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MAAVOIMIEN 
KANTAHENKILÖKUNNALLA 
ESIINTYVISTÄ AMMUNNAN 
AIHEUTTAMISTA 
KUULOVAMMOISTA

Maavoimien kantahenkilökunnalla esiintyy melko 
runsaasti ammunnan aiheuttamia kuulovammo-
ja, aineistomme mukaan keskimäärin 53 %:lla. 
Lisäksi on otettava huomioon, että ei-meluvam-
maisten ryhmään sisältyy 56 sellaista, joilla kuu-
lo on huonontunut tulehdusperäisen tai jonkin 
tarkemmin määrittämättömän korvasairauden 
takia. Aineistomme viittaa siihen, että detonaa-
tiovammat ja muut kuuloa huonontavat prosessit 
muodostavat kantahenkilökuntamme suurimman 
sairausryhmän, onhan vain joka kolmannen kuu-
lo moitteeton.

Suorittamamme kyselyn mukaan vain ani harvat 
käyttävät säännöllisesti jotakin melusuojaa, yleen-
sä pistoolin hylsyä tai pelkkää kuivaa pumpulia. 
Pumpulilla ei ole käytännöllisesti katsoen ollen-
kaan ääntä vaimentavaa vaikutusta. Useat vas-
tasivat mielipiteenään melusuojista, että ne ovat 
varmasti tarpeelliset ”heikkokorvaisille”, ”vahva-
korvaiset” eivät ilmeisesti tarvitse suojausta. Esittä-
mämme aineiston mukaan tällaisia vahvakorvaisia 
on kuitenkin selvä vähemmistö, niistäkin osa toi-
mistossa työskenteleviä.

TISLEITÄ

Turun yliopiston kansleri on määrännyt lääketie-
teen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoihin 
kuuluvaksi totaalisen maanpuolustuksen lääkinnän 
opetuksen. Kuvamme ensimmäisen kurssin viimei-
sestä harjoitustilanteesta taustanaan JSP-teltta.

ERÄITÄ AJATUKSIA 
LÄÄKINTÄPALVELUSTA 
KRIISITILANTEISSA

Jos kerran lähdetään siitä nykyoloissa ainoasta jär-
kevästä ratkaisusta, että lääkintäpalvelu on organi-
soitava alueellisesti, jotta se voisi täyttää totaalisen 
sodan vaatiman alueellisen puolustuksen asettamia 
tehtäviä, on myös luotava tarvittavat alueelliset joh-
toelimet, joilla on tarpeelliset valtuudet lääkintäpal-
velun kaikinpuoliseksi järjestämiseksi. Mikä tämä 
instanssi tulee olemaan, jääköön tässä yhteydessä 
tarkemmin pohtimatta. Ehkä voidaan ajatella lää-
ninlääkärin laajennettua toimistoa ja hänen alaisi-
naan tärkeimmissä kohteissa kaupunginlääkärin 
vastaavaa elintä, tai ehkä jokin muu ratkaisu voi olla 
edullisempi. Pääasia on, että on olemassa tarpeeksi 
arvovaltainen elin, joka myös pystyy nämä vaativat 
tehtävät tehokkaasti suorittamaan. Vaikeuksia tulee 
varmasti olemaan, sillä monet intressit voivat käydä 
vastakkain ja mm. suhtautuminen puolustuslaitok-
sen erikoisasemaan voi aiheuttaa kitkaa.
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PÄÄKIRJOITUS

KOhTI PUOLUSTUSVOIMIEN LÄÄKINTÄhUOLLON 
TULEVAISUUTTA – OSANA JATKUVAA 

MUUTOSTA

Keväällä 2012 aloitettu puolustusvoimauudistus on etenemässä aikataulun mukaisesti ja 
tarkentava suunnittelutyö jatkuu myös Sotilaslääketieteen keskuksen kohdalla.  Kun suun-
nittelemme lähitulevaisuuttamme ja vuotta 2015, jolloin toimimme jo osana Logistiikkalai-
tosta, on aika katsoa hieman taaksepäin. Tarkasteltaessa puolustusvoimien lääkintähuollon 
muuttumista aina 1970-luvulta lähtien, havaitaan selkeä kehityssuunta osana laajempaa 
julkisen terveydenhuollon kehitystä. Muutoksien tavoite on ollut vähentää päällekkäisiä 
toimintoja terveydenhuollon palvelurakenteissa, joten tarkastelun kohteeksi joutui myös 
puolustusvoimien oma erikoissairaanhoito. Sotilassairaaloita ryhdyttiin lakkauttamaan 
asteittain ja vuonna 2006 toteutettu erikoissairaanhoidon lopullinen kumppanoituminen 
sairaanhoitopiirien kanssa oli merkittävä ja oikeaksi osoittautunut muutos.  Mittavassa 
lääkintähuollon konsulttivetoisessa arvioinnissa tarkasteltiin myös perusterveydenhuollon 
järjestelyjä eli varuskuntien terveysasemien toimintoja. Vaikka terveysasemien toiminnas-
sa nähtiin yhtäläisyyksiä julkisten perusterveydenhuollon palvelujen kanssa, todettiin puo-
lustusvoimien perusterveydenhuollossa olevan kuitenkin niin merkittäviä puolustusvoimia 
palvelevia ja kehittämisen arvoisia erityispiirteitä, että omaa toimintaa katsottiin tärkeäksi 
ylläpitää ja kehittää.

Vuoden 2006 lääkintähuollon kumppanoi-
tumisessa oli keskeistä luoda voimavaro-
ja puolustusvoimien lääkintähuollon ydintoi-
mintoihin vähentämällä erikoissairaanhoidon 
päällekkäisyyksiä. Näin saatiin merkittäviä re-
surssien uudelleen kohdentamismahdollisuuk-
sia mm. kenttälääkintäjärjestelmän ja -koulu-
tuksen uudistamiseen. Julkisin varoin ei ollut 
perusteltua pitää päällekkäisiä palveluketjuja, 
koska toimintoja keskittäen oli saavutettavis-
sa kansallisesti toiminnallista ja taloudellista 
hyötyä. Erikoissairaanhoidon kumppanuus ja 
puolustusvoimien lääkintähuollon toimintojen 
keskittäminen Sotilaslääketieteen keskukseen 
on osoittautunut erittäin onnistuneeksi niin 
toiminnallisesti kuin kustannustehokkuudel-
taan. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 
raportissa vuodelta 2011 havaittiin taloudel-
listen ja toiminnallisten hyötyjen lisäksi myös 
se seikka, että puolustusvoimien lääkintähuol-
to oli vuoden 2006 muutoksen jälkeen kehit-

tänyt toimintoja määrätietoisesti toiminta-
suunnitelmien mukaisesti ydinosaamiseen eli 
kenttäterveydenhuoltoon ja kenttälääkintään. 
Kehittämissuunnitelmien perusteena ei ole ol-
lut ulkopuolista ohjausta tai vaatimusta, vaan 
omat tarpeemme toimintojemme tehostami-
seksi. Näin on valmisteltu lääkintähuollon ky-
kyä vastata tulevaisuuden poikkeusolojen vaa-
timuksiin.

Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskus-
telua kestävyysvajeesta, jolla tarkoitetaan jul-
kisten toimintojen rahoituksen ja olemassa 
olevien julkisten järjestelmien toimintojen vä-
listä epäsuhtaa. Euroopan taloudellinen tilan-
ne globaalissa toimintaympäristössä vaikut-
taa luonnollisesti Suomen talouteen. Julkisten 
kustannusten nousua tulee hillitä ja jopa vä-
hentää jatkossakin, jotta rahoituspohjamme 
olisi tulevina vuosina riittävä. Valtion tavoite 
vähentää velanoton tarvetta vuoden 2012 ta-
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sosta (n. 7,4 miljardia) 2016 vuoteen mennes-
sä (n. 2,6 miljardia) on merkittävä. Tämä aihe-
uttaa edelleen jatkuvan tarpeen tarkastella eri 
ministeriöiden alaisia hallinnonaloja lisäsääs-
töjen aikaansaamiseksi. 

Vuosina 2003–2011 toteutetun Valtionhallin-
non tuottavuusohjelman seuraajaksi on ni-
metty uusi Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusoh-
jelma, jossa ydintoiminta-analyysien avulla 
pyritään valtion toimintojen uudistamiseen 
siten, että perustehtävät ja -palvelut voidaan 
turvata. Kyse on siis valtion näkökulmas-
ta keskittymisestä ydintoimintoihin ja niihin 
liittyvien palveluiden turvaamiseen. Ydintoi-
mintoanalyysien tavoitteena on asiakasläh-
töisesti ja hallinnonalojen rajat ylittäen löytää 
keinoja priorisoida ja uudistaa valtion toimin-
toja. Kyse on siis yksinkertaistaen valinnoista 
– mitkä ovat pidemmällä aikavälillä valtion-
hallinnon tehtävät, miten tehtäviä ja rakenteita 
voidaan järjestellä ja mistä tehtävistä on luo-
vuttava kokonaan.

Tulevien muutostarpeiden taustalla on aikai-
sempien muutoksien jatkumo. Tavoitteena on 
keskittyä eri aloilla keskeisiin ydintoimintoi-
hin, vähentää valtiohallinnon henkilötyövuo-
simääriä sekä poistaa päällekkäisiä julkisin va-
roin tuotettavia palveluja, jotta olemassa oleva 
rahoitus saadaan riittämään. Kumppanoitumi-
sen mahdollisuuksia tarkastellaan edelleen jos 
vastaavia palveluja on tarjolla puolustusvoi-
mien ulkopuolisilta toimijoilta. 

Tuleva tarkastelumalli on ollut jo hyvän aikaa 
tiedossamme. Siksi meidän täytyy edelleen te-
hostaa omia ydintoimintojamme ja varmistaa, 
että lääkintähuolto vastaa puolustusvoimien 
erityistarpeisiin eli tiivistäen puolustusvoi-
mien päätehtävien asettamiin tarpeisiin. Puo-
lustusvoimien lääkintähuollon on tuotettava 
erityisosaamista sekä valmiuksia poikkeus-
oloihin. Operatiivisen suunnittelujärjestelmän 
toimialamme hallinta nousee tässä osaamises-
sa tärkeäksi. Nykyisiin kumppanuussopimuk-
siin sisältyy vuodesta 2005 voimassa olleen 
erikoissairaanhoidon kumppanuussopimuk-
sen lisäksi myös vuonna 2011 voimaan tullut 
poikkeusolojen kumppanuussopimus. Siihen 
sisältyy merkittäviä puolustusvoimien lääkin-

tähuollon poikkeusolojen suunnitteluun liit-
tyviä osaamistarpeita. Lääkintähuollon asian-
tuntijoiden erityisosaamisen koulutukseen ja 
kehittämiseen tulee jatkossakin panostaa, jotta 
lääkintähuoltomme olemassaolon edellytykset 
varmistetaan. Näillä valmiuksilla erottaudum-
me muista kansallisista toimijoista ja luomme 
koulutusedellytykset tärkeälle lääkintähuol-
lon reservillemme. Viittaan kokonaisuudes-
saan kenttälääkinnän valmiuksiin, joihin mei-
dän tulee suunnata voimavaramme kaikissa 
toimissamme.

Vuonna 2008 terveysasemat liitettiin osaksi 
SOTLK:ta. Olemme sen jälkeen keskitetyssä 
johtosuhteessa kyenneet asiantuntijajohtami-
sella muuttamaan toimintojamme ja kohdenta-
maan osaamistamme paremmin ja tehokkaam-
min kenttälääkintään, ydinosaamiseemme.  
Lääkintähuollon tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan, kenttälääkinnän koulutusjärjestel-
män, poikkeusolojen suunnitteluvalmiuden 
kehittämisen sekä varuskunnallisen palve-
lurakenteen tulee suuntautua edelleen mää-
rätietoisesti kenttäterveydenhuoltoon (ml. 
sotilaallinen erityistyöterveyshuolto, ympäris-
töterveydenhuolto) ja kenttälääkintään, kos-
ka erikoistumalla poikkeusolojen toimintoihin 
olemme tulevien vuosien tarkastelussa mer-
kittävästi vahvempia. Siten puolustusvoimi-
en lääkintähuollolle voidaan antaa jatkossakin 
toimintavastuuta osana puolustusvoimien ko-
konaissuorituskykyä.  

Yhteiseen tavoitteeseen päästään, kun meillä 
kaikilla sotilasterveydenhuollon osaajilla on 
ymmärrys kenttälääkinnästä ja siihen liitty-
vien toimintojen sisällöstä, sekä halu kehittyä 
oman erityisalamme asiantuntijoiksi – kenttä-
lääkinnän asiantuntijoiksi. 

Kenttälääkinnän ydinosaaminen on tulevai-
suuden olemassaolomme tärkein perusta. Sii-
hen keskittymällä pärjäämme tulevaisuudes-
sakin, osana pysyvää muutosta.

Jouko Peltomaa
lääkintäeverstiluutnantti 
Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja
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KENTTÄLÄÄKINNÄN PALVELUYKSIKÖN 
TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Petteri Harjuvaara

Kenttälääkinnän palveluyksikkö (KLP) on sekä henkilöstöltään että määrärahoiltaan So-
tilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) suurin yksikkö. Nykyisellään henkilöstöä on n. 350 
ja toimintamenomääräraha n. 11 milj. € vuodessa. Toiminnallisesti KLP:ä voidaan verrata 
keskisuureen kuntaan tai kuntayhtymään: järjestämme perusterveydenhuollon palvelut vuo-
sittain n. 25 000 asevelvollisen väestöpohjalle ja työterveyshuollon palvelut usealle tuhan-
nelle henkilökuntaan kuuluvalle. Lisäksi KLP on merkittävä ensiavun ja kenttälääkinnän 
kouluttaja, suoritteilla mitattuna lienemme Suomen Punaisen Ristin jälkeen maan suurin 
ensiapukouluttaja. KLP:n tuki on myös laajemmin välttämätön asevelvollisten joukkotuo-
tannolle ja koulutustoiminnalle: henkilöstömme tuottaa kaikki varomääräysten mukaiset 
lääkinnällisen pelastustoiminnan palvelut koko puolustusvoimille.

SOTLK15-organisaatiossa henkilöstön mää-
rä KLP:ssä vähenee n. 270:een. Asevelvol-
listen määrä ei kuitenkaan pienene samassa 
suhteessa. Muidenkaan tarvittavien tukipal-
veluiden määrä ei näyttäisi olevan laskussa. 
Eräistä spekulaatioista poiketen laajamittaisia, 
esim. kokonaisten osatoimintojen ulkoistuksia 
ei kuitenkaan ole suunnitteilla. Kaikki tämä 
tulee asettamaan KLP:n toiminnalle merkittä-
viä haasteita – mutta myös mahdollisuuksia – 
tulevina vuosina. Tilanteeseen sopeutumiseksi 
toimintaa onkin virtaviivaistettava ja yhden-
mukaistettava terveyspalveluissa, ensiavun ja 
kenttälääkinnän koulutuksessa sekä lääkinnäl-
lisessä varotoiminnassa.

TErVEYSPALVELUT

Asevelvollisten terveydenhuollossa toteu-
mamme on nykyisellään noin 300 000 vas-
taanottokäyntiä vuodessa. Vaikka varusmies-
ten sairastavuus onkin siviili-ikätovereitaan 
suurempi, ei ole enää tarpeen – eikä mahdol-
listakaan – ylläpitää vanhahtavaa palvelura-
kennetta, jossa asiakas yksin päättää palvelun 
tarpeesta ja ajankohdasta. Perinteisten toi-
mintatapojen kriittinen tarkastelu ja nykyis-
täkin kustannustehokkaampien mallien etsi-
minen ovat tarpeen. Katse onkin suunnattava 
rohkeasti eteenpäin ja jatkettava palveluntuo-
tannon päivittämistä. Siten on mahdollista sai-
raanhoidon lisäksi päästä käsiksi myös toiseen 

tärkeään terveydenhuollon tavoitteeseen, sai-
rastavuuden ennaltaehkäisyyn.

Asevelvollisten perusterveydenhuollon vas-
taanottotoiminnassa on perinteisesti hoidettu 
suurinta osaa potilaista päivystystyyppisen aa-
muvastaanoton kautta. Tämä kuormittaa pal-
velujärjestelmää ruuhkahuippuina, lisää re-
surssitarpeen ennakoimattomuutta ja tekee 
asiakkaan roolista passiivisen. Yleinen pal-
velusohjesääntökään ei enää tämänkaltaiseen 
toimintaan kannusta.

Perinteisen mallin rinnalle tullaan kehittä-
mään palveluita, jotka lisäävät yksilön vastuu-
ta omasta terveydestään sekä auttavat enna-
koimaan tarvittavaa resurssia ja kohdentamaan 
sitä kustannustehokkaammin. Terveydenhuol-
lon ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen ja kii-
reellisyyden arviointi, eräänlainen triage, on hy-
väksi koettua rutiinia jo lähes kaikissa julkisen 
perusterveydenhuollon päivystys- ja vastaan-
ottopisteissä. Ryhmävastaanottotyyppinen ter-
veysneuvonta ja hoito, esim. selkäkoulu ja ast-
maneuvonta, säästävät resursseja ja aktivoivat 
asiakkaita huolehtimaan omasta terveydestään. 
Ajanvarausvastaanotto sairauden vaatimaan kii-
reellisyysarvioon perustuen auttaa tasaamaan 
ruuhkahuippuja sekä vähentää turhaa jonotusta 
asiakkailta ja ylimääräistä työpainetta hoitohen-
kilökunnalta. Kaikkia näitä on menestyksek-
käästi terveysasemillamme toteutettukin, tähän 
asti tosin lähinnä kokeiluluontoisesti.
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Potilastietojärjestelmä 2015 -projekti on eden-
nyt toiseen vaiheeseensa. Sen alkusyötteinä 
ovat olleet ensisijaisesti sähköiseen lääkemää-
räykseen (eResepti) ja sairauskertomukseen 
(eArkisto) sekä kansalliseen terveysarkistoon 
(KanTA) liittymistä koskevat viranomaisvaa-
timukset. Vaikka hankintaprosessi on vasta 
aluillaan, on nyt jo selvää, että siirtyminen uu-
teen potilastietojärjestelmään tulee tukemaan 
em. pyrkimyksiä. Nykyaikainen tekniikka tu-
lee mahdollistamaan mm. interaktiivista ter-
veysneuvontaa ja terveydentilan seurantaa, 
nettiajanvarauksia, mobiilipalveluita sekä mo-
nia muita itsehoitoa tukevia ja asiakkaita ak-
tivoivia palvelumuotoja. Näistä hyötyvät asi-
akkaat ja terveydenhuoltohenkilökunta niin 
työterveyshuollossa kuin varusmiestyössäkin.

Normaaliolojen kenttälääkinnän kehittämisen 
kokonaistavoitteena tulee siis olla nykyaikai-
nen, kilpailukykyinen ja joustava järjestelmä, 
jossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi 
hoidon tai neuvonnan tarpeen ja asiakas ohja-
taan oikeiden palveluiden piiriin oikea-aikai-
sesti, ongelman vaatiman kiireellisyyden mu-
kaan. Samalla tuloksena on resurssien tehokas 
ja taloudellinen käyttö.

VArOTOIMINTA

Puolustusvoimien ampuma- ja sotaharjoitukset 
ovat esimerkki toiminnasta, jossa usein harvaan 
asutulle alueelle kokoontuu suuri joukko soti-
laita suorittamaan riskialtista toimintaa. Alueen 
kokonaisriskitaso kasvaa huomattavasti. Mikä-
li jotain ikävää sattuisi, alueen rajallinen siviili-
pelastustoimen kapasiteetti yhdistettynä pitkiin 
välimatkoihin ei välttämättä riittäisi pelastustoi-
minnan asianmukaiseen hoitamiseen. Onnek-
si tämä on huomattu ja on alettu ymmärtää ris-
keihin varautumisen tärkeys. Riskien arviointi 
harjoitusten suunnittelussa on jo arkipäivää ja 
KLP:n henkilöstö toimii osaltaan tässä tehtäväs-
sä lääkinnällisen pelastustoimen asiantuntijana.

Ammuntoja ja muita sotilaallisia harjoituksia 
koskevat varomääräykset ovat uudistumassa. 
Varo- ja lääkinnällistä pelastustoimintaa koske-
vat vaatimukset yksilöityvät, yhdenmukaistu-
vat ja lisääntyvät. Varotoiminta tulee olemaan 
entistä isommassa roolissa terveydenhuolto-
henkilöstön työssä ja vaatimaan osansa käytet-
tävissä olevasta resurssista. Ensihoitovalmiuk-
sien ja harjoitustoimintaan liittyvän taktisen 
osaamisen ylläpito ja kehittäminen tulevat työl-
listämään sairaanhoitajia ja lääkäreitä tulevina 
vuosina. Tavoitteena ei ole tehdä KLP:n henki-
löstöstä ensihoidon ammattilaisia, mutta sen on 
pystyttävä riittävällä tasolla vastaamaan puo-
lustusvoimien toiminnan riskeihin.

KENTTÄLÄÄKINNÄN KOULUTUS

Lääkintäkoulun lakkautuessa kaikki varus-
miesten lääkintämies- ja lääkintäaliupseeri-
kurssit siirtyvät joukko-osastojen järjestet-
täviksi. KLP:n terveysasemien henkilöstöllä 
tulee jatkossa olemaan päävastuu kurssien lää-
kinnällisen sisällön tuottamisesta. Taisteluen-
siavun (TCCC: Tactical Combat Casualty 
Care) ideologian jalkautuminen osaksi jokai-
sen taistelijan peruskoulutusta tulee sekin osal-
taan lisäämään lääkintäkoulutuksen asiantun-
tijuuden tarvetta tuettavissa joukko-osastoissa. 
Lääkintäalan varusmiesten kouluttaminen ja 
TCCC-koulutukseen osallistuminen tulee vaa-
timaan myös uudenlaista sotilaallista ja taktis-
ta osaamista, mihin varaudutaan mm. tiivis-
tämällä yhteistyötä asiakasjoukko-osastojen 
koulutusalan kanssa.
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KLP:n henkilöstö tuottaa jatkossakin mittavan 
määrän lääkintä- ja ensiapukoulutusta myös 
kantahenkilökunnalle. Työsuojelumääräysten 
vaatimien ensiapukurssien lisäksi uusien va-
romääräysten mukainen ensiapukoulutus so-
tilashenkilöstölle kasvattaa työmäärää, kun 
varomääräysten siirtymäajat umpeutuvat lähi-
vuosina.

hENKILÖSTÖ – TÄrKEIN VOIMAVArA

Määrältään ja ammattitaidoltaan riittävän ter-
veydenhuoltohenkilöstön säilyttäminen ja rek-

rytointi ovat jo tällä hetkellä suurimmat haasteet 
KLP:n toiminnassa. Puolustusvoimauudistuk-
sen kasvattama epävarmuus ja lisääntyvä tarve 
kustannustehokkuuteen eivät ainakaan helpota 
tilannetta lähivuosina. Varusmiesten terveyden-
huollon virtaviivaistaminen ja nykyaikaistami-
nen tulevat helpottamaan rekrytointia, madal-
taen kynnystä siirtyä siviiliterveydenhuollosta 
puolustusvoimiin. Toisaalta lisääntyvä taktisen 
ja sotilaallisen tietotaidon tarve koulutus- ja va-
rotoiminnassa haastavat nykyisenkin henkilös-
tön osaamisen.

Mielestäni osaava ja motivoitunut henkilös-
tö on ehdottomasti tärkein voimavaramme. 
KLP:n vetovoimaisuuden säilyttäminen ja toi-
minnan kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita 
ja onnistuessaan suureksi avuksi sekä uuden 
henkilöstön rekrytoimisessa että entisten osaa-
jien säilyttämisessä. Henkilöstön osaamisesta, 
jaksamisesta ja sitouttamisesta huolehtiminen 
tulee olemaan jatkossakin jokaisen esimiehen 
keskeinen tehtävä. Yhdenmukaiset, ammatti-
maiset toimintatavat, hyvä töiden suunnittelu 
ja määrätietoinen, oikeudenmukainen johta-
minen ovat edellytyksiä tehtävän onnistumi-
selle.

Kirjoittaja:
Petteri Harjuvaara
lääkintäkapteeni, apulaisjohtaja 
Sotilaslääketieteen keskus, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö

Kuvat:
Kirjoittajan kokoelmista
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ASIAKASLÄhTÖISYYTTÄ KEhITTÄMÄÄN!
Marko Möttönen, Pia Valkeasuo

Asiakaslähtöisyydestä on puhuttu julkisten palveluiden yhteydessä jo vuosikymmenten ajan, 
mutta se on käytännössä jäänyt usein periaatteen tasolle. Julkisessa terveydenhuollossa asia-
kaslähtöisyys on välttämätön kehittämissuunta sekä lainsäädännön että yhteiskunnallisten 
muutosten vuoksi. Puolustusvoimauudistus luo paineita puolustusvoimien terveydenhuol-
lon kehittämiseksi nykyistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Asiakkaat eivät välttämättä 
voi valinnoillaan vaikuttaa palvelun tarjoajaan ja siihen, mistä palvelunsa hankkivat. Kui-
tenkin asiakaslähtöisellä toiminnalla palveluita voidaan kehittää laadukkaiksi. Asiakastyy-
tyväisyyden lisäksi asiakaslähtöisen toiminnan on todettu pidemmällä aikavälillä lisäävän 
työntekijöiden työhyvinvointia, palveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Asia-
kaslähtöisen toiminnan edellytyksenä on asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän 
mielipiteidensä huomioiminen palveluiden suunnittelussa. Tämä vaatii palveluiden tuotta-
jalta uskallusta vuoropuheluun asiakkaiden kanssa. 

Terveydenhuollon sana potilas on korvautunut 
osittain asiakas-käsitteellä. Asiakkaaseen lii-
tetään potilasta aktiivisempi, itseohjautuvam-
pi ja modernimpi roolikäsitys. Tällöin palve-
lutilannetta määrittelevät asiakkaan tarpeet ja 
toiveet, jotka pyritään ottamaan huomioon.1,2 
Demokraattisissa oikeusvaltioissa, Suomi mu-
kaan lukien, yksilö oikeuksineen on kaiken 
yhteiskunnallisen toiminnan keskipisteessä. 
Terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden arvo-

pohja löytyy Euroopan unionin perusoikeus-
kirjasta, kansainvälisistä ihmisoikeuslaeista ja 
Suomen perustuslaista (19 §). 3,4,5 Terveyden-
huollon asiakkaan asema vahvistui Suomessa 
vuonna 1993, kun laki potilaan asemasta ja oi-
keuksista tuli voimaan. Laki määrittelee poti-
laan hoitoa, kohtelua, itsemääräämisoikeutta 
ja tiedonsaantia. Lain perusajatus on, että ter-
veydenhuollon palveluissa toiminnan lähtö-
kohta on palveluiden käyttäjä. 6,7 Terveyden-

Asiakaslähtöisyyden rakennuspuut.
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huoltolaissa (30.12.2010/1326) korostetaan 
myös asiakkaan vastuuta omasta hyvinvoin-
nistaan. 

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet antavat sai-
raanhoitajille suuntaviivat toimia työssään 
hoitotyön arvojen mukaisesti. Eettisissä oh-
jeissa yhtenä kohtana käsitellään sairaanhoi-
tajan ja potilaan välistä hoitosuhdetta. Am-
matillinen etiikka ohjaa myös lääkäreiden ja 
muun terveydenhuoltohenkilöstön toimin-
taa. Asiakaslähtöisyyden kannalta eettisiä oh-
jeita tarkasteltaessa nousee esille ihmisarvon 
ja yksilöllisyyden huomioiminen, potilaan it-
semääräämisoikeuden kunnioittaminen, vai-
tiolovelvollisuus, sairaanhoitajan ja potilaan 
välinen avoin vuorovaikutus, keskinäinen 
luottamus sekä oikeudenmukaisuus.8 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laa-
tuun liittyen hyväksyttiin vuonna 1995 ensim-
mäinen valtakunnallinen laatusuositus ”Laa-
dunhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa”. 
Suosituksessa esitettiin kolme keskeistä periaa-
tetta, joiden varaan laatu sosiaali- ja terveyden-
huollossa perustuu. Yksi näistä periaatteista on, 
että ”asiakaslähtöisyyden tulee olla laadunhal-
linnan painopiste”. Vuonna 1998 valtioneuvos-

ton periaatepäätöksellä määriteltiin hallinto-
politiikan suuntaviivoja. Päätöksen mukaisesti 
asiakaskeskeisyyttä on korostettava julkisten 
palveluiden kehittämisessä. Vuonna 1999 an-
nettu toinen valtakunnallinen sosiaali- ja terve-
ydenhuollon laatusuositus korostaa asiakkaan 
osallisuutta laadunhallintaan.9 Terveydenhuol-
lon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kas-
te-ohjelma) linjataan ne toimenpiteet, joiden 
toteuttamiseen Suomen hallitus on sitoutunut 
sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Asiakas-
lähtöisyys on keskeinen periaate myös Kaste-
ohjelmassa.10

Palvelurakenteiden ja -tuotannon monipuo-
listuminen vahvistavat palveluiden käyttäjän 
ymmärtämistä kuluttajana. Asiakkuuden ja 
kuluttajuuden perusajatuksena on se, että pal-
veluiden käyttäjällä täytyy olla mahdollisuus 
osallistua tarjottavien palveluiden kehittämi-
seen, suunnitteluun ja toimeenpanoon. Tätä 
perustellaan sillä, että sosiaali- ja terveyspal-
velut ovat julkisin verovaroin tuotettuja palve-
luita, ja pyrkimyksenä on korostaa palveluiden 
sekä niihin liittyvän hallinnon läpinäkyvyyttä 
yhteiskunnassa. Keskeistä on myös se, miten 
asiakas on organisaatiossa määritelty. Hallin-
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nolliselta näkökannalta asiakkuuteen vaikut-
taa merkittävästi johtaminen eli se, kuinka 
paljon asiakaslähtöisyydelle ja asiakkaan huo-
mioimiselle annetaan arvoa.2,11

ASIAKASLÄhTÖISYYS KÄSITTEENÄ

Asiakaslähtöisyys rakentuu sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoalalla neljästä keskeisestä ulot-
tuvuudesta: asiakaslähtöisyys toiminnan ar-
voperustana, ymmärrys asiakkaan tarpeista 
toiminnan organisoinnin lähtökohtana, asia-
kas tasavertaisena kumppanina ja asiakas ak-
tiivisena toimijana. 

Palvelua voidaan pitää asiakaslähtöisempä-
nä, jos asiakas ymmärretään aktiivisena ja va-
linnan vapauden omaavana palvelun käyttäjä-
nä sen sijaan, että häntä pidetään passiivisena 
palvelujen kohteena. Ideaalinen asiakaslähtöi-
syys toimii vastavuoroisesti ja yhteisymmär-
ryksessä asiakkaan kanssa. Tällöin asiakkaan 
ja palveluntuottajan välisellä vuoropuhelul-
la voidaan asiakkaan tarpeet tyydyttää palve-
lumahdollisuudet huomioiden parhaalla mah-
dollisella tavalla. Asiakas tuntee parhaiten 
omat palvelutarpeensa, mikä tekee hänestä 
palveluntuottajan kanssa yhdenvertaisen toi-
mijan ja tasavertaisen kumppanin.1,2,12 

Asiakaslähtöisessä toimintatavassa otetaan 
huomioon asiakkaan tarpeet, toiveet ja odo-
tukset. Asiakkaan ollessa toiminnan keskiössä 
on hänen mielipiteensä huomioitava. Asiakas-
lähtöisyydessä on pohjimmiltaan kyse asiak-
kaan mahdollisuudesta vaikuttaa siihen, mitä 
hänelle tapahtuu. Tämän vuoksi esimerkiksi 
terveydenhuoltoalalla on asiakkaalle mahdol-
lista antaa vaikuttamismahdollisuuksia oman 
terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen. 
Vaikuttamismahdollisuuksia voivat olla tuke-
minen päätöksenteossa ja vastuun ottamises-
sa, millä lisätään asiakkaan elämänhallintaa ja 
riippumattomuutta hoitohenkilökunnasta.12,13

Asiakkaan tarpeiden ja odotusten huomioi-
minen edellyttää asiakasymmärrystä eli kat-
tavaa tietoa asiakkaasta, asiakkaan tarpeista 
ja odotuksista sekä tämän tiedon hyödyntä-
mistä palveluiden suunnittelussa. Sosiaali- 
ja terveysalalla korostuu asiakkaan koko toi-
mintaympäristön tuntemus ja sen merkitys 

asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Asi-
akasymmärryksen ollessa syvällistä voidaan 
asiakas kohdata huomioiden hänen tarpeensa 
sekä konteksti, jossa asiakas toimii. Tällöin on 
mahdollista sen hetkisen tarpeen lisäksi suun-
nata huomiota myös mahdollisiin tuleviin pal-
velutarpeisiin.2 

Terveydenhuollossa asiantuntijalla on sekä 
tiedollista että osaamiseen liittyvää valtaa asi-
akkaaseen nähden. Joskus kohdataan ajatte-
lua, jonka mukaan hoitohenkilökunta asian-
tuntijana on aina oikeassa. Tällainen toiminta 
passivoi asiakkaan pelkästään palvelun vas-
taanottajaksi.1,13 ”Asiakas on aina oikeassa” 
on vanha sanonta. Vaikka puhutaan asiakas-
lähtöisestä terveydenhuollosta, se ei tarkoita 
sitä, että asiakas ratkaisee yksin palvelun tar-
joamisen ehdot. Asiakasta tulee kuunnella ja 
pyrkiä ottamaan hänen toiveensa huomioon. 
Toisaalta taas niin lääkärin kuin hoitohen-
kilöstönkin ammatinharjoittamiseen kuuluu 
huomioida asiakkaan tarpeet, mutta toimin-
taa ei suunnitella pelkästään niiden perusteel-
la. Pelkästään asiakkaan näkökulmaa kuunte-
lemalla on vaarana joutua tilanteeseen, jossa 
vuorovaikutus ei tuo uutta ymmärrystä kum-
mallekaan osapuolelle.13,14,15

ArVOT JA ASENTEET KIVIJALKANA

Asiakaslähtöisyyden taustalla vaikuttavat ar-
vot ja asenteet. Arvoa käsitteenä voidaan mää-
ritellä useasta eri näkökulmasta. Se kuvastaa 
kaikkea sitä, mikä on yksilölle tai yhteisölle 
arvokasta ja tavoittelemisen arvoista. Se voi 
olla esimerkiksi perhe tai terveys. Jokaisella 
yksilöllä on oma arvomaailmansa ja -hierar-
kiansa. Arvo-käsite voidaan ymmärtää myös 
eettisesti. Saatamme pitää omaksumiemme 
eettisten arvojen mukaisesti käyttäytyvää ih-
mistä hyvänä ja arvokkaana 13,16,17. Puohinie-
men mukaan arvot ovat valintoja ohjaavia 
periaatteita, joita käytetään hankalissa valinta-
tilanteissa ja niitä ei pystytä ratkaisemaan ai-
emmin totutulla tavalla 18.

Terveydenhuollossa arvot luovat kaikelle toi-
minnalle kivijalan. Työyhteisön arvojen tu-
lisi olla yleisesti hyväksyttyjä ja työyhteisön 
jäsenten täytyisi toimia niiden mukaisesti. Ar-
vot muodostavat työyhteisön moraalin. Yhtei-
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set arvot ja visio, jotka ohjaavat kaikkien työ-
yhteisön jäsenten toimintaa, ovat menestyvän, 
hyvin toimivan ja terveen organisaation edel-
lytys. Yhteisten arvojen tehtävänä on pitää or-
ganisaatio koossa, antaa tavoitteita, motivoida 
työntekijöitä ja luoda pysyvyyttä, yhdenmu-
kaisuutta ja yhteisyyttä 16,17,19. Haasteensa aset-
taa se, kuinka hyvin henkilöstö sitoutuu orga-
nisaation yhteisiin arvoihin. Organisaatioissa 
olisikin mietittävä arvopohja, jolla arvojen to-
teutumiseen pystytään vastaamaan käytännön 
toiminnalla. Organisaatioiden vetovoimaa tut-
kittaessa asiakkaat ovat nostaneet tärkeim-
miksi tekijöiksi henkilökunnan myötätuntoi-
sen asennoitumisen, asiakkaalle riittävän ajan 
varaamisen, asiakkaalle hoidon sisällön selit-
tämisen, asiakkaiden kuuntelemisen sekä asi-
akkaiden kunnioittavan ja arvostavan kohte-
lun 12.

Asiakaslähtöisellä työtavalla tarkoitetaan ar-
voihin perustuvaa aatteellista työtapaa. Se si-
sältää asiakkaan, työntekijän ja heidän vä-
lisensä yhteistyön. Työskentely, erityisesti 
hoitotyössä, on arvojen pohdintaa ja valmiutta 
muuttaa työskentelytapojaan arvojen suuntai-
sesti. Arvot vaikuttavat työskentelyn taustalla 

joko tietoisesti tai tiedostamatta ja näin ollen 
vaikuttavat työntekijän tekemiin ratkaisui-
hin. Voimme joskus törmätä arvoristiriitoihin. 
Näiden ristiriitojen taustalla voi olla yksilön 
omien arvojen keskinäinen ristiriita, yhtei-
sön arvojen keskinäinen ristiriita tai yksilön 
ja yhteisön arvojen ristiriitaisuus. Muuttuvas-
sa ja yhä monimutkaisemmassa toimintaym-
päristössä arvojen merkitys korostuu entises-
tään 12,17.

Työyhteisön johtaminen vaatii entistä vah-
vemman arvopohjan ja eettisen perustan, joi-
hin työvälineitä saadaan arvojohtamisesta. 
Arvojohtaminen edustaa suhteellisen uutta 
johtamisen näkökulmaa. Siinä organisaation 
toimintaa johdetaan työyhteisön jäsenten yh-
teisesti arvokeskustelussa määrittelemien ar-
vojen kautta. Arvokeskustelun avulla työnte-
kijät voivat sisäistää yhteiset arvot 17,20.

Kauppisen mukaan arvot ovat yhteisön eetti-
siä periaatteita, jotka kertovat, mihin yhteisös-
sä uskotaan.20 Arvojen toteutuminen työyhtei-
sön arjessa on sidoksissa olennaisesti siihen, 
kuinka ne näkyvät johtamistavassa, johtamis-
käytännöissä ja -käyttäytymisessä. Jotta arvot 
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eivät olisi ainoastaan ihanteita vaan ne toteu-
tuisivat myös käytännössä, tulee niistä luo-
da normit. Arvojohtamisesta voidaan puhua, 
kun normien (ohjeiden) toteutumista ryhdy-
tään mittaamaan ja arvojen toteutumiselle laa-
ditaan seuraukset. 

Mielipiteet ja asenteet heijastavat henkilös-
tön asiakasta kohtaan osoittamaa arvostus-
ta.  Asenteilla tarkoitetaan tapoja, joilla suh-
taudumme ympäristöömme. Asenteet voivat 
olla myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja toi-
mintavalmiuksia. Toimintavalmiudet helpot-
tavat päätöksentekoamme uusissa ja erilaisis-
sa tilanteissa. Asenne muodostuu kohdattaessa 
jotain uutta, esimerkiksi ensimmäisessä asia-
kaskohtaamisessa. Tämän ensimmäisen koh-
taamisen yhteydessä asiakkaalle muodostuu 
asenne palvelun tarjoajaa kohtaan. Seuraavas-
sa asiakaskohtaamisessa asiakkaalla on asen-
ne jo olemassa myönteisenä, kielteisenä tai 
neutraalina.18 Yhtä merkittäviä kuin asiakkai-
den asenteet ovat myös henkilökunnan asen-
teet. Millaisia asenteita meillä on asiakkaitam-
me kohtaan?

ASIAKASLÄhTÖISYYDEN KEhITTÄMINEN 
TAVOITTEENA

Asiakaslähtöisyyden kehittämiseen organi-
saatiossa sisältyy toimintatapojen tarkaste-
lua, asiakaslähtöisen asenneilmapiirin vahvis-
tamista, johtamisen osa-alueiden kehittämistä 
ja asiakasymmärryksen vahvistamista orga-
nisaation kaikilla tasoilla. Asiakaslähtöisyy-
den kehittämisellä pyritään asiakkaan ja pal-
veluntuottajan väliseen yhteisymmärrykseen 
asiakkaan tarpeista ja palveluiden mahdolli-
suuksista tyydyttää näitä tarpeita kummankin 
osapuolen näkökulmasta parhaalla mahdolli-
sella tavalla.2

Ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden ke-
hittämiseen saadaan tuotettua laadukkaita ja 
asiakkaan odotuksia vastaavia palveluita. Asi-
akkaan odotukset syntyvät hänen ennakkokä-
sityksistään palveluntuottajasta. Asiakas ovat 
tyytyväisempi palveluihin, joita on itse ollut 
mukana suunnittelemassa ja jotka vastaavat 
hänen odotuksiaan.11

Asiakaslähtöisessä palvelutapahtumassa tär-
keintä on antaa asiakkaan mielipiteille arvoa 

ja sekä kuunnella että huomioida asiakasta 
prosessin aikana. Jos palvelukokemus on huo-
no, se estää asiakkaan ja palveluntarjoajan yh-
teisymmärryksen syntymisen, mikä heikentää 
palvelun tehokkuutta ja vaikuttavuutta.2 Asia-
kaslähtöisyyden lisääminen ei johda tuotta-
vuuden laskuun tai lisämenoihin. Päinvastoin, 
huonosta palvelusta koituu usein lisäkustan-
nuksia muun muassa valitusten kautta. Huo-
nolaatuisten palvelujen poistaminen parantaa 
tuottavuutta.21

Sosiaali- ja terveysalaan kohdistuvat muutos-
paineet ja kritiikki pakottavat osaltaan huo-
mioimaan asiakaslähtöisyyden palveluiden 
kehittämisessä. Asiakkaiden jatkuvasti lisään-
tyvät, moninaistuvat odotukset ja tarpeet nä-
kyvät terveydenhuollon palveluita tuottavis-
sa yksiköissä. Asiakkaiden keskeistä roolia 
prosesseissa ei voida enää sivuuttaa. Nykyis-
tä asiakaslähtöisempien toimintamallien ke-
hittäminen ei lisää ainoastaan asiakkaiden 
tyytyväisyyttä heidän saamiinsa terveyden-
huoltopalveluihin vaan se lisää myös hoidon 
vaikuttavuutta, palveluiden kustannustehok-
kuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä. 2,11
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KATSAUS PUOLUSTUSVOIMIEN 
YMPÄrISTÖTErVEYDEN VIrANOMAIS- JA 
ASIANTUNTIJATOIMINTAAN VUONNA 2012

Ava Sovijärvi

Katsauksen painopiste on viranomaistoiminnassa ja siinä viime vuoden aikana tehtyjen tu-
losten ja havaintojen esittelyssä. Puolustusvoimien (PV) ympäristöterveydenhuolto on osa 
puolustusvoimien lääkintähuoltoa. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on turvata niin 
sotilasjoukon kuin yksilönkin terveys sekä palveluskelpoisuus ja -turvallisuus tunnistamal-
la, ehkäisemällä ja hallitsemalla toimintaympäristöstä mahdollisesti aiheutuvia terveyshait-
toja. Yhden osan tästä kokonaisuudesta muodostavat elintarvike- ja terveydensuojelulakien 
mukaiset viranomaistehtävät. Muita tehtäviä ovat erilaiset koulutus-, neuvonta- ja asian-
tuntijatehtävät mukaan lukien toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminta, poikkeusolojen 
suunnittelu sekä eläinlääkintähuolto. 

Puolustusvoimissa ympäristöterveysviranomai-
sen tehtävistä vastaavat puolustusvoimien 
ylilääkäri ja ylieläinlääkäri yhdessä. Monet 
käytännön viranomaisvalvontaan kuuluvat 
tehtävät on pääesikunnan antamilla normeil-
la delegoitu SOTLK:n sekä puolustushaara- ja 
huoltorykmenttiesikuntien yksittäisille viran-
haltijoille (eläinlääkärit ja ympäristöasiantun-
tijat), jotka näitä tehtäviä suorittaessaan toi-
mivat PV:n ympäristöterveysviranomaisen 
alaisuudessa. 

Viranomaistehtävien suunnittelussa, toteutuk-
sessa ja raportoinnissa noudatetaan kansallis-
ta ja Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöä ja 
ohjeistoa, näiden perusteella PV:ssa annettu-
ja sisäisiä normeja sekä ministeriöiden ja kes-
kusvirastojen (Elintarviketurvallisuusviras-
to Evira sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto Valvira) antamia ohjeita ja ai-
katauluja.

Viranomaisvalvonnan tulee olla riskiperus-
teista ja se tulee suunnitella etukäteen esim. 
vuosittain. Valvonnan suunnittelulla pyritään 
tehokkuuteen, säännöllisyyteen, tasapuoli-
suuteen ja riittävään kattavuuteen. Valvontaa 
suunnataan ja mitoitetaan eri kohteisiin ja osa-
alueisiin kohde- ja kohdetyyppikohtaisen ris-
kitekijöiden arvioinnin pohjalta. Valvonnan 
tulee olla tasapuolista niin, että se kohdistuu 
perusteiltaan yhdenvertaisesti kaikkiin val-
vontakohteisiin ja -kohdetyyppeihin. Valvonta 

kohdentuu tiloihin, toimintatapoihin, olosuh-
teisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin tai joihinkin 
näistä.

Suoritetut valvontatoimet dokumentoidaan ja 
raportoidaan huolellisesti ja systemaattisesti.

Puolustusvoimien elintarvikelain mukaisesta 
valvonnasta raportoidaan sekä puolustusvoi-
mien sisällä että Eviraan, joka edelleen välit-
tää koko Suomen valvontatiedot EU:lle. Ter-
veydensuojelulain mukaisesta valvonnasta 
raportoidaan vain puolustusvoimien sisällä, 
sillä Valvira ei ole toistaiseksi esittänyt puo-
lustusvoimille raportointipyyntöä.

ELINTArVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA 

Puolustusvoimat on ollut elintarvikelain mu-
kainen valvontaviranomainen vuodesta 2006 
alkaen. Puolustusvoimilla on yli 200 sellais-
ta elintarvikelain mukaista valvontakohdetta 
(elintarvikehuoneistoa), jotka voidaan rinnas-
taa esim. kuntien valvontakohteisiin ja luoki-
tella Eviran kehittämän kuntien elintarvikeval-
vonnan tiedonkeruu- eli KUTI -järjestelmän 
mukaisesti. Tällaisia PV:n kohteita ovat mm. 
Leijona Cateringin varuskuntaravintolat, terve-
ysasemien jakelukeittiöt, harjoitusalueiden py-
syvät leirikeittiöt, merivoimien aluskeittiöt, osa 
sotilaskodeista ja henkilöstöruokaloista sekä 
tiettyjen sotilaallisten kriisinhallinta (SOT-
KRIHA) -operaatioiden elintarvikehuoneis-
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tot. Näiden lisäksi puolustusvoimilla on useita 
satoja (arviolta vuosittain noin 550–650 kpl) 
muita, mm. maastoharjoitusten kenttämuo-
nitusketjuihin kuuluvia liikkuvia elintarvike-
huoneistoja kuten elintarvikkeiden täydennys- 
ja jakopaikat, ns. ”kuusen alle” perustettavat 
muonituspaikat sekä sotilaskotiautot ja kent-
täleipomot. Kaikkien kohteiden vuosittai-
nen valvonta ei ole tarkoituksenmukaista eikä 
mahdollistakaan, vaan valvonta suunnitellaan 
ja kohdennetaan riskinarvioinnin sekä aikai-
sempien valvontatietojen ja kokemusten pe-
rusteella suuririskisimpiin kohteisiin.

Vuonna 2012 elintarvikevalvonta toteutui pää-
osin (70 %) suunnitelmien mukaisesti. Yksi tai 
useampi tarkastus tehtiin yhteensä 135 elintar-
vikevalvontakohteeseen, joista 42 kohtees-
sa (31 %) havaittiin puutteita. Elintarvikelain 
mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja ei käy-
tetty, mutta 19 kohteessa (14 %) annettiin elin-
tarvikealan toimijalle kirjallinen huomautus 
saattaa todetut epäkohdat kuntoon. Yleisim-
mät puutteet liittyivät kenttämuonitusketjun 
omavalvonnan laiminlyönteihin, ja ne ilme-
nivät usein erilaisten kuumennus-, säilytys- ja 

vastaanottokirjausten puuttumisina. Merkittä-
vä omavalvontaan liittyvä yksittäinen epäkoh-
ta oli elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksi-
en ylimalkaisuus tai laiminlyönti sekä huonot 
tai kokonaan puuttuvat merkinnät. Ongelmia 
havaittiin myös kenttämuonitusketjun ja me-
rivoimien alusten elintarvikekuljetuksissa ja 
kylmäketjun hallinnassa.

Edellä mainittujen puutteiden arvioitiin johtu-
van mm. kenttämuonituksen toimijoiden (kou-
luttajien) suuresta vaihtuvuudesta ja siitä joh-
tuvasta erilaisesta ja vaihtelevasta koulutus- ja 
osaamistasosta. Etenkin pidempään maasto-
olosuhteissa toimittaessa riskitaso kohoaa ja 
elintarviketurvallisuus voi vaarantua. Toimiti-
loissa olevien puutteiden korjaamisissa oli lai-
minlyöntejä ja/tai viivästyksiä usein korjaamis-
kustannuksien rahoitusvaikeuksista johtuen.

TErVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN 
VALVONTA 

Puolustusvoimat on ollut terveydensuojelu-
lain mukainen valvontaviranomainen vuodes-
ta 2009 alkaen. PV:n viranomaisvalvontaan 
kuuluvilla kohteilla tarkoitetaan sotilaallisissa 
harjoituksissa ja harjoitusalueilla, maanpuo-
lustuksen kannalta salassa pidettävissä koh-
teissa sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa ul-
komailla tapahtuvaa toimintaa ja olosuhteita, 
joista voi aiheutua terveyshaittaa. Valvonta-
kohteita ovat esim. harjoitusten, harjoitusalu-
eiden, merivoimien alusten, johtokeskusten, 
varastoalueiden, tutka-asemien ja sotilaallis-
ten kriisinhallintaoperaatioiden talousvesi-
huolto, majoitus-, liikunta- ja koulutustilat, 
sauna-, peseytymis- ja käymälätilat sekä jäte-
huollon järjestelyt. 

Varuskuntien alueella olevien, myös ulkopuo-
liselle väestölle avoimien tilojen kuten esim. 
uimahallien ja kuntosalien, samoin kuin ka-
sarmien majoitus- ja koulutustilojen viran-
omaisvalvonnasta vastaa lähtökohtaisesti 
varuskunnan sijaintikunnan terveydensuojelu-
viranomainen. PV:n ympäristöterveysvalvon-
nasta vastaavat viranhaltijat tekevät heidän 
kanssaan yhteistyötä sekä seuraavat omalta 
osaltaan asiantuntijoina mm. kasarmien ter-
veydellisiä oloja.

Talousvesitutkimukset voidaan aloittaa jo 
maastossa.
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Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan ke-
hittäminen on osittain kesken, ja esim. valvon-
takohteiden tarkkaa määrittelyä ja valvontatar-
peiden arviointia ollaan yhdenmukaistamassa 
samaan tapaan kuin mitä elintarvikevalvon-
nassa on jo tehty. 

Viranomaisvalvontaa kohdistettiin erityises-
ti harjoituksien kenttävesihuoltoketjuun ja sen 
toimivuuteen. Puutteita havaittiin mm. ve-
den varastoinnissa, vesikurin noudattamises-
sa, kenttävesihuoltokaluston käsittelyssä sekä 
kouluttajien epätasaisessa osaamisessa. Sekä 
hyväksytyissä laboratorioissa että omilla tut-
kimusmenetelmillä tutkittujen vesinäyttei-
den tulosten perusteella talousveden hygieeni-
nen laatu oli usein heikentynyt tai jopa huono 
etenkin käyttäjien omissa vesipulloissa ja telt-
tavesiastioissa. Sekä viranomais- että ns. asi-
antuntijatarkastuksia tehtiin vuonna 2012 yh-
teensä 248 kpl.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 

Viranomaistehtävien lisäksi ympäristöter-
veysvalvonnan viranhaltijat antoivat oman 
toimialansa koulutusta niin PV:n eri ryhmille 
kuin monille sidosryhmillekin. Koulutusta an-
nettiin mm. sotilaskeittäjille, huoltopalvelu- ja 
hygienia-aliupseereille, kalustovarastonhoita-
jille, huollon kadeteille, huollon toimialajoh-
taja-, huoltopalvelu- ja huoltoupseerikurssilai-
sille, huoltopäälliköille, lääkintähenkilöstölle 
(ml. SOTKRIHA-operaatiot), lääkintäreser-
viupseerikurssilaisille, ruokamyrkytysselvi-
tystyöryhmien jäsenille, Leijona Cateringin 
henkilöstölle ja sotilaskotisisarille. Etenkin 
kenttämuonitus- ja kenttävesihuollon paris-
sa työskentelevien henkilöstöryhmien ja va-
rusmiesten säännöllinen täydennyskoulutus ja 
motivointi ovat välttämätön ja oleellinen osa 
elintarvike- ja talousvesiturvallisuuden var-
mistamista kenttäoloissa. 

Vesinäytetuloksia tarkasteltaessa E.coli -bakteerikasvu fluoresoi UV- eli ultraviolettivalossa.
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Vuoden 2012 aikana toimialan edustajat olivat 
joko mukana järjestämässä tai järjestivät itse 
102 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yh-
teensä noin 2 200 henkilöä. Elintarvikehygie-
niapassin suoritti 1 067 henkilöä ja vesityökor-
tin 24 henkilöä. Elintarvike- ja vesivälitteiseen 
epidemiaan liittyviä epäilyilmoituksia tehtiin 
yksi kappale ja selvitysilmoituksia kaksi kap-
paletta. Erilaisia vesinäytteitä otettiin yhteen-
sä 251 kpl ja pintapuhtausnäytteitä 993 kpl.

PUOLUSTUSVOIMIEN 
YMPÄrISTÖTErVEYSVALVONNAN 
KEhITTÄMINEN  

Ympäristöterveysvalvonnassa ja koko toi-
mialalla valmistaudutaan vuoden 2015 alus-
sa toteutettavan puolustusvoimauudistuksen 
mukanaan tuomiin toiminta- ja organisaatio-
muutoksiin. Myös maavoimien uusi taistelu-
tapa on otettava huomioon niin valvonnassa 
kuin ohjauksessa ja koulutuksessakin.

PV:n ympäristöterveysvalvonnan yhtenä lä-
hitavoitteena on mahdollisimman reaaliaikai-
nen valvonnan tilannekuva. Sen suunnittelu 
ja rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa elin-

tarvikevalvonnan puolella, ja sitä jatketaan 
saatujen kokemusten perusteella myös tervey-
densuojelulain mukaiseen valvontaan. Tätä tu-
kee myös toimialan oma laatujärjestelmä sekä 
tietojärjestelmähankkeen mahdollinen etene-
minen hankintaan ja käyttöönottoon asti vielä 
vuoden 2013 aikana.

Reaaliaikaisen tilannekuvan lisäksi on välttä-
mätöntä kehittää tapoja sekä arvioida että koh-
dentaa ja resursoida oma toiminta oikein myös 
nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoittee-
na on valvontaresurssien joustava ja tilanteen 
mukainen niin valtakunnallinen kuin kansain-
välinenkin käyttö kulloisenkin sotilasjoukon 
tukena. 

Kirjoittaja:
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ympäristöterveysvalvonnasta vastaava viranhaltija
Sotilaslääketieteen keskus, Tutkimus- ja 
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PUOLUSTUSVOIMIEN YLILÄÄKÄrIT -SArJA: 
MArTTI J. KArVONEN   

– PUOLUSTUSVOIMIEN YLILÄÄKÄrI 1974–78
Timo Sahi

Lääkintäkontra-amiraali Esko Helskeen jäädessä eläkkeelle puolustusvoimien ylilääkärin 
virasta maaliskuussa 1974 mahdollisia ehdokkaita hänen seuraajakseen oli useita. Nimi-
tystä virkaan ei tullut heti, vaan virkaa hoiti parin kuukauden ajan Pääesikunnan lääkintä-
osaston päällikkö, lääkintäeversti Ensio Taipale. Lopulta aiemmin ilmavoimien ylilääkärinä 
toiminut Työterveyslaitoksen johtaja, professori, lääkintäeverstiluutnantti Martti J. Karvo-
nen nimitettiin puolustusvoimien ylilääkärin virkaan 1.6.1974 ja ylennettiin lääkintäevers-
tiksi 4.6.1974. Ylennyksen lääkintäkenraalimajuriksi hän sai vuotta myöhemmin.

Martti Juhani Karvonen syntyi Nurmeksessa 
24.6.1918. Hänen isänsä oli pappi, joka toimi 
1916–20 ylimääräisenä pappina useissa Kar-
jalan seurakunnissa, kunnes sai komministerin 
(kappalaisen) viran Viipurin tuomiokirkko-
seurakunnasta 1922. Äiti Ida Maria Lakka oli 
kotirouva. Martti Karvonen vietti lapsuuten-
sa ja nuoruutensa Viipurissa, jossa hän pääsi 
ylioppilaaksi Viipurin suomalaisesta lyseosta 
1937. Lääketieteen kandidaatiksi hän valmis-
tui 1940 ja lääketieteen lisensiaatiksi sotien 
jälkeen 6.11.1945.

Karvosen sotilasura alkoi heti talvisodan syt-
tyessä, sillä hän oli 30.11.1939 lähtien Helsin-
gin suojeluskuntajoukoissa lääkintäaliupseeri-
na. Varusmiespalvelukseen hän astui 4.1.1940. 
Pian hänet komennettiin osallistumaan kaasu-
lääkintätutkimuksiin Vaasaan Puolustusvoi-
mien Kemialliseen Koelaitokseen, jossa hän 
sai tuntumaa tutkimustyöhön. Vuonna 1941 
hän toimi kolmen kuukauden ajan Helsingin 
yliopiston fysiologian laitoksen ylimääräise-
nä assistenttina. Lähes koko jatkosodan ajan 
hän oli rintamalääkärinä, vaikka oli vielä lää-
ketieteen kandidaatti. Hän toimi mm. kenttä-
sairaalan lääkärinä Rukajärven suunnalla 8,5 
kuukauden ajan sekä pataljoonan lääkärinä 
Rukajärven suunnalla, Maaselän kannaksel-
la ja Sallassa 1 vuoden ja 9,5 kk. Vetäytymis-
taistelujen aikana kesällä ja syksyllä 1944 hän 
toimi sotilaslääkärinä Kannaksen joukkoja 
palvelevissa Rauhan, Punkaharjun ja Savon-

linnan sotilassairaaloissa. Hänet ylennettiin 
lääkintäluutnantiksi 27.2.1943.
Sotien jälkeen Martti Karvosen lääkärinura 
suuntautui tutkimukseen ja opetukseen. Hän 
toimi 1.2.1945 lähtien Helsingin yliopiston 
fysiologian laitoksen assistenttina. Hän oli en-
simmäisiä suomalaisia lääkäreitä, joka lähti 
hakemaan sotien jälkeen tieteellistä jatkokou-
lutusta lännestä. Hän sai British Councilin sti-
pendin, jonka turvin hän opiskeli Cambridgen 
yliopistossa Englannissa 1.12.1945 lähtien 
kahden vuoden ajan saaden perusteellisen fy-
siologian koulutuksen. Tämän jälkeen hän pa-
lasi takaisin Helsingin yliopiston fysiologian 
laitokselle ja oli samalla myös yliopiston far-
makologian laitoksen ylimääräinen opettaja. 
Doctor of Philosophy -tutkinnon hän sai val-
miiksi Cambridgessa tammikuussa 1950. Hä-
net valittiin 1.7.1950 juuri ovensa avanneen 
Työterveyslaitoksen fysiologisen osaston joh-
tajaksi, jota tehtävää hän hoiti yli 17 vuot-
ta vuoden 1967 loppuun. Osaksi Karvosen, 
osaksi laitoksen modernin tutkimuslaitteiston 
ansiosta fysiologian osastosta kehittyi mer-
kittävä tutkimusyhteisö.  Fysiologian dosen-
tin pätevyyden Helsingin yliopistossa Karvo-
nen sai 8.6.1951. Lisäksi hän oli sekä kliinisen 
fysiologian että työlääketieteen erikoislääkäri. 

Työterveyslaitoksen osastonjohtajan tehtävän 
ohella Karvosella oli useita muita merkittäviä 
virkoja tai tehtäviä. Vuosina 1950–56 hän oli 
urheilulääketieteen opettaja Helsingin yliopis-
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tossa ja vuosina 1953–56 Helsingin yliopiston 
voimistelulaitoksen kasvatusopillisen voimis-
telun yliopettaja ja ko. laitoksen vt. johtaja. Il-
mavoimien päällikkölääkärin virkaa hän hoiti 
10 vuotta vuosina 1956–66; lääkintäeversti-
luutnantiksi hänet ylennettiin 14.1.1963. Vuo-
sina 1962–63 hän hoiti lisäksi yhteensä 11 
kuukauden ajan fysiologian professorin virkaa 
Helsingin yliopistossa ja vuonna 1965 puo-
len vuoden ajan fysiologian professorin vir-
kaa Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa. 
Työterveyslaitoksen toisena apulaisjohtajana 
hän toimi 1965–67, jona aikana hän oli myös 
Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoi-
mistossa Kööpenhaminassa työterveyshuollon 
ja kuntoutuspalvelujen asiantuntijatehtävissä.

Karvonen nimitettiin 1.10.1966 lukien Eläin-
lääketieteellisen korkeakoulun fysiologian 

professoriksi, jossa virassa hän oli 31.1.1970 
saakka. Eläinlääketieteellisen korkeakoulun 
rehtorina hän toimi 1.4.1969 – 31.1.1970. Hän 
oli samanaikaisesti myös Työterveyslaitok-
sen tutkimusjohtaja. Työterveyslaitokselle hän 
siirtyi jälleen päätoimisesti, kun hänet nimitet-
tiin Työterveyslaitoksen johtajaksi 1.2.1970 
lukien. Tässä virassa hän oli 31.5.1974 asti, 
sillä hänet nimitettiin puolustusvoimien yli-
lääkärin virkaan 1.6.1974. Tästä virasta hän 
jäi eläkkeelle säädetyn eroamisiän perusteel-
la 24.6.1978. Tämän jälkeenkin hän toimi 
vielä Saksassa Dortmundin yliopiston työfy-
siologian vierailevana professorina 1978–80 
sekä 1982–83 sydän- ja verisuonisairauksien 
konsultoivana asiantuntijana Maailman ter-
veysjärjestössä Genevessä. Kuopion yliopis-
ton liikuntalääketieteen dosenttina hän toimi 
1981–88. 
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Puolustusvoimien ylilääkärinä Karvonen kiin-
nitti erityistä huomiota terveyden edistämi-
seen ja sotilaslääketieteelliseen tutkimukseen. 
Hän käynnisti puolustusvoimien verenpai-
neohjelman, joka oli osa laajempaa sydän- 
ja verisuonitautien ehkäisytoimintaa. Pyrki-
myksenä oli tehostaa henkilöstön vuosittaisia 
terveystarkastuksia siten, että kaikki verenpai-
nepotilaat tulisivat jatkuvan seurannan piiriin. 
Sotilaslääketieteellisessä tutkimuksessa pää-
paino asetettiin selkeästi kenttälääkintään ja 
poikkeusolojen lääkinnällisiin ongelmiin. Sen 
jälkeen tärkeysjärjestyksessä tulivat muut so-
tilaslääketieteelliset tutkimukset, kuten soti-
laan suorituskykyä edistävät ja rauhan ajan so-
tilasterveydenhuoltoa palvelevat tutkimukset. 
Myös yleiset terveystutkimukset olivat puo-
lustusvoimissa mahdollisia. Karvosen aset-
tama sotilaslääketieteellisen tutkimuksen ke-
hittämistä pohtinut työryhmä esitti ajatuksen 
erityisen sotilaslääketieteellisen tutkimuslai-
toksen perustamisesta. Ajatus toteutui runsas 
10 vuotta myöhemmin.   

Virkatehtäviensä ohella Karvosella oli luot-
tamustehtäviä erittäin runsaasti ja monipuo-
lisesti. Hän oli mm. Suomen Urheilulääkäri-
yhdistyksen varapuheenjohtaja 1951–56 ja 
puheenjohtaja 1957–62, Suomen Lääkärilii-
ton puheenjohtaja 1963–65 ja 1969, Suomen 
Sydäntautiliiton liitovaltuuston jäsen ja liiton 
varapuheenjohtaja 1971–78, Terveyskasva-
tuksen Keskuksen hallituksen puheenjohtaja 
1971–73, Liikuntatieteellisen Seuran puheen-
johtaja 1975–77, Suomen Punaisen Ristin 
(SPR) neuvoston jäsen 1974–78 sekä SPR:n 
keskushallituksen jäsen ja SPR:n Veripalve-
lun johtokunnan varapuheenjohtaja 1976–78. 
Lisäksi hän oli mm. ilmansuojelun ja melun-
torjunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja 
1970–73 sekä terveyskasvatuskomitean pu-
heenjohtaja 1975–76. Suomen olympiajouk-
kueen lääkärinä hän oli Squaw Valleyn talviki-
soissa 1960 ja Innsbruckin kisoissa 1964. Hän 
oli mm. Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen, 
Suomen Lääkäriliiton, Suomen Ilmailulääke-
tieteellisen yhdistyksen, Suomen Kardiolo-
gisen Seuran, Suomen kliinisen fysiologian 
yhdistyksen, Suomen Saunaseuran, Suomen 
Sydäntautiliiton ja Suomen Ergonomiayhdis-
tyksen kunniajäsen. Hänen arvostustaan osoit-

taa monien kunniajäsenyyksien lisäksi se, että 
hänet promovoitiin lääketieteen kunniatoh-
toriksi 1981 Helsingin, 1994 Oulun ja 1996 
Kuopion yliopistossa sekä 1982 liikuntatie-
teen kunniatohtoriksi Jyväskylän yliopistossa. 
Hänelle myönnettiin mm. Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan komentajamerkki ja Urhei-
lun suuri ansioristi. 

Karvosen kansainväliset yhteydet ja tehtävät 
olivat moninaiset. Hän vieraili tutkijana use-
aan otteeseen erityisesti Englannissa. Inter-
national Council of Sport and Physical Edu-
cationin varapuheenjohtaja hän oli 1960–70. 
Maailman terveysjärjestön WHO:n eri asian-
tuntijatehtävissä hän oli 25 vuoden ajan, pi-
simpään sydän- ja verisuonisairauksien asian-
tuntijapaneelissa 1962–97. Puolustusvoimien 
ylilääkärinä hän oli Kansainvälisen sotilaslää-
ketieteen ja farmasian komitean ICMM:n jä-
sen 1974–78. Hänet kutsuttiin Tsekkoslova-
kian Purkinje-seuran ja American College of 
Sports Medicinen kunniajäseneksi.

Martti Karvosen tieteellinen tutkimustoiminta 
oli erittäin laajaa ja kansainvälisesti arvostet-
tua. Hänen julkaisuluettelossaan oli noin 360 
tieteellistä julkaisua pääsiassa urheilun ja työn 
fysiologiasta sekä verenkiertosairauksien epi-
demiologiasta. Hänen ensimmäisiä tunnettu-
ja tutkimuksiaan olivat suomalaisten metsuri-
en suorituskykyä ja antropometriaa koskevat 
tutkimukset. Sen jälkeen tutkimus suuntautui 
työlääketieteen ohella erityisesti sydäntautei-
hin ja ravitsemukseen. Yhteistyö amerikkalai-
sen professori Ancel Keysin kanssa käynnisti 
kansainvälisesti erittäin arvostetun seitsemän 
maan sydäntautitutkimuksen. Sen osana to-
teutettiin Suomessa vuonna 1959 alkanut Itä-
länsi -tutkimus, jossa kiinnitettiin huomiota 
Itä-Suomen poikkeuksellisen suuriin sydän-
tautilukuihin. Klassikoksi muodostui myös 
kahdessa mielisairaalassa toteutettu ravinto-
tutkimus, jossa osoitettiin, että rasvan laatua 
muuttamalla voidaan vaikuttaa veren kole-
sterolipitoisuuteen ja näin alentaa sydäntau-
tien ilmaantuvuutta. Karvonen oli myöhem-
min keskeinen taustavaikuttaja vuonna 1972 
käynnistyneessä Pohjois-Karjala-projektis-
sa. Vuonna 2000 Suomen Sydänliitto julkaisi 
Karvosen toimittaman kirjan ”Voiton vei voi-
ton”, jossa kuvataan ns. rasvasotaa, eli sitä mi-
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ten tietoa ravinnosta, erityisesti rasvoista se-
pelvaltimotaudin vaaratekijänä kertyi ja miten 
tieto otettiin vastaan. Karvosen toivomuksesta 
kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Keskusso-
tilassairaala Tilkassa. Tieteellisten julkaisujen 
lisäksi Karvonen oli ahkera tiedon populari-
soija. Tunnettu oli mm. hänen 1970-luvulla 
toimittamansa Valittujen Palojen kustantama 
Terveyden tietokirja. Kaiken kaikkiaan hänen 
panoksensa ja vaikutuksensa maamme kan-
santerveyden edistämisessä sotien jälkeen oli 
erittäin suuri.

Martti Karvonen oli helposti lähestyttävä, 
avoin ja ystävällinen ja samalla taitava kan-
nustamaan ja tukemaan nuorempia kollegoja. 
Puolustusvoimien ylilääkärinä hän oli näkyvä 
sotilasterveydenhuollon edustaja missä esiin-
tyikin. Omalla kohdallani hänen merkityksen-
sä oli ratkaiseva siihen, että jäin puolustusvoi-
mien palvelukseen. Väitöskirjani jälkeen olin 
lähdössä Harvardin yliopistoon saamaan jat-
kokoulutusta epidemiologiassa. Menin esittä-
mään asiani hänelle, silloiselle puolustusvoi-
mien ylilääkärille. Hän lupasi ystävällisesti 
puoltaa virkavapauttani sillä edellytyksellä, 
että tulen Pääesikuntaan toimistopäälliköksi 
Harvardista palattuani. Näin sitten tapahtui-
kin. Heti palattuani hän määräsi minut lisäksi 
sotilaslääketieteen tutkimuksen kehittämistä 
pohtineen työryhmän sihteeriksi ja värväsi li-
säksi ryhmään, jonka tehtävänä oli suunnitella 
ja käynnistää monivuotinen Kainuun terveys-
tutkimus. Liikuntatieteellisen Seuran puheen-
johtajana hän oli viimeksi mainitun ryhmän 
vetäjä. Hän osasi taitavasti työllistää ja osoit-
taa luottamusta.  

Martti Karvonen kuoli 90-vuotiaana 10.3.2009. 
Hän oli naimisissa filosofian maisteri, museon-
johtaja Annikki Toikan kanssa, joka kuoli mel-
ko pian miehensä jälkeen 30.5.2009. Annikki 
Toikka-Karvonen oli taide- ja sisustustoimitta-
ja. Hän toimi 1958–78 Gallen-Kallelan museon 
johtajana. Heillä oli viisi lasta, kolme poikaa ja 
kaksi tytärtä. Karvoset rakensivat 1970-luvulla 
Pioppiin, Etelä-Italiaan talon, Casa Karvosen, 
jossa he viettivät paljon aikaansa. Nykyisin ta-
loa vuokrataan kulttuurin ja tieteen alalla toimi-
ville työskentelyä ja virkistystä varten. 
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hENKILÖTUrVALLISUUS  
SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Jukka-Pekka Saari

Puolustusvoimissa käynnistettiin henkilöturvallisuuden kehittämishanke vuonna 2009. En-
simmäisessä vaiheessa rakennettiin puolustusvoimien henkilöturvallisuusjärjestelmän mal-
li parantamaan johtamista, riskien hallintaa ja tilannetietoisuutta. Malli testattiin yhdes-
sä hallintoyksikössä. Vuoden 2013 alussa Sotilaslääketieteen keskus on yhdessä yhdeksän 
muun hallintoyksikön kanssa aloittanut valmistelut henkilöturvallisuuden toimintatapojen 
ja menetelmien käyttöönottamiseksi. 

Henkilöturvallisuustoiminnalla tarkoitetaan sitä keinojen ja välineiden kokonaisuutta, jol-
la suojataan henkilöitä työstä, palveluksesta ja toimintaympäristöstä aiheutuvilta vaaroilta. 
Henkilöturvallisuustoiminta käsittää työ- ja palvelusturvallisuustoiminnan sekä muun toi-
minnan, joilla varmistetaan henkilöstön työsuojelu, toimintakyky, työhyvinvointi sekä työ-
terveys.

Kuolema tai vakava loukkaantuminen työta-
paturmassa on suuri inhimillinen menetys ja 
maksaa yhteiskunnalle suuria summia. Yhtä 
vakavaa henkilövahinkoa kohti tapahtuu kes-
kimäärin 600 läheltä piti -tilannetta. Henkilö-
turvallisuustoiminnan yhtenä tavoitteena on 
madaltaa läheltä piti -tilanteiden ilmoittami-
sen kynnystä ja katkaista niiden ketju ennen 
vahingon syntymistä.

hENKILÖTUrVALLISUUS OSANA SOTLK:N 
KOKONAISTUrVALLISUUTTA

SOTLK:n kokonaisturvallisuus koostuu nel-
jästä osa-alueesta, joita ovat henkilöturvalli-
suus, fyysinen turvallisuus, tietoturvallisuus ja 
potilasturvallisuus.

Henkilöstötoimiston työsuojeluala on aloit-
tanut henkilöturvallisuustoiminnan valmiste-
lut SOTLK:ssa. Henkilöturvallisuuteen liitty-
vä tiedottaminen ja koulutus aloitetaan tämän 
vuoden aikana. Tavoitteena on, että henkilötur-
vallisuustoiminta on otettu käyttöön SOTLK:n 
kaikilla toimipaikoilla vuoden 2014 kuluessa 
ja että se on vakiintunut osa toimintaa vuoden 
2015 loppuun mennessä. 

hENKILÖTUrVALLISUUSTOIMINTA

Henkilöturvallisuustoiminta muodostuu nel-
jästä osa-alueesta, jotka ovat:

• Henkilöturvallisuustoiminnan asiantuntijat

• Henkilöturvallisuusriskien hallinta

• Tilannekuvan tuottama tilannetietoisuus

• Henkilöturvallisuutta säätelevät määräyk-
set ja sotilaskoulutusta koskeva henkilö-
turvallisuusnormisto

Henkilöturvallisuustoiminnan asiantuntijoista 
puhuttaessa eri toimijat ja toiminnot nivoutu-
vat tulevaisuudessa tiiviisti yhteen, esim. laa-
tutoiminta (mm. työilmapiirikysely), aloitteet, 
työhyvinvointi, työkyky ja terveydenhuolto. 
Työilmapiirikyselyn tulokset antavat tärkeää 
tietoa henkilöstön jaksamisesta ja muista työ-
yhteisöön vaikuttavista asioista. Työterveys-
huollon kanssa tehtävä yhteistyö nopeuttaa 
häiriötilanteisiin reagoimista esimerkiksi si-
säilma- tai työilmapiiriongelmissa. 

Sotilaslääketieteen keskuksessa, jonka toimi-
paikat sijaitsevat eri puolilla valtakuntaa, ko-
rostuu työsuojelupäällikön (henkilöturval-
lisuuspäällikön) ja työsuojeluvaltuutettujen 
kiinteä yhteistyö henkilöturvallisuutta koske-
van tiedon vaihtamisessa ja välittämisessä. 
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Vuosittainen henkilöturvallisuusriskien kar-
toittaminen, luokittelu ja analysointi toimi-
paikoilla on osa henkilöturvallisuustoimintaa. 
Tavoitteena on vuoden 2013 aikana ohjeistaa 
henkilöturvallisuusriskien kartoittaminen ja 
työterveyshuollon selvitysten toteuttaminen 
sotilaallisissa harjoituksissa. 

hENKILÖTUrVALLISUUDEN TILANNEKUVA

Henkilöturvallisuuden normin luonnoksessa 
määritellään tilannekuva seuraavasti:

’’Tilannekuva koostuu HT-ohjelmasovelluk-
seen syötetyistä havainnoista ja tapahtumista 
sekä tutkimuksella saatavasta tiedosta, työpai-
kan riskiarvioinneista ja työpaikkaselvityk-
sistä. Tietoa kerätään lisäksi puolustusvoimi-
en toimintaa kuvaavista asiakirjoista. Tällaisia 
ovat tarkastus-, harjoitus-, koulutus- ja mat-
kakertomukset sekä onnettomuustutkinnat. 
Kokonaiskuvan kannalta on oleellista että 
muillakin turvallisuuden toimialoilla havai-
tut henkilöstön terveyteen kohdistuvat vaarat 
joko välittyvät automaattisesti tai ne syötetään 
HT-ohjelmasovellukseen’’. SOTLK:ssa työ-
suojelupäällikkö ylläpitää henkilöturvallisuu-
den tilannekuvaa. 

Työsuojelun ja työterveyshuollon sekä mui-
den turvallisuuden toimijoiden yhteistyös-
tä henkilöturvallisuusriskien kartoittamisek-
si toimipaikoilla on tehty ohje marraskuussa 
2012. Vuonna 2013 henkilöturvallisuusriski-
en kartoitukset toimipaikoilla tehdään ohjeen 
mukaisesti vaikka työterveyshuollon työpaik-
kaselvitykselle ei olisi tarvetta. Henkilöturval-
lisuuden tilannekuvan muodostamisessa ris-
kikartoitukset ovat yksi tärkeä osan. Usealla 
toimipaikalla on saatu tehtyä alkuvuoden ai-
kana ohjeen mukaiset riskikartoitukset ja työ-
paikkaselvitykset. Työsuojelupäällikkö ja 
työsuojeluvaltuutetut koordinoivat riskikartoi-
tustyötä.

Riskien kartoittaminen mahdollistaa sellais-
ten piilossa olleiden riskien löytämisen, joihin 
ei ole osattu puuttua jokapäiväisessä työssä. 
Henkilöturvallisuusriskit saadaan seurantaan 
ja tehdyt toimenpiteet dokumentoitua. 

Henkilöturvallisuusriskien kartoitus toimipai-
koilla muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

• Tapaturman vaarat

• Fysikaaliset vaaratekijät

• Ergonomia ja fyysinen kuormittuminen
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• Kemialliset ja biologiset vaaratekijät

• Henkinen kuormittuminen

Työturvallisuuslain 6 §:n mukaan lain sovel-
tamisen ulkopuolelle ovat jääneet palvelus-
ohjelmaan merkityt tai erikseen määrätyt so-
tilaalliset harjoitukset ja koulutukset sekä työt, 
joissa on pääasiassa kehitetty sotilaallisessa 
toiminnassa tarvittavia erityisiä valmiuksia. 
Työsuojelun valvonnan ulkopuolelle jääneissä 
palvelusturvallisuuden piiriin kuuluvissa soti-
laallisissa harjoituksissa on noudatettu varo-
määräyksiä, käskyjä ja erilaisia ohjeita vaara-
tilanteiden syntymisen estämiseksi. 

Tulevaisuudessa harjoituksien riskienhallin-
ta tehdään ryhmätyönä eri toimialojen vastuu-
henkilöiden ja asiantuntijoiden kesken. Näihin 
asiantuntijoihin kuuluu harjoitusten lääkinnäl-
lisen pelastustoimen henkilöstö. Riskienarvi-
ointiin käytettävän ORM-prosessin koulutuk-
sen aloittaminen on vuoden 2013 tavoitteita 
SOTLK:ssa. 

hENKILÖTUrVALLISUUShAVAINTO

Sekä palkattu henkilöstö että varusmiehet ja 
reserviläiset voivat tehdä henkilöturvallisuus-
havaintoja. Jokaisella on oikeus ja velvolli-
suus ilmoittaa havaitsemansa turvallisuus-
puutteet. 

Henkilöturvallisuushavaintoja ovat:

• Vaarahavainto. Ilmiö, josta voi seurata 
vaaraa henkilöstölle. Havaintoon ei kui-
tenkaan liity mitään tapahtumaa, vaan 
pelkkä vaaran mahdollisuus aiheuttaa il-
moittamisen perustan.

• Vaaratapahtuma. Vaara, joka on havait-
tu jonkin tapahtuman seurauksena ilman 
henkilövahinkoa.

Henkilöturvallisuushavainnon voi tehdä täyt-
tämällä vaarakortin ja tulevaisuudessa myös 
sähköisesti. Kortit on jaettu kevään 2013 ai-
kana jokaiselle toimipaikalle. Sähköinen so-
vellus on tämän hetken tiedon mukaan tulossa 
käyttöön ensi vuoden aikana. 

Tehdystä havainnosta ilmoitetaan esimiehel-
le, joka analysoi ja luokittelee sen. Esimiehen 
tehtävänä ovat korjaavat toimenpiteet. Vaaran 

poistamisen kiireellisyyteen vaikuttaa sen to-
dennäköisyys ja vakavuus. Sähköisen sovel-
luksen tullessa käyttöön esimies vie ilmoituk-
sen sovellukseen, jollei ilmoittaja ole sitä itse 
tehnyt. Tieto tapahtumasta tulee työsuojelu-
päällikölle, joko sovelluksen kautta tai lähet-
tämällä vaarakortti postissa kahden viikon ku-
luessa tapahtumasta.

hENKILÖTUrVALLISUUDEN 
TOIMINTAOhJELMA

Henkilöturvallisuuden toimintaohjelmaan koo-
taan SOTLK:n henkilöturvallisuutta koskeva 
tärkein ohjeistus. Toimintaohjelma kuvaa joh-
don henkilöturvallisuustoiminnan tahtotilan ja 
vaatimukset sekä menettelyt näiden saavutta-
miseksi. Henkilöturvallisuuden toimintaohjel-
ma sisältää lakisääteisen työsuojelun toimin-
taohjelman täydennettynä sotilaskoulutukseen 
liittyvillä henkilöturvallisuusasioilla. Lisäk-
si siihen sisällytetään soveltuvat osat henkilös-
tön hyvinvointiin, toimintakykyyn ja lääkintä- 
ja työterveyshuoltoon liittyvistä suunnitelmista 
ja ohjelmista.

TEhTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTTUMINEN

Työsuojelupäälliköt poistuvat organisaatioista 
ja tilalle tulevat henkilöturvallisuuspäälliköt, 
joiden päätehtävänä on henkilöturvallisuustoi-
minnan valmistelu, tilannetietoisuuden ylläpi-
to ja seuranta sekä parantavien toimenpiteiden 
toteutumisen valvonta. Henkilöturvallisuus-
päällikkö toimii pääsääntöisesti samalla työ-
suojelupäällikkönä. 

Työhyvinvointitoimikunnat muuttuvat henki-
löturvallisuustoimikunniksi. Toimikunnan ni-
men muuttaminen käsiteltiin maaliskuussa 
SOTLK:n yhteistoimintaelimen kokouksessa. 
Tämän lehden ilmestyessä työhyvinvointitoi-
mikunnan nimi on vaihdettu henkilöturvalli-
suustoimikunnaksi. Toimikunnan tehtäviin ja 
toiminta-ajatukseen ei ole tulossa isoja muu-
toksia. Palvelusturvallisuus lisätään uutena 
asiana toimikunnan työjärjestykseen. Toimi-
kunta on käsitellyt palvelusturvallisuuteen liit-
tyviä esityksiä tähänkin asti, vaikkei sitä ole 
erikseen työjärjestykseen kirjoitettukaan. 
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hENKILÖTUrVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ 
hAASTEITA

Tänä vuonna henkilöturvallisuuden tärkeitä 
osa-alueita ovat tiedottaminen, henkilöturval-
lisuushenkilöstön kouluttautuminen, toiminta-
ohjeiden valmistelu sekä henkilöstön koulut-
taminen. 

Uusien käytänteiden ja toimintatapojen tuo-
minen SOTLK:n kaltaiseen organisaatioon 
on haastavaa. Sitä ei helpota rakennemuutos, 
joka vie tällä hetkellä suurimman huomion 
monen toimipaikan jokapäiväisessä arjessa. 
Tavoitteena on edetä pienin askelin kohti hen-
kilöturvallisuutta.

Henkilöturvallisuuden uudet toimintatavat vaa-
tivat asennemuutosta. Asioita tehdään eri taval-
la kuin on aikaisemmin totuttu tekemään. Tie-

dottamisella ja kouluttamisella vaikutetaan 
asenteisiin muutoksen aikaansaamiseksi. Hen-
kilöturvallisuustoiminta tähtää yhteisen tur-
vallisuuden lisäämiseen; ennakoidaan riskejä 
ja tehdään vaaroista ilmoittaminen helpom-
maksi. Samalla otetaan käyttöön palvelustur-
vallisuuden parantamiseksi uusia menetelmiä. 

Pyörää ei keksitä uudelleen, mutta se pyritään 
varustelemaan paremmaksi ja tekemään tur-
vallisemmaksi ajaa.
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN 
hENKILÖSTÖTOIMISTO ESITTÄYTYY

Reijo Mäkinen

Sotilaslääketieteen keskuksen esikunnan Henkilöstötoimistossa työskentelee 20 hyvin eri-
laisten toimialojen ammattilaista.
Henkilöstön työ jakautuu laajasti viiteen eri toimialaan, jotka ovat työsuojeluala, henki-
löstöala, viestintäala, terveydenhuoltoala sekä Sotilaslääketieteen arkisto. Toimistoa johtaa 
kapteeni Reijo Mäkinen apunaan tarkastaja Anu Santala. 
Toimiston tilat jakautuvat myös maantieteellisesti laajalle alueelle. Henkilöstö-, viestintä-, 
sekä työsuojeluala sijaitsevat Lahden Hennalassa SOTLK:n esikuntarakennuksessa (raken-
nus 1) ja terveydenhuoltoalan toimitilat löytyvät rakennus 5:stä, Kenttälääkinnän palvelu-
yksikön toimiston yhteydestä. Sotilaslääketieteen arkiston toimitilat sijaitsevat Viitasaaren 
Hakovuoressa olevissa luolatiloissa ja asiakirjahallintopäällikkö operoi Jyväskylästä Puo-
lustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen hallinnassa olevasta luolatilasta.   

Sotilaslääketieteen keskuksen henkilöstötoi-
miston tehtävänä on turvata määrävahvuinen, 
sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, 
jonka avulla organisaatiolle asetetut tavoitteet 
saavutetaan. Työyhteisön toimintakulttuurin ja 
henkilöstöjohtamisen tulee tukea myös koko 
henkilöstön toimintakykyä, joka koostuu eet-
tisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä 
osa-alueista. Laadukas henkilöstövoimavaro-
jen johtamisprosessi turvaa edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamisen. Hyvä henkilöstö-
johtaminen ei synny laadituista suunnitelmis-
ta tai henkilöstöhallinnon toimijoiden tekemi-
sestä, vaan koko henkilöstön toiminnasta ja 
sitoutumisesta määriteltyihin arvoihin ja toi-
mintatapoihin.

Sotilaslääketieteen keskus on moniammatilli-
nen asiantuntijaorganisaatio ja rakenteeltaan 
poikkeava puolustusvoimien muihin joukko-
osastoihin nähden. Hajasijoittuneen asiantun-
tijaorganisaation johtamisella ja toiminnalla 
on omat haasteensa, jotka asettavat vaatimuk-
sia myös henkilöstötoimiston työlle. SOTLK 
edustaa sotilaslääketieteessä ja kenttälää-
kinnässä ainutlaatuista kansallista osaamis-
ta. Toimialueet vaativat jatkuvaa henkilöstön 
kehittämistä sekä uuden tiedon tuottamis-
ta ja luomista. Henkilöstön rekrytointiin tuo-
vat haasteita henkilöstörakenne ja suuri siviili-
virkojen määrä. Samoista osaajista kilpailevat 

yhä kiristyvillä työmarkkinoilla näin ollen 
myös siviiliorganisaatiot, niin julkisella kuin 
yksityiselläkin sektorilla.

hENKILÖSTÖALA

Henkilöstötoimiala vastaa koko SOTLK:n 
palkatun henkilöstön henkilöstöasioiden luo-
tettavasta ja lainmukaisesta käsittelystä sekä 
SOTLK:n esikunnan esikuntapalveluista (kir-
jaamo, johtajan sihteeripalvelut jne.) Hen-
kilöstöalan toimialapäällikkönä toimii yli-
luutnantti Sakari Varjakoski. Hänen apunaan 
työskentelee kuusi ahkeraa naista. 

Palkkasihteeri Seija Kangas toimii SOTLK:n 
palkkayhteyshenkilönä. Tehtäviin kuuluu mm. 
SOTLK:n työntekijöiden henkilötietojen, 
palkkatietojen, pankkitilien ja vuosilomakor-
vauksien tallentaminen SAP-järjestelmään. 
Seija on myös SOTLK:n Keva-yhteyshenkilö 
ja kehityskeskustelusovelluksen pääkäyttäjä.

Henkilöstösuunnittelija Mira Oksanen ylläpi-
tää ajantasaista tietoa joukko-osaston henki-
löstökokoonpanosta sekä osallistuu henkilös-
tön ja henkilöstökokoonpanon suunnitteluun. 
Tehtäviin kuuluu myös erilaisten asiakirjo-
jen, kuten nimittämisasiakirjojen ja tehtävään-
määräysten laadintaa ja valmistelua. Tärkeänä 
osana henkilöstösuunnittelijan tehtävässä on 
lisäksi PVSAP HCM:n (Human Capital Ma-
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nagement) joukko-osaston sovellusvastuu-
henkilönä toimiminen sekä puolustushaaran 
sovellusvastuuhenkilönä toimiminen SAP:n 
henkilöstöhallinnan, työajan ja palkan toimin-
nallisuuksien osalta. 

Johdon sihteeri Hannele Möttö toimii johto-
ryhmän kokoussihteerinä, hoitaa johdon mat-
kajärjestelyt sekä vastaa muistolahjoista ja 
muistamisista. Hänen tehtäviinsä kuuluu tar-
kistaa pääasiassa poissaoloihin liittyvien ha-
kemusten (vuosilomat, sairaslomat, virka-
vapaudet) oikeellisuus ja tiedon siirtyminen 
oikein palkanmaksujärjestelmään sekä tarkis-
taa ja päivittää loma- yms. kiintiöt. 

Palkkasihteeri Jenny Vänskän työnkuvaan 
kuuluvat työajat sekä ulkopuoliset palkkion-
saajat, lisäpalkat sekä nimikirjatietojen täy-
dennys. Henkilöstön neuvominen ja ohjeistus 
työaikoihin sekä palkanmaksuun liittyen muo-
dostaa suuren osan päivittäisistä työtehtävistä.

Arkistosihteeri Suvi Rantala pyörittää SOTLK:n 
asiakirjaliikennettä. Kirjaajana hän huoleh-

tii saapuvien ja lähtevien postien eli asiakirjo-
jen käsittelystä PVAH -järjestelmässä. Saapu-
via asiakirjoja tulee muilta puolustusvoimien 
joukko-osastoilta ja ne kirjaaja huolehti eteen-
päin oman joukko-osaston alayksiköille. Lähte-
vä posti tarkoittaa SOTLK:n oman henkilöstön 
tehtyjen asiakirjojen jakelua eteenpäin. Kirjaaja 
tarkistaa SOTLK:ssa tehtyjen asiakirjojen me-
tatiedot sekä huolehtii asiakirjojen siirrosta ar-
kistoon. Kirjaaja huolehtii myös muista arkis-
totoimeen kuuluvista tehtävistä. Tietopalvelun 
tarjoaminen on yksi kirjaamoon tehtävistä; esi-
merkiksi asiakirjojen etsiminen lähiarkistosta 
tai pitkäaikaisarkistosta Parkista. 

Henkilöstösuunnittelija Salla Aronen vastaa 
rekrytointiin liittyvistä asioista SOTLK:ssa. 
SOTLK:ssa oli vuonna 2012 noin 160 rekry-
tointia eri tehtäviin.

Toimialapäällikkö Sakari Varjakoski vastaa 
mm. virkaan nimittämisistä sekä valmistelee 
ja esittelee erilaisia hallinnollisia päätöksiä 
vaativia asioita, esim. virkavapaushakemuk-

Henkilöstötoimiston väkeä, ylärivi vas. Jenny Vänskä, Suvi Rantala, Hannele Möttö,  
Mira Oksanen, Salla Aronen, Anu Santala, Seija Kangas, Eija Silvennoinen. Alarivi vas.  
Jukka-Pekka Saari, Reijo Mäkinen, Sakari Varjakoski.
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set, johtajalle hyväksyttäväksi. Sakarin tehtä-
viin kuuluu myös joukko-osaston oikeusup-
seerina toimiminen. 

TYÖSUOJELUALA

Vuoden 2013 alusta Sotilaslääketieteen kes-
kus on aloittanut valmistelut henkilöturvalli-
suuden toimintatapojen ja menetelmien käyt-
töönottamiseksi ja työsuojeluala on ottanut 
vastuun käyttöönoton suunnittelusta ja val-
mistelusta SOTLK:ssa. Tavoitteena on val-
mistella henkilöturvallisuusjärjestelmän käyt-
töönotto keskuksen kaikilla toimipaikoilla 
vuoden 2014 loppuun mennessä niin että se on 
osa vakiintunutta toimintaa vuoden 2015 lop-
puun mennessä. 

Työsuojelupäällikkö Jukka-Pekka Saari vas-
taa henkilöturvallisuustoimikunnan (entinen 
työhyvinvointitoimikunta) puheenjohtajana 
laissa määriteltyjen tehtävien asianmukaises-
ta käsittelystä tehden tiivistä yhteistyötä toi-
mikuntaan kuuluvien työsuojeluvaltuutettu-
jen kanssa.

Työsuojelupäällikkö toimii lisäksi SOTLK:n 
tapaturma-asiamiehenä, aloitevastaavana ja 
hylkäyslautakunnan puheenjohtajana.

TErVEYDENhUOLTOALA

Terveydenhuoltoala vastaa SOTLK:ssa terve-
ydenhuollon ja lääkintähuollon suunnittelus-
ta, kehittämisestä, valvonnasta ja ohjaukses-
ta niin lääketieteellisen kuin myös hoitotyön 
asiantuntijuuden osalta. Hallintoylilääkäri 
vastaa lääketieteellisestä osaamisalueesta ja 
hän toimii terveydenhuoltoalan toimialapääl-
likkönä. Hallintoylihoitaja Eija Silvennoinen 
puolestaan ohjaa hoitotyön asiantuntijuutta. 
Terveydenhuoltoala toimii viranomaisyhteis-
työssä eri yhteistyötahojen kanssa sekä koor-
dinoi valtakunnallisesti opiskelijayhteistyötä. 
Hallintoylihoitaja ovo-laatupäällikkönä oh-
jaa ja koordinoi SOTLK:n toiminnan kehittä-
mistä. Kehittämistoimintaan kuuluvat muun 
muassa vuosittainen työilmapiirikysely sekä 
SOTLK:n kehittämisvastaavien työ- ja koulu-
tusseminaarit.

VIESTINTÄALA

Viestintäalan eli käytännössä SOTLK:n tie-
dottaja Maria Veijalaisen tärkein tehtävä on 
tukea johtoa ja yksiköitä ulkoisen ja sisäisen 
viestinnän kysymyksissä. 

SOTLK:n kaltaisessa hajasijoittuneessa orga-
nisaatiossa sisäisen viestinnän merkitys koros-
tuu ja tässä Torni-intranet on tärkeässä osassa. 
Tiedottaja vastaa SOTLK:n Torni-sivujen ko-
konaisuudesta ja tuottaa sinne sisältöä yhdessä 
yksiköiden sisällöntuottajien kanssa. 

Samoin tiedottaja vastaa Sotilaslääketieteen 
keskuksen internet-sivujen päivittämisestä 
ja kokonaisuuden koordinoinnista. Ulkoisen 
viestinnän tehtäviin kuuluvat myös tiedottei-
den ja esitemateriaalin laatiminen sekä asian-
tuntijahaastateltavien etsiminen mediayhtey-
denottoihin liittyen.

Tiedottaja toimii Sotilaslääketieteen Aika-
kauslehden vastaavana päätoimittajana, lääke-
tieteellinen päätoimittaja on nimetty erikseen. 
Tiedottajan tehtäviin kuuluu myös osallistu-
minen SOTLK:n näyttelyosallistumisten val-
misteluihin ja suunnitteluun osana rekrytointi-
viestintää. Lisäksi tiedottaja toimii YT-elimen 
sihteerinä ja puolustusvoimauudistukseen liit-
tyen SOTLK:n toisena tukikoordinaattorina. 

SOTILASLÄÄKETIETEEN ArKISTO

Arkisto sijaitsee Viitasaarella Hakovuoren 
luolatiloissa. Tuula Leppänen toimii arkiston-
hoitajana apunaan viisi arkistosihteeriä. Arkis-
to on esitelty tarkemmin Sotilaslääketieteen 
Aikakauslehdessä 3/2011.

Asiakirjahallintopäällikkö Margit Väätäinen 
toimii SOTLK:n ja PVJJK:n yhteisenä asia-
kirjapäällikkönä ja ohjaa arkiston toimintaa 
Jyväskylän Roninmäessä sijaitsevasta toimis-
tostaan.

Kirjoittaja:
Reijo Mäkinen
kapteeni, henkilöstötoimiston toimistopäällikkö 
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta

Kuva:
Maria Veijalainen
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TÖISSÄ SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Sotilaslääketieteen keskuksessa työskentelee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. Tässä sarjassa 
tapaamme heistä muutamia. Tällä kertaa tutustumme henkilöstösuunnittelija Mira Oksa-
seen. Aikaisemmin sarjassa ovat esittäytyneet proviisori Minna Mannerla, sairaanhoitaja 
Kaarina Manninen, toimistosihteeri Mari Saario, arkistosihteeri Laura Ijäs ja valmiusyli-
lääkäri Jack Westerberg.

Henkilöstösuunnittelijan sijaisena työskentele-
vä Mira Oksanen tuli töihin Sotilaslääketieteen 
keskuksen esikuntaan pari vuotta sitten, aluk-
si palkkasihteeriksi. Sittemmin tehtävä vaihtui 
henkilöstösihteerin sijaisuuteen ja virkanimike hen-
kilöstösuunnittelijaksi. 

Oksasen sijaisuus kestää näillä näkymin vuoden 
loppupuolelle, mutta henkilöstöala kiinnostaa sekä 
kauppatieteiden että yhteiskuntatieteiden maisterin 
tutkinnon suorittanutta Oksasta jatkossakin.

– Hain alun perin puolustusvoimiin töihin, koska 
ajattelin ison organisaation tarjoavan hyvän näkö-
alapaikan henkilöstöalalle ja henkilöstöjohtami-
seen. Näin on käynytkin ja työ on ylittänyt odotuk-
set.

Oksasen työn isoimmat asiakokonaisuudet ovat So-
tilaslääketieteen keskuksen henkilöstökokoonpa-
non ylläpito ja SAP HCM (Human Capital Mana-
gement) -sovellusvastuuhenkilönä toimiminen.

– Henkilöstökokoonpanon ylläpito tarkoittaa ajan-
tasaisen tiedon tuottamista siitä, kuka meillä on 
töissä missäkin virassa, mitä virkoja on avoinna, 

kuka on tulossa töihin ja kuka on lähdössä pois. 
Myös henkilöstökokoonpanossa tapahtuvien muu-
tosten suunnittelu, valmistelu ja toteutus kuuluvat 
tehtäviini. SAP-työ puolestaan sisältää SAP:n käyt-
töoikeuksien tarkastamista ja päivittämistä sekä 
neuvontaa SAP:n käyttöön liittyen, kertoo Oksa-
nen.

Mira Oksanen on tyytyväinen saadessaan työsken-
nellä itseään kiinnostavalla alalla. 

Muutoksetkaan eivät häntä stressaa.

– Toivon aina uusia haasteita. Koen muutokset 
pääasiassa hyvänä asiana, niiden ansiosta ei pääse 
muodostumaan turhia rutiineja. 

Ennen Sotilaslääketieteen keskukseen tuloaan Ok-
sanen työskenteli asiakaspalvelutehtävissä.

– Vaikka olen nyt toimistotyössä, on mukana on-
neksi asiakaspalveluakin. Tykkään auttaa ihmisiä, 
auttamisesta saa itselleenkin hyvän mielen.

Teksti ja kuva:
Maria Veijalainen



ETUrIVIN OSAAJAT TOSIPAIKAN EDESSÄ
Marco-Juhan Kainulainen, Eija Silvennoinen

Sairaanhoitajapäivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa 2013. SOTLK 
osallistui tapahtumaan kolmatta kertaa. Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin hoitotyön 
tapahtuma, jonka tarkoituksena on kerätä hoitotyön asiantuntijat vuosittain yhteen jaka-
maan ja päivittämään osaamistaan. SOTLK:n messuosasto on joka vuosi herättänyt laajaa 
kiinnostusta hoitotyön ammattilaisissa ja toiminut hyvänä rekrytointiväylänä. 

Sairaanhoitajapäivät sisältää perinteisesti lähes sata 
asiantuntijaluentoa, workshop- luentoja, kollega-
kahvilan, ajankohtaisen paneelikeskustelun, näyt-
telyn, posterinäyttelyn, tietotorin sekä avajaiset. 
SOTLK osallistui kenttälääkinnän erityisosaajana 
myös Tietotorille molempina messupäivinä. Tie-
totorilla esiteltiin kenttäsairaanhoitajan työtä sekä 
terveysasemalla että terveysaseman ulkopuolella 
ja sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä erilaisis-
sa operaatioissa. Lisäksi messuosastolla oli mah-
dollisuus keskustella kenttäsairaanhoitajien kanssa 
ja kokeilla ensihoitoreppua, sirpaleliivejä sekä ky-
pärää. Alan opiskelijat olivat hyvin aktiivisia mes-
sujen aikana ja selvittivät työssäoppimismahdolli-
suuksia SOTLK:n terveysasemilla. 

Ensimmäistä kertaa messuilla ratkaistiin työyhtei-
söjen välinen osaaminen taitoradalla. Rata koostui 
neljästä rastista, joilla tiimit kilpailivat kliinisessä 
osaamisessa, tiimityötaidoissa ja potilasturvallisuu-
dessa. Mukana oli seitsemän tiimiä, joissa jokai-
sessa oli neljä jäsentä. Kisa arvosteltiin simulaa-
tiokoneiden antamien tulosten ja paikalla olevien 
tuomareiden pisteytysten perusteella. Myös asenne, 
rohkeus ja luovuus arvioitiin. 

Sairaanhoitajapäiville osallistumisesta vastannut 
hallintoylihoitaja Eija Silvennoinen oli saanut kil-
pailun järjestäjältä pyynnön nimetä SOTLK:n oma 
joukkue kisaan ja osastonhoitaja Marco-Juhan Kai-
nulainen keräsi kisajoukkueen viikko ennen varsi-
naista kilpailua. Joukkue muodostettiin Santaha-
minan terveysaseman henkilöstöstä ja se kilpaili 
nimellä SUSI1. Kisajoukkueeseen kuuluivat osas-
tonhoitaja Marco-Juhan Kainulainen sekä kenttä-
sairaanhoitajat Susanna Kajanto sekä Niina Sairi-
la. Joukkueen täydensi lääkintäaliupseeri Hemmo 
Huhtakangas Kaartin Jääkärirykmentistä. Joukkue 
tapasi kisapäivänä tunti ennen kisojen alkua tiukas-
sa taktiikan palaverissa, jossa pyrittiin vielä hio-
maan suoritukset huippuunsa. Vastassa olivat ko-
vat joukkueet: HUS Hyvinkään ensihoitoyksikkö, 
HUS Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikka, 
TYKS:n joukkue sekä liuta ensihoidon opiskeli-
joita sekä maallikoita. Tehtävinä olivat neurologi-
sen potilaan ensiarvio, ABCDE, sydänpysähdyk-

sen tunnistaminen ja defibrilointi sekä elvytyksen 
aloittaminen. Viimeinen rasti koostui rintakipupo-
tilaan hoidosta. Kisa oli äärimmäisen tiukka, mutta 
SOTLK:n joukkue kiilasi kärkeen napaten ensim-
mäisen sijan taitoradalla. Kliinisten taitojen lisäk-
si tuomarit arvostivat johtamista sekä ryhmädyna-
miikkaa. Tämä palkinto osoittaa, että SOTLK:n 
hoitohenkilöstöllä on korkea ammattiosaaminen 
sekä tietotaito ensihoitopotilaan hoidossa. Voim-
me olla ylpeitä koko kisajoukkueesta ja siitä, että 
puolustusvoimien kenttäsairaanhoitajat ovat ennen 
kaikkea eturivin osaajia!

Kirjoittajat:
Marco-Juhan Kainulainen 
osastonhoitaja
Sotilaslääketieteen keskus, Santahaminan varuskunnan 
terveysasema

Eija Silvennoinen
hallintoylihoitaja, laatupäällikkö  
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta

Kuva:
Sari Sormunen

SOTLK:n voittoisa joukkue, vas. Niina Sairila, 
Hemmo Huhtakangas, Marco-Juhan Kainulainen 
ja Susanna Kajanto.
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SOTLK:N KOULUTUSSUUNNITTELIJAN KOKEMUKSIA VUOrOTTELUVAPAALTA

”IhANA, IhANAMPI, IhANIN 
VUOrOTTELUVAPAA”

Grista Rouhiainen

Niin se vuosi meni, tuntuu kuin olisin eilen jäänyt vapaalle ja nyt olen jo taas täällä! 
Ajatuksen vuorotteluvapaasta sain kun mediassa alkoivat keskustelut vuorotteluvapaakor-
vauksen leikkaamisesta. Olihan ajatus käynyt päässä jo monta kertaa aikaisemmin, mutta 
jäänyt vain ajatukseksi. Olen tullut puolustusvoimiin jo vuonna 1988. Tuntui ihan kivalta 
ajatukselta olla välillä vähän kotona, siellä kuitenkin tekemistä riittäisi. 

Kesällä 2011 aloin kysellä silloiselta esimiehel-
täni Reijo Mäkiseltä, olisiko mahdollista jäädä 
vapaalle ja jos olisi, miten pitkäksi aikaa. Hen-
kilöstötoimisto laittoi paikan hakuun ja hake-
muksiakin tuli paljon. Oli kiva huomata, että 
tehtävä herätti niin suurta mielenkiintoa, vaik-
ka se oli sijaisuus. Hakijoista parhaaksi valikoi-
tui Pekka Seppälä ja hän aloitti sijaisenani jou-
lukuussa 2011. Emme Pekan kanssa ehtineet 
tehdä yhtään päivää yhdessä töitä, mikäli oli si-
nänsä harmi, sillä en voinut häntä tehtävään pe-
rehdyttää. Hyvin hän oli tehtävää vuoden ajan 
hoitanut, kiitos Pekalle siitä.

Vuorotteluvapaan hakeminen ei ollut kovin 
vaikeaa, mutta se myöntäisikö työ- ja elinkei-
notoimisto vapaan vain ei, oli hiukan jännit-
tävää.

Korvaus vuorotteluvapaan ajalta ei ole kovin 
iso (70 % ansiosidonnaisesta päivärahasta), 
mutta kyllä sillä toimeen tuli. Ilmeisesti sitä op-
pii karsimaan menot niin, että ei nälkään kuole. 

Minulla ei ollut mitään erikoisia suunnitel-
mia etukäteen siitä, mitä vapaalla tekisin. Aja-
tus siitä,  ettei aamuisin tarvitse lähteä ajele-
maan töihin, oli jo aivan ihana. Hiukan kyllä 
suunnittelin, että remonttia pitää tehdä ja val-
mentautua hevosten kanssa useammin. Meillä 
on neljä omaa hevosta, välillä viisi, ja vieraita 
hevosia hoidossa saman verran. Aloitin sään-
nöllisen valmentautumisen uudelleen monen 
vuoden tauon jälkeen. Meillä kävi valmentaja 
kotona ja kävin myös valmennuksissa tallilla. 
Remonttiakin tuli vähän tehtyä, talo maalattua 
ja muuta sellaista pientä hommaa. 

Yhtenäkään päivänä ei tarvinnut miettiä mitä 
tekisi. Ajankohta oli hyvä myös uuden koiran 
ottamiselle. Meille muutti alkuvuodesta 2012 
ihana shar pei -rotuinen Lola. Ennestään meil-
lä oli jo Paavo-koira ja jokunen kissa. Paavon 
suhteen pelkäsin aluksi hieman sitä, miten se 
Lolaan suhtautuisi, mutta kaikki meni lopulta 
hienosti. Paavokin rakastui heti Lolaan, olihan 
se aivan ihana ”ryppyrulla”. Lola puolestaan 
osoitti todella suurta mielenkiintoa kissoja 
kohtaan. 

Työt eivät vuorotteluvapaan aikana pahemmin 
mielessä käyneet, ainoastaan mukavia työka-Grista Rouhiainen ratsastusvalmennuksessa.
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vereita välillä oli ikävä. Ajatuksissa oli, että 
”voi heitä siellä”: pakertavat sisällä ja meikä-
läinen ratsastelee ulkona ihanassa ilmassa.

Syksyllä kuulin, että muutoksia SOTLK:ssa 
tulee paljon ja että olisin itse muutoksen koh-
teena. Tämä ei tietysti ollut mikään muka-
va uutinen, mutta osasin sitä jo odottaa. En-
nen tämän tiedon saantia olin ajatellut, että en 
enää töihin palaa, vaan teen jotain aivan muu-
ta. Tämä muutos aiheutti sen, että tulin toisiin 
ajatuksiin. Katsotaan tämä nyt loppuun ja sit-
ten sen jälkeen muita juttuja.

Töihin paluu ei ollut mikään mukava koke-
mus: suoraan infotilaisuuteen, joka oli järjestet-

VUOrOTTELUVAPAA

• Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuo-
rottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien 
tehtävien suorittamisesta. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan vastaavaksi ajaksi työ- ja 
elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

• Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa, virkasuhteessa tai siihen verratta-
vassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työ-
aikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta.

• Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan al-
kamista. Työntekijän kokoaikaisen palvelussuhteen samaan työnantajaan on pitänyt 
kestää yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan 
alkamista

• Vuorotteluvapaa voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja enintään 359 kalenteripäi-
vää. Vuorotteluvapaan voi pitää myös useammassa jaksossa.

• Vuorottelijalla on oikeus vuorottelukorvaukseen vuorotteluvapaan ajalta.

• Korvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oi-
keus työttömäksi jäädessään. Korvaus on 80 %, jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuo-
den työhistoria ennen vapaan alkamista. Työttömyyskassaan kuuluva vuorottelija hakee 
vuorottelukorvauksen omasta työttömyyskassastaan ja sen suuruus lasketaan ansiopäi-
värahan perusteella. Jos vuorottelija ei kuulu työttömyyskassaan, vuorottelukorvaus 
haetaan Kelasta ja sen suuruus lasketaan peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia.

• Lisätietoja saat Sotilaslääketieteen keskuksen esikunnan henkilöstöalalta ja työvoi-
matoimistosta.

Lähteet:
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/05_vuorotteluvapaa_ja_osa-aikatyo/index.jsp
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/010302124313EH

ty meille muutoksen kohteena oleville. Mutta 
nyt kun tätä kirjoitan, menee työnteko jo ihan 
sujuvasti.

Toivotan työniloa kaikille. Hakekaa vuorottelu-
vapaata, jos siltä tuntuu: se on mahtavaa aikaa.

Kirjoittaja:
Grista Rouhiainen
koulutussuunnittelija
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta

Kuva:
Anna Vuorinen
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SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEErILIITTO r.Y:N 
TOIMINTAKErTOMUS 2012

Hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden 2012 
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 Pertti Patinen.

LIITON LAUTANEN

Perinteinen liiton hopealautanen Lääkintäkou-
lun reserviupseerikurssien upseerioppilaal-
le myönnettiin kurssin kouluttajien esityksen 
mukaisesti upseerikokelas Joonas Rautavaa-
ralle. Lautasen luovutti lääkintäeversti Ilkka 
Mäkitie kurssin 241 ylentämis- ja päätöstilai-
suudessa 21.12.2012 Lahden Upseerikerholla. 

TALOUS

Liiton talous on ollut tasapainoinen vuonna 
2012. Liiton jäsenmaksu vuonna 2012 on ollut 
varsinaisilta jäsenilta 30 euroa ja eläkeläisjä-
senilta 15 euroa. Talouskokous vahvisti jäsen-
maksut vuodelle 2012 varsinaisilta jäseniltä 
30 euroa ja eläkeläisjäsenten osalta 15 euroa.

MATKA-AVUSTUKSET

Liiton hallitus voi myöntää matka-avustusta 
jäsenilleen sotilaslääketieteellisiin kongres-
seihin osallistumiseen. Vuoden 2012 aikana ei 
myönnetty matka-avustuksia.

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

Suomen Lääkintäupseeriliitto on jatkanut toi-
mintaansa aiemman toimintatavan mukaises-
ti sotilasterveydenhuollon edistämiseksi sekä 
maanpuolustushengen ylläpitämiseksi jäsenis-
tön sekä viiteryhmien keskuudessa.

LIITON KOKOUKSET JA EKSKUrSIOT

Liiton vuosikokous järjestettiin sääntöjen mu-
kaisesti keväällä, 13.4.2012, Helsingissä Kes-
kussotilassairaalan tiloissa. Ennen kokousta 
tutustuttiin talossa nykyisin toimivan Hoiva-
keskus Esperin toimintaan. Tilaisuuden jäl-
keen nautittiin liiton tarjoama päivällinen. 
Osallistujia oli yhteensä 24 henkilöä – muka-
na useita entisen Keskussotilassairaalan työn-
tekijöitä. 

Liiton kevätekskursio järjestettiin 25.–
27.5.2012 Saarenmaalle. Matkalle osallistui 
22 henkilöä. Ohjelmaan sisältyi myös sauno-
minen ja päivällinen liiton edellisen puheen-
johtaja, lääkintäeversti Ari Peitson isännöimä-
nä Kooli Koplissa.

Liiton talouskokous järjestettiin 10.11.2012 
Viipurissa liiton syysekskursion yhteydessä. 
Ohjelmassa oli tutustumista Viipurin nähtä-
vyyksiin. Hallitus piti ennen kokousta strate-
giaseminaarin Lappeenrannassa 9.11.2012. 

hALLITUKSEN TOIMINTA

Vuosikokouksessa valittiin liitolle hallitus. 
Harri Pihlajamäen tilalle valittiin Jari Autti.

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  Heini Harve-Rytsälä
Jäsen  Kari KK Venho
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Lääketieteellinen toimituskunta: 
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50 VUOTTA SITTEN: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1963

MAAVOIMIEN 
KANTAHENKILÖKUNNALLA 
ESIINTYVISTÄ AMMUNNAN 
AIHEUTTAMISTA 
KUULOVAMMOISTA

Maavoimien kantahenkilökunnalla esiintyy melko 
runsaasti ammunnan aiheuttamia kuulovammo-
ja, aineistomme mukaan keskimäärin 53 %:lla. 
Lisäksi on otettava huomioon, että ei-meluvam-
maisten ryhmään sisältyy 56 sellaista, joilla kuu-
lo on huonontunut tulehdusperäisen tai jonkin 
tarkemmin määrittämättömän korvasairauden 
takia. Aineistomme viittaa siihen, että detonaa-
tiovammat ja muut kuuloa huonontavat prosessit 
muodostavat kantahenkilökuntamme suurimman 
sairausryhmän, onhan vain joka kolmannen kuu-
lo moitteeton.

Suorittamamme kyselyn mukaan vain ani harvat 
käyttävät säännöllisesti jotakin melusuojaa, yleen-
sä pistoolin hylsyä tai pelkkää kuivaa pumpulia. 
Pumpulilla ei ole käytännöllisesti katsoen ollen-
kaan ääntä vaimentavaa vaikutusta. Useat vas-
tasivat mielipiteenään melusuojista, että ne ovat 
varmasti tarpeelliset ”heikkokorvaisille”, ”vahva-
korvaiset” eivät ilmeisesti tarvitse suojausta. Esittä-
mämme aineiston mukaan tällaisia vahvakorvaisia 
on kuitenkin selvä vähemmistö, niistäkin osa toi-
mistossa työskenteleviä.

TISLEITÄ

Turun yliopiston kansleri on määrännyt lääketie-
teen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoihin 
kuuluvaksi totaalisen maanpuolustuksen lääkinnän 
opetuksen. Kuvamme ensimmäisen kurssin viimei-
sestä harjoitustilanteesta taustanaan JSP-teltta.

ERÄITÄ AJATUKSIA 
LÄÄKINTÄPALVELUSTA 
KRIISITILANTEISSA

Jos kerran lähdetään siitä nykyoloissa ainoasta jär-
kevästä ratkaisusta, että lääkintäpalvelu on organi-
soitava alueellisesti, jotta se voisi täyttää totaalisen 
sodan vaatiman alueellisen puolustuksen asettamia 
tehtäviä, on myös luotava tarvittavat alueelliset joh-
toelimet, joilla on tarpeelliset valtuudet lääkintäpal-
velun kaikinpuoliseksi järjestämiseksi. Mikä tämä 
instanssi tulee olemaan, jääköön tässä yhteydessä 
tarkemmin pohtimatta. Ehkä voidaan ajatella lää-
ninlääkärin laajennettua toimistoa ja hänen alaisi-
naan tärkeimmissä kohteissa kaupunginlääkärin 
vastaavaa elintä, tai ehkä jokin muu ratkaisu voi olla 
edullisempi. Pääasia on, että on olemassa tarpeeksi 
arvovaltainen elin, joka myös pystyy nämä vaativat 
tehtävät tehokkaasti suorittamaan. Vaikeuksia tulee 
varmasti olemaan, sillä monet intressit voivat käydä 
vastakkain ja mm. suhtautuminen puolustuslaitok-
sen erikoisasemaan voi aiheuttaa kitkaa.
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