk-
sestä yhdistyksen viralliseksi tunnukseksi al-
kuvuonna 2014. Sen keskiössä on Geneven 
risti, jota ympäröi kahdeksankulmio, joka 
symboloi ensihoitopaikkaa kenttälääkintäket-
jun etummaisena lääkärin toimipisteenä. Roo-
malaisin numeroin ilmaistu luku 130 viittaa 
ainoaan Mannerheim-ristin saaneeseen lää-

käriin Simo Brofeldtiin ja hänen ansiokkaa-
seen toimintaansa jatkosodassa Äänisjärven 
rannalla syyskuussa 1941, jolloin saatiin pe-
lastettua motista 130 haavoittunutta turvaan. 
Tunnuksen ulkokehän muodostaa upseerin he-
raldinen ruusu.

haLLITUS 2015
Yhdistyksen puheenjohtajana kaudella 2015 
toimii LL Richard Lundell (Helsinki), vara-
puheenjohtajana LL Tuukka Puolakka (Hel-
sinki), rahastonhoitajana LL Aleksi Keski-Oja 
(Tampere), tiedotusvastaavana LT Aleksi Rei-
to (Tampere), sihteerinä LL Mikko Myllylä 
(Turku) ja muina jäseninä LL Lassi Kaskeala 
(Turku), LL Mikko Nurminen (Helsinki), LL 
Jani Pirinen Helsingistä ja LL Petja Orre Hel-
singistä. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, jossa 
myös hallituksen kokoukset pääsääntöisesti 
järjestetään. Sen sijaan yhdistyksen kevät- ja 
syyskokoukset kiertävät järjestyksessä eri yli-
opistopaikkakuntia jäsenistön maantieteelli-
nen hajautuminen huomioiden. 
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TOImInTa
Syksyllä 2014 yhdistys järjesti ensimmäisen 
poikkitieteellisen syysseminaarinsa, jonka kat-
tava ohjelma painottui sukellusonnettomuuk-
siin, niiden erityispiirteisiin ja sukellusonnet-
tomuuspotilaan ensihoitoon. Kokonaisuutena 
seminaari oli onnistunut ja osallistujilta saatu 
palaute positiivista. Seminaarista onkin tarkoi-
tus tehdä vuosittain jatkuva perinne, ja vuoden 
2015 seminaarin valmistelutyö on tämän ar-
tikkelin kirjoitushetkellä täydessä käynnissä. 
Kuluvan vuoden syysseminaari tullaan järjes-
tämään Riihimäellä 26.9. Seminaarin aiheena 
on tällä kertaa vammautuminen taistelukentäl-
lä. 

Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenistölleen 
myös liikuntatapahtumia reserviläistoimin-
nan hengen mukaisesti. Tätä kirjoitettaessa on 
suunnitteilla järjestää heinäkuussa ensimmäis-
tä kertaa yhdistyksen viralliset seitsenottelu-
kilpailut Tampereella. Ohjelmassa on nimen 
mukaisesti seitsemän eri yleisurheilulajin läpi-
käynti virallisten sääntöjen mukaisesti. Lisäk-
si vuonna 2015 on suunnitteilla ampumarata-
vierailuja, sotilaskilpailu ResUrsus-kilpailuun 
osallistuminen omalla joukkueella sekä Re-
sursus- ja Niijmegen-marssitapahtumiin osal-
listuminen. 

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä myös 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
kanssa mm. organisoimalla lääkintäupseerei-
ta MPK:n ampumaharjoituksiin sekä kenttä-
lääkinnän vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin. 
Pilottiluontoiset kokeilut on suoritettu yhdes-
sä Helsingfors Svenska Reservofficersklub-
benin kanssa Helsingissä sekä MPK:n Uu-
denmaan koulutus- ja tukiyksikön kursseilla 
Upinniemessä. Muutamien harjoitusten koke-
muksen perusteella yhteistyön voidaan sanoa 
lähteneen hyvin käyntiin, ja lääkäritasoises-
ta asiantuntemuksesta mm. kenttälääkinnän 
koulutuksia suunniteltaessa ollaan oltu kovas-
ti mielissään. Jäsenistön saama palaute ja ko-
kemukset ovat olleet positiivisia ja toiveita on 
ollut saada lääkintäupseereita mukaan toimin-
taan jatkossakin. Yhdistys pyrkiikin jatkos-

sa laajentamaan yhteistyötä MPK:n kanssa si-
ten, että mahdollisimman monelle aihepiiristä 
kiinnostuneelle rivijäsenelle tulisi mahdol-
lisuus päästä osallistumaan kenttälääkinnän 
vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin. Yhdis-
tyksellä on myös hyvät suhteet Suomen Re-
serviupseeriliittoon, joka tukee yhdistystä eri 
tavoin.

Toiminnan keskiössä on myös palvelukses-
sa olevien ja sinne siirtyvien lääkäreiden tai 
lääketieteen opiskelijoiden tukeminen ja pal-
veluksen edistäminen. Lääkinnän reserviup-
seerikurssilla palvelevat varusmiehet ovat 
monessa mielessä hyvin erilaisessa tilanteessa 
kuin yleensä palvelukseen astuvat 19–20-vuo-
tiaat miehet ja naiset. Viime aikoina yhdistyk-
sen hallitus onkin selvitellyt mm. lääkintä-
alan varusmiesten sotilasavustuksen suhdetta 
palvelusaikaiseen tutkimus- ja potilastyöhön, 
johtamisopintojen hyväksilukemista erikois-
lääkäritutkintoon ja lääkintäreserviupseeri-
kurssin simulaatiokoulutuksen soveltumista 
akuuttilääketieteen erikoislääkärikoululutuk-
seen.

jÄSEnEkSI LIITTYmInEn
Yhdstys etsii toimintansa kehittämiseksi ja 
laajentamiseksi aktiivisesti uusia jäseniä. Jä-
senyyden edellytyksenä on suoritettu reservin 
upseerin tutkinto (Lääkintä-RUK tai RUK) ja 
kiinnostus kenttälääkintään. 

Jäsenanomuslomakkeita on saatavissa yhdis-
tyksen kotisivuilta http://reservinlaakintaup-
seerit.fi. Jäsenanomuslomake postitetaan yh-
distyksen sihteeri Mikko Myllylälle (myl.
mikko@gmail.com). Allekirjoittanut ja yhdis-
tyksen sihteeri antavat yhdistyksestä mielel-
lään lisätietoja.

Aleksi Reito 
LT, tiedotusvastaava 
Aleksi.reito@fimnet.fi

Tuukka Puolakka 
LL, varapuheenjohtaja
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA 4.6.2015 YLENNETYT JA PALKITUT

PUOLUSTUSvOImISSa YLEnnETYT
Lääkintäeverstiluutnantiksi:  
Lauri Antti Malinen  
(Rissalan terveysasema)

Lääkintäkapteeniksi:  
Kim Lennart Johannes Kalima  
(Haminan terveysasema)

Karoliina Minne Roselia Helle  
(Parolannummen terveysasema)

Kapteeniluutnantiksi:  
Mikko Juhani Terä  
(Vekaranjärven terveysasema)

SOTILaSLÄÄkETIETEEn kESkUkSESSa 
PaLvELEvaT, rESErvISSÄ YLEnnETYT
Luutnantiksi:  
Marko Juhani Salo  
(Santahaminan terveysasema) 

Kari Rauno Kanerva  
(Upinniemen terveysasema)

Vänrikiksi:  
Jaakko-Tuomas Keränen  
(Erityisasiantuntijayksikkö)

Pursimieheksi:  
Tanja Tuulikki Valtonen  
(Upinniemen terveysasema)

Ylikersantiksi:  
Helena Katriina Kuusisto  
(Turun terveysasema)

kUnnIamErkIT 
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki:  
lääkintämajuri Roope Tapani Sovelius  
(Tampereen terveysasema)

Suomen Leijonan ritarimerkki:  
kapteeni Reijo Mikael Mäkinen (esikunta)

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi: 
yliluutnantti Sakari Jorma Kalevi  
Varjakoski (esikunta)

Suomen Valkoisen Ruusun  
I luokan mitali kultaristein: 
kenttäsairaanhoitaja Jarno Tapani Karjalainen 
(Haminan terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Tarja Johanna Helenius-
Siika (Parolannummen terveysasema)

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali: 
varastonhoitaja Jukka-Pekka Sakari  
Laakkonen

Sotilasansiomitali: 
kenttäsairaanhoitaja Nina Tuulikki Mannila 
(Dragsvikin terveysasema)

työterveyshoitaja Tuula Ilona Koho  
(Luonetjärven terveysasema)

Valtion virka-ansiomerkki: 
hammaslääkäri Nils Erik Mikael Gråhn  
(Turun terveysasema)

luutnantti Reijo Pekka Ojanen

osastonhoitaja Päivi Heljä Kristiina  
Poikolainen

sairaanhoitaja Airi Kaarina Vesalainen

Defence Medal for Meritous International 
Service -mitali (Tanskan puolustusvoimat): 
yliluutnantti Johanna Törmä

Kenttäsairaanhoitaja Tarja Helenius-Siika 
Parolannummen terveysaseman Riihimäen 
toimipisteeltä sai Suomen Valkoisen Ruusun  
I luokan mitalin kultaristein.
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN VUOSIPÄIVÄ

Sotilaslääketieteen keskus vietti vuosipäiväänsä kesäkuussa jo kymmenettä kertaa. Varsinai-
sen vuosipäivän 19.6. osuttua tänä vuonna juhannusaatoksi, vietettiin vuosipäivää toimipis-
teittäin sekä iltajuhlassa Riihimäellä jo viikkoa aikaisemmin.

Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja lääkintäeversti Jouko Peltomaa pitämässä juhla-
puhetta. Iltajuhlaan taidemuseossa ja myöhemmin Upseerikerholla osallistui hieman 
yli 100 kutsuvierasta.

Hienot puitteet vuosipäivän iltatilaisuudelle tarjosi Riihimäen taidemuseo, jossa oli 
juuri edellisenä päivänä avautunut mm. Helene Schjerfbeckin teoksia sisältävä näyttely 
”Helenen puutarhassa”. 
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN VUOSIPÄIVÄNÄ PALKITUT 

TILkan rISTIn SaanEET
lääkintäkapteeni Ilkka Laaksi  
(Kenttälääkinnän palveluyksikkö)

lääkäri Juha Laine  
(Kenttälääkinnän palveluyksikkö)

työterveyspsykologi Tomi Viitanen  
(Kenttälääkinnän palveluyksikkö)

neuropsykologi Lasse Hyytiäinen  
(Kenttälääkinnän palveluyksikkö)

sairaala-apulainen Marita Marttila  
(Haminan terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Sonja Lautala  
(Haminan terveysasema)

päällikkölääkäri/lääkintäkomentajakapteeni 
Petri Kangaspunta (Santahaminan  
terveysasema)

työterveyshoitaja Maaret Härkönen  
(Santahaminan terveysasema)

osastonhoitaja Irja Riihimäki  
(Säkylän terveysasema)

osastoupseeri Juha Seppä  
(Säkylän terveysasema)

sairaanhoitaja Minna Virtanen  
(Säkylän terveysasema)

päällikkölääkäri Timo Lahin  
(Säkylän terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Sami Lindh  
(Säkylän terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Sari Rantanen  
(Säkylän terveysasema)

työterveyshoitaja Katja Kaunisto  
(Säkylän terveysasema)

sairaanhoitaja Tarja Pohjalainen  
(Säkylän terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Risto Laitinen  
(Säkylän terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Mika Lehestö  
(Säkylän terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Matti Lehtinen  
(Säkylän terveysasema)

vastaava kenttäsairaanhoitaja Kari Kanerva 
(Upinniemen terveysasema)

osastonhoitaja Rami Niemelä  
(Upinniemen terveysasema)

lääkintäkomentajakapteeni Janne Tikkinen 
(Upinniemen terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Tii Vieruaho  
(Upinniemen terveysasema)

sairaanhoitaja Marja Grön (Vekaranjärven 
terveysasema)

sairaanhoitaja Linnea Kiiski  
(Vekaranjärven terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Sampo Kallio  
(Vekaranjärven terveysasema)

sairaala-apulainen Heli Taavila  
(Vekaranjärven terveysasema)

kenttäsairaanhoitaja Sari Markkanen  
(Erityisasiantuntijayksikkö, Ensihoito-  
ja simulaatiosektori)

farmaseutti Nina Ojala  
(Erityisasiantuntijayksikkö, Sotilasapteekki)

hankintasihteeri Tiina Niskanen (Esikunta)

professori Timo Sane (HUS)

Sotilaslääketieteen keskuksen hankintasih-
teeri Tiina Niskanen kuului Tilkan Ristin 
saaneisiin.
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ITÄ-SUOmEn SOTILaSLÄÄkETIETEELLISEn YhdISTYkSEn 
TOImInTakErTOmUS 2014

2014 oli yhdistyksen neljäskymmeneskolmas toimintavuosi. Vuoden lopussa yhdistyksessä 
oli 153 jäsentä. Suomen Lääkintäupseeriliiton hallinnossa yhdistystä edusti lääkintämajuri 
Kari Vento.

Hallituksen puheenjohtajana toimi lääkintä-
eversti Heikki Laapio, varapuheenjohtajana 
proviisori Erik Ongelin ja rahastonhoitajana 
lääkintäeverstiluutnantti Matti Turunen. Jäse-
ninä hallituksessa olivat lääkintäeversti Ilk-
ka Mäkitie, lääkintäluutnantti Yrjö Merikoski, 
lääkintäkapteeni Heikki Ilanmaa ja lääkintä-
majuri Yrjö Qvarnberg. Sihteerinä toimi lää-
kintäeverstiluutnantti Jaakko Permi.

kOkOUkSET ja rETkEILYT
Vuoden toiminta käynnistyi 18.2.2014 Lap-
peenrannan upseerikerholla lääkintäevers-
ti Matti Lehesjoen pitämällä luennolla, joka 
käsitteli maavoimien uuden taistelutavan mu-
kaista lääkintähuoltoa. Samassa yhteydes-

sä hän kertoi myös edesmenneen Puolustus-
voimien ylilääkäri, lääkintäkenraaliluutnantti 
Kimmo Koskenvuon autobiografiasta, esitel-
len siihen runsaasti liittyvää kuvamateriaalia.

Vuosipäivä vietettiin Hämeenlinnassa Museo 
Militarian tiloissa 16.5.2014. Itä-Suomen So-
tilaslääketieteellinen yhdistys on muutaman 
kuluneen vuoden aikana vieraillut toinen tois-
taan kiinnostavimmissa museoissa. Tämän-
kertainen kohde ei hävinnyt piiruakaan edel-
lisille. Entisestä Tykistömuseosta on kehitetty 
laajennettu ja kaikin puolin parannettu koko-
naisuus, joka on samalla katsaus Suomen his-
toriaan kivikaudelta alkaen.  Näyttely joh-
datti kiinnostuneen kuulijajoukkomme kuin 
huomaamatta läpi vuosisatojen itsenäisyyden 
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LOUnaIS-SUOmEn LÄÄkInTÄUPSEErIYhdISTYkSEn 
TOImInTakErTOmUS 2014

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. 

Uudeksi jäseneksi valittiin kevätkokouksessa 
reservin luutnantti, LL Matias Rantanen.

Kevätkokous pidettiin 28.5.2014 Turun varus-
kunnan terveysasemalla. Kokouksen jälkeen 

syntyhetkeen, unohtamatta siinä välissä käy-
tyä 30-vuotista sotaa, Krimin sotaa ja Suomen 
sotaa. Värikäs historiamme avautui monin ta-
voin uudesta näkökulmasta ikään kuin tykki-
en piippujen läpi. Tuli ymmärrettäväksi, miksi 
me olemme, mikä olemme: vapaa ja itsenäi-
nen valtakunta. Se keitettiin monessa öljyssä 
ja marinoitiin ruudin katkussa myös ennen vii-
me sotia, näitä väheksymättä ja unohtamatta.

Itse vuosikokous sujui sääntömääräisesti pe-
rinteen mukaan, pienen osanottajajoukon kes-
ken mietittiin jälleen keinoja jäsenkunnan li-
säämiseksi ja nuorentamiseksi.

Talouskokous pidettiin 7.11.2014 Holiday 
Club Saimaan tiloissa, jolla nimellä entinen 
Rauhan sairaala Joutsenossa, nykyisessä Lap-
peenrannassa, tunnetaan . Vieraanamme oli 
Suomen Lääkintäupseeriliitto omaa talousko-
koustaan pitämässä. Paikka osoittautui nyky-
aikaiseksi, todelliseksi kansainväliset kriteerit 
täyttäväksi lomakohteeksi Saimaan rannal-
la. Rauhan sairaalan historia oli arvokkaasti 
esillä valokuvanäyttelynä hotellin aulatilois-

sa. Myös kokousesitelmä sopi kuvioihin mal-
likkaasti, sillä lääkintäeversti Heikki Laapio 
kertoi Kaakkois-Suomen sotilassairaaloista 
vuosina 1939–44, johon joukkoon Rauhakin 
aikoinaan ansiokkaasti kuului.

Talouskokous sujui perinteisesti, hallitus va-
littiin uudelleen vuodelle 2015. Yhdessä yh-
distykset nauttivat illan päätteeksi Rauha- me-
nun, jonka ruokalajien lomassa jatkettiin vielä 
kokousesitelmän herättämien asioiden muiste-
lua.

mUUT aSIaT
Yhdistyksen stipendiraha siirrettiin tänä-
kin vuonna kartuttamaan laattarahastoa, 
jonka turvin on tarkoitus tulevaisuudessa 
kiinnittää sota-ajan sairaaloiden seiniin muis-
tolaattoja. Pöytästandaareja ei jaettu. Jäsenil-
le jaettiin vuoden aikana neljä jäsentiedotetta. 

Hallitus

oli mahdollisuus saunomiseen sekä yhdistyk-
sen tarjoamaan iltapalaan. Syyskokous pidet-
tiin 3.12.2014 Turun upseerikerholla. Ennen 
kokousta oli mahdollisuus opastettuun kierrok-
seen Turun lasarettimuseossa. Kokouksen jäl-
keen nautittiin yhdistyksen tarjoama iltapala. 

Tero Koski 
Yhdistyksen sihteeri
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SUOmEn LÄÄkInTÄUPSEErILIITOn  
TOImInTakErTOmUS 2014

Liiton vuosikokous järjestettiin sääntöjen mu-
kaisesti keväällä 23.5.2014 Hämeenlinnassa. 
Ennen kokousta tutustuttiin Panssarimuseoon. 
Tilaisuuden jälkeen nautittiin liiton tarjoama 
päivällinen. Osallistujia oli yhteensä 12 hen-
kilöä.

Liiton talouskokous järjestettiin 7.11.2014 
Lappeenrannassa. Tilaisuuteen osallistui 17 
jäsentä. Lääkintäeversti Heikki Laapio alusti 
tilaisuudessa sotasairaaloiden toiminnasta tal-
vi- ja jatkosodan aikana. 

haLLITUkSEn TOImInTa
Vuosikokouksessa valittiin liitolle hallitus. 
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 kaksi kertaa vuoden  
2014 aikana.

SOTILaSLÄÄkETIETEEn aIkakaUSLEhTI
Yhteistyö Sotilaslääketieteen keskuksen kans-
sa Sotilaslääketieteen aikakauslehden toi-
mittamisessa jatkui. Lehteä julkaistiin kaksi 
painettua ja yksi sähköinen numero.  Lääkin-
täupseeriliiton vastuuhenkilönä lehden osalta 
on toiminut Ava Sovijärvi.

LIITOn LaUTanEn
Perinteinen liiton hopealautanen jätettiin jaka-
matta, koska vuoden aikana ei järjestetty Lää-
kintäkoulun reserviupseerikurssia. 

Lääkintäeversti Matti Lehesjoki jakoi vuosikokouksessa Suomen Lääkintäupseeriliiton ansio-
mitalin Ilkka Mäkitielle.
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TaLOUS
Liiton talous on ollut tasapainoinen vuonna 
2014. Liiton jäsenmaksu vuonna 2014 on ollut 
varsinaisilta jäsenilta 30 euroa ja eläkeläisjä-
senilta 15 euroa. Talouskokous vahvisti jäsen-
maksut vuodelle 2014 varsinaisilta jäseniltä 
30 euroa ja eläkeläisjäsenten osalta 15 euroa.

maTka-avUSTUkSET
Liiton hallitus voi myöntää matka-avustusta 
jäsenilleen sotilaslääketieteellisiin kongres-

LÄÄkInTÄUPSEErILIITTO rIIaSSa

seihin osallistumiseen. Vuoden 2014 aikana ei 
myönnetty matka-avustuksia.

Vuoden lopussa Suomen Lääkintäupseerilii-
tossa oli 220 jäsentä.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus 
Finlands Sanitetsofficersförbund rf:s styrelse

Suomen Lääkintäupseeriliitto on viime vuosina järjestänyt kevätekskursioita Suomen lä-
hialueille. Tänä vuonna Itämeren kierrosta jatkettiin tekemällä vierailu Latvian pääkau-
punkiin Riikaan. Ajankohdaksi valikoitui huhtikuun viimeinen viikonvaihde 22.-24.4.2015. 
Vierailun aikana tavattiin Latvian asevoimien lääkäreitä. Vierailulle osallistui yhteensä 22 
liiton jäsentä ja puolisoa. Matkanjohtajana toimi kokemuksen suomalla varmuudella liiton 
varapuheenjohtaja Mikael Artala. 

Arkeologisten todisteiden perusteella Dauga-
va -joen, tai suomalaisittain Väinäjoen, suus-
sa on ollut kauppapaikka jo ennen Kristuk-
sen syntymää. Ainakin osalla matkalaisista 
oli hankinnat mielessä, kun Flyben vuoroko-
ne laskeutui hieman myöhässä Latvian maa-
perälle. Samalla koneella matkusti myös EU-
komissaari Olli Rehn, sen sijaan  Riihimäeltä 
tulleet eivät ennättäneet suunnitellulle lennol-
le. EU-puheenjohtajamaana Latvia isännöi 
EU:n ministerikokousta, minkä johdosta jou-
duimme vaihtamaan hotellia. Radi un Drau-
gi -hotelli vanhan kaupungin sydämessä täytti 
kuitenkin kaikki odotukset. 

Majoittumisen jälkeen oli englanniksi opastet-
tu kiertokävely vanhassa kaupungissa. Omilla 
kyydeillä liikkuneet Ari Peitso ja Kari Kesse-
li liittyivät tässä vaiheessa joukkoon, Tommi 
Hiltunen hieman myöhemmin. Vanhassa kau-

pungissa on runsaasti nähtävää ja hetken 
pyörityksen jälkeen oli vaikea muistaa mis-
sä suunnassa hotelli oli. Kirkon tornit toimi-
vat kuitenkin hyvinä maamerkkeinä. Musta-
päiden killan toimitalo pommitettiin sodassa 
maan tasalle, mutta on nyt rakennettu täy-
sin uudelleen. Tammikuussa 1991 tapahtu-
neen itsenäistymisen yhteydessä Neuvosto-
liiton sisäministeriön Omon-joukot valtasivat 
lehdistötalon, jolloin viisi ihmistä kuoli. Ta-
pahtumapaikoille perustetuilla muistomerkeil-
lä oli pakko hiljentyä ja miettiä, miten lähellä 
tämä kaikki onkaan ollut meitä. 

Liitto tarjosi perjantaina illallisen, jolle osal-
listui Latvian pääesikunnan J4MED ylilääkä-
ri Aivars Priekulis ja pari nuorempaa lääkäriä. 
Illallinen syötiin keskiaikaisessa kellariravin-
tolassa luuttumusiikin säestyksellä. Keskiajal-
la ilmeisesti syötiin aika isoja annoksia, kos-
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ka yhden hengen kana-ateria koostui yhdestä 
kokonaisesta kanasta lisukkeineen. Osa seu-
rueestamme ei jaksanut syödä ateriaansa lop-
puun. 

Lauantaina oli ohjelmassa opastettu kierros 
sotamuseossa - Latvijas Kara muzejs. Se si-
jaitsee Smilsu iela -kadulla keskiaikaisen lin-
noituksen ruutitornissa ja sisältää hyvin vai-
kuttavan kokoelman. Oppaan seikkaperäisestä 
selostuksesta välittyi hyvin se, miten sekava 
tilanne maassa oli sen itsenäistyessä ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen,  toisesta maa-
ilmansodasta puhumattakaan. 

Kierroksen jälkeen nautimme kahvia museon 
kokoustiloissa. Aivars Priekulis piti esityksen 
Latvian asevoimien lääkintähuollosta. Prie-
kuliksen lisäksi tilaisuuteen osallistui Latvian 
asevoimista kaksi viehättävää naislääkäriä ja 
kaksi miestä. Kuten muissakin NATO-maissa, 
myös Latviassa lääkintähuollon painopiste on 
kriisinhallintatehtäviin lähtevien terveystar-
kastuksissa sekä operaatioiden lääkintähuol-
lon järjestämisessä. Lääkintäupseeriliiton uusi 
puheenjohtaja Kari Kesseli piti erinomaisen 
luennon meidän puolustusvoimiemme lääkin-
tähuollosta. Latvialaisille jätettiin kullekin lii-

ton pronssinen plaketti muistoksi vierailusta. 
Tunnelma oli lämminhenkinen ja yhteydenpi-
toa päätettiin yrittää ylläpitää myös jatkossa. 
Rahoitukseen ja henkilökuntapulaan liittyvät 
ongelmat taitavat olla joka paikassa samanlai-
sia. 

Virallisen ohjelman jälkeen matkalaiset ha-
jaantuivat kukin tahoilleen. Muutama paris-
kunta sivisti itseään kansallisoopperassa, jossa 
esitettiin Verdin ooppera Nabucco. Jorma Saa-
risto ja Tommi Hiltunen yrittivät päästä farma-
siamuseoon Richard Wagner -kadulla. Jonkun 
logiikan mukaan museo oli kuitenkin suljet-
tu viikonloppuisin. Stockmannin tavaratalos-
sa oli laaja viiniosasto. 

Pieni sadekuuro loppuvaiheessa ei haitan-
nut onnistunutta paluumatkaa. Lentoase-
maa uudistetaan kovaa vauhtia ja se on var-
sin moderni. Kotimaahan päästiin ajallaan, 
ja kentällä matkanjohtaja sai ansaitut kii-
tokset hyvin toimineista järjestelyistä. Ensi 
vuonna jatketaan Itämeren kierrosta Liettu-
aan tai piipahdetaan tapaamassa ruotsalai-
sia kollegoja. Hallitus on jo aloittanut työnsä.  

Teksti ja kuva: 
Pertti Patinen

Ylilääkäri Aivars Priekulis (vas.), Kari Kesseli, Ari Peitso ja Mikael Artala menossa Latvian 
sotamuseoon.
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Sota ja rotuhygienia

Ei siis suinkaan riitä alkuunkaan se, että nykyistä 
paljon yleisemmällä sterilisaatiolla hävitettäisiin 
kansasta suorastaan vahingolliset geenit. Jos 
vain tämä tehtäisiin kehityksen muuten jatkues-
sa nykyisellään, niin seuraus olisi se, että sinänsä 
kunnollinen ja yhteiskuntakelpoinen, kansalle 
hyödyllinen, mutta älyllisesti, yritteliäisyydeltään 
jne. keskinkertainen ja heikko, niinsanoakseni 
”sekatyömiestyyppi” yksin lisääntyisi, muiden 
kansankerrosten polvesta polveen nopeasti vä-
hetessä. Tästä seuraisi rauhan aikana kulttuu-
rimme nopea romahtaminen. Ja seuraavassa 
sodassa meillä ehkä vielä olisi riittävästi tavallisia 
sotamiehiä, mitkä ovat tietysti aivan välttämättö-
miä sodan käymiseksi, mutta eihän se riittäisi kui-
tenkaan, jos puuttuisi se aines, joka edellytyksil-
tään olisi sopiva erikoismiehiksi, aliupseereiksi ja 
upseereiksi. Ydinkysymys on siis, ei ensisijaisesti 
ala-arvoisien geenien lisääntymisen estäminen, 
vaan se, miten saataisiin kansan parhaat geenit 
lisääntymään vähintään yhtä voimakkaasti kuin 
keskinkertaiset, jotta seuraavain sukupolviem-
me geenistön prosentuaalinen kokoumus ei olisi 
ainakaan huonompi kuin nykypolven, vaan mie-
luummin parempi. 

Valitettavasti useat tähän asti väestöpolitiikan 
nimessä suunnitellut toimenpiteet tuskin palve-
levat tätä päämäärää, vaan - niin hyödyllisiä ja 
suotavia kuin ne muilta kannoilta saattanevatkin 
olla - rotuhygieenisesti ne pikemminkin tähtää-
vät keskinkertaisen ja sitä heikommankin, joskin 
kai useimmiten sentään ainakin miten kuten vielä 
yhteiskuntakelpoisen, geenistön lisäämiseen.

Ydinkysymys on siis kuitenkin yhteiskuntaolojen 
ja yleisen mielipiteen muuttaminen sellaiseksi, 
että sosiaalinen ja biologinen valinta saataisiin 
jälleen samansuuntaisiksi, toisin sanoen, että 
nuorena naiminen ja runsaslapsisuus olisi kansa-
laiselle etu (eikä vahinko, kuten nykyään) hänen 
pyrkiessään yhteiskunnallisesti nousemaan.

reaktiiviSten SieluSyntyiSten 
häiriötilojen käSittelyStä ja 

ehkäiSyStä joukko-oSaStoiSSa

Usein sattui että, kun hysteerikko tai joku muu 
neurootikko saapui palveluun johonkin yksik-
köön, hän ”reagoi” muuttuen kurjan ja vaivaisen 
näköiseksi ontuen tai horjuen kävellessään tai 
esitti muita hysteriformisia liikuntahäiriöitä. 

Olen huomannut, että moni esimiehen asemassa 
oleva upseeri tai aliupseeri, ottaen huomioon tä-
män miehen ”sairauden” tai ”heikkouden” sijoitti 
hänet mahdollisimman kevyeeseen työhön, antoi 
hänen levätä ja olla puolittain tyhjäntoimittaja-
nakin. Silloin hysteerikko on saavuttanut alita-
juisen päämääränsä. Tämä menettely on hoidon 
kannalta ehdottomasti väärä. 

Hysteriformista reaktiota sairastava mies on pan-
tava erikoisen ikävään ja epämiellyttävään työ-
hön. Häntä ei saa sääliä. Häntä on usein pakko 
moittia. Oikein hyvä on järjestää hänelle ylimää-
räisiä marssi-, juoksu- ja voimisteluharjoituksia 
jonkun jämerän aliupseerin johdolla.

HTK:ssa on vaikeissa tapauksissa, joissa sairas-
tumisen halu on ollut erityisen silmiinpistävä, tai 
joissa on ollut syytä epäillä suoranaista neuroo-
sin oireitten aggravointia, hoitokeinona käytetty 
yksinvoimistelua jonkun aliupseerin johdolla. 
Sellaista on yleensä määrätty yhden tunnin ajak-
si, ja sen tarkoitus on ollut, että käsittely asian-
omaisesta tuntuu rasittavalta tai suorastaan ran-
gaistukselta, ja että hän pyrkii vapautumaan siitä. 
Samalla kun potilasta tällä tavalla ”rangaistaan” 
on kuitenkin tärkeätä, että jokaista neuroosista 
irtaantumisen pyrkimystä ikään kuin palkitaan. 
Tämä ”palkitseminen” tapahtuu rohkaisun, kiit-
tämisen ja erinäisten pienten helpotusten ja etu-
jen muodossa.



 Mainos Sotilaslääketieteellisessä Aikakauslehdessä 1/1945.
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