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PÄÄKIRJOITUS

Sotilaslääketieteen keskuksella on takanaan 
ensimmäinen vuosi osana Puolustusvoimien 
logistiikkalaitosta. On aika tarkastella ja arvi-
oida viime vuoden toimintaa, sillä puolustus-
voimauudistuksessa vuoden 2015 tavoitteeksi 
asetettiin toiminnan vakauttaminen ja toimin-
tojemme kytkeminen osaksi Logistiikkalaitosta. 

Logistiikkalaitoksen toiminnan käynnisty-
minen vuonna 2015 sisälsi paljon haasteita.  
Laitokseen liitettiin puolustushaaroista laajo-
ja toimintokokonaisuuksia. Hankintojen ja ra-
hoituksen keskittäminen yhteen paikkaan tie-
dettiin vaativaksi tehtäväksi. Sotilaslääke-
tieteen keskuksen etuna olivat organisaati-
omme aiemmat muutokset, joilla toiminnal-
lisuuksiamme oli jo paranneltu. Liittyminen 
Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen vai-
kutti erityisesti hallintoomme eli esikuntaan. 
Hallinnon yhteensovittaminen onnistui, mut-
ta se vaati paljon työtä henkilöstöltämme se-
kä myös kärsivällisyyttä sietää ajoittaisia pal-
velukatkoja. Nyt on todettava, että Sotilaslää-
ketieteen keskus on onnistunut liittymisessään 
hyvin ja olemme nyt osa suurta logistiikan 
perhettä, Puolustusvoimien logistiikkalaitosta.

Viime vuosi oli siis uuden toimintaympäris-
tön aikaa. Sotilaslääketieteen keskuksen teh-
tävät ja palvelutuotantovastuut eivät kuiten-
kaan muuttuneet uudistuksessa ja siten toi-
mintaamme on mahdollista verrata aikaisem-
piin vuosiin. 

Terveydenhuollon kustannukset nousivat yh-
teiskunnassa vuonna 2015 noin 1,8 %. Tämä 
on pienempi nousu kuin aikaisempina vuosi-
na, mutta terveydenhuollon toimintojen kehit-
tämiselle on tarvetta jatkossakin ja tähän tule-
valla SOTE-uudistuksella pyritään.

Sotilaslääketieteen keskuksen terveydenhuol-
lon kustannusten nousu on ollut aina pienem-
pää verrattuna muuhun yhteiskuntaan, mutta 
vuosi 2015 oli erikoinen poikkeus; pystyimme 
15 %:n kustannussäästöön verrattuna vuoteen 
2014. Toimialamme keskitetyllä johtamisel-
la ja kohdennetuilla kustannusten vähennys-

toimilla olemme kyenneet saamaan aikaisek-
si merkittävimmän kustannussäästön histori-
amme aikana. 

Suomen turvallisuustilanne on muuttunut ja 
on ilmennyt uudenlaisia uhkakuvia. Erilaiset 
kriisit eskaloituvat entistä nopeammin ja yh-
teiskunnan kyky reagoida ja vastata nopeas-
ti toiminnoillaan uhkakuvaan on korostunut. 
Myös Puolustusvoimat on uuden tilanteen 
edessä, kun valmiuskykymme edellytetään 
kykenevän vastaamaan nopeammin ja parem-
min muutoksiin.

Tämä on johtanut Sotilaslääketieteen keskuk-
sen operatiivisten valmiuksien ja suunnitelmi-
en päivitystarpeeseen ja nostanut selkeämmin 
esille myös verkottumisen tarpeen sekä muun 
yhteiskunnan resurssien käyttöön ottamisen 
osaksi poikkeusolojen toimintoja. Suunnitte-
luyhteistyö on laajentunut koskemaan kaikkia 
kansallisia terveydenhuollon toimijoita. Tule-
va SOTE-uudistus vaikuttaa osaltaan siihen 
merkittävästi, kun päivystyssairaalajärjestel-
mää ja palvelutuotannon aluevastuujakoja uu-
distetaan. 

Kansalliset voimavarat ovat pohja poikkeus-
olojen toimintaresursseille, mutta niiden riittä-
vyys tulee arvioida kriittisesti huoltovarmuu-
den ja kriisinsietokyvyn näkökulmasta. Suo-
mi on syventänyt pohjoismaista yhteistyö-
tä NORDEFCO:n kautta koulutuksessa. Li-
säksi tulisi tarkastella mahdollisuuksia poh-
joismaisen yhteistyön laajentamiseksi koske-
maan myös terveydenhuollossa käytettävän 
lääkintämateriaalin täydennyksiä. Kriisival-
miuden kansainvälistä verkottumista eri aloil-
la ja eri tasoilla on väistämättä parannettava, 
kuten Eurooppaa koetteleva pakolaisongelma 
on osoittanut. 

Sotilaslääketieteen keskuksen rooli kriisi-
valmiuden kehittämisessä on selkeä; olem-
me kenttä- ja katastrofilääkinnän erikoisosaa-
ja, jolla on nyt ja tulevaisuudessa kansallises-
ti merkittävä vastuu tuottaa Puolustusvoimien 
ja muun yhteiskunnan käyttöön poikkeusolo-
jen lääkintähuollon valmius.

Jouko Peltomaa 
lääkintäeversti 
Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja
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LÄÄKINTÄHUOLTO SUOMALAISESSA 
KRIISINHALLINTAJOUKOSSA LIBANONISSA

UNP 2-45 on FINIRISHBATT:n eli suomalais-irlantilaisen pataljoonan päätukikohta Ete-
lä-Libanonissa. Tällä hetkellä suomalaisten johtovastuulla toimivaan pataljoonaan kuuluu 
vajaa 300 suomalaista, noin 40 virolaista ja 180 irlantilaista rauhanturvaajaa. Näistä noin 
30 suomalaista tai virolaista sekä noin 30 irlantilaista on sijoitettuna kahteen etutukikoh-
taan 30 minuutin ajomatkan päähän päätukikohdasta. Lisäksi SKJL:n (suomalainen krii-
sinhallintajoukko Libanonissa) vahvuuteen kuuluu muutamia suomalaisia, jotka asuvat ja 
tekevät töitä UNIFIL:n (United Nations Interim Force in Lebanon) esikunnassa Naqou-
rassa sekä läntisen sektorin esikunnassa Shamaassa. Fidziläinen jalkaväkikomppania on 
ryhmittyneenä UNP 2-45:lle omaan leiriinsä hoitaen tukikohtamme vartiointitehtäviä.  

Suomalais-irlantilaisen pataljoonan päällik-
kölääkäri (SMO, Senior Medical Officer) on 
johtovastuun mukaisesti suomalainen. Päätu-
kikohdassa on pientä terveyskeskussairaalaa 
vastaava Unifil Level 1 -tason sairaala eli Me-
dical Aid Post (MAP), jossa päällikkölääkärin 
lisäksi työskentelee toinen suomalainen lääkä-
ri, Medical Officer (MO) ja irlantilaisten oma 
MO sekä pataljoonan hygieenikko. Sairaalan 

johdossa on suomalainen lääkintäjoukkueen 
johtaja eli hallinnollinen sairaanhoitaja. Hä-
nen lisäkseen MAP:n vahvuuteen kuuluu kuu-
si suomalaista sairaanhoitajaa ja kolme pe-
lastajaa sekä kuusi irlantilaista lääkintämies-
tä. Sairaanhoitajat muodostavat ensihoitoryh-
män (neljä sairaanhoitajaa) ja evakuointiryh-
män (kaksi sairaanhoitajaa ja kolme pelasta-
jaa). Pataljoonalla on lisäksi erillinen pelas-

Angel rescue -harjoitus; potilasta siirretään vaunuambulanssista helikopteriin.

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 1

3



tus- ja suojeluryhmä, jossa on kahdeksan pe-
lastajaa. Monipotilastilanteessa (Mass Casual-
ty, Mascal) he voivat tarvittaessa ja tilanteen 
niin salliessa muodostaa työpareja sairaanhoi-
tajien kanssa.

Level 1 -sairaala pystyy UNIFIL:n vaatimus-
ten mukaisesti tarvittaessa muodostamaan 
kaksi liikkuvaa lääkärijohtoista lääkintäyksik-
köä (Forward Medical Team, FMT).

Sairaalan lisäksi myös komppanioissa on lää-
kintäkoulutuksen saaneita rauhanturvaajia. 
Jääkärikomppaniassa jokaisella joukkueella 
on oma sairaanhoitaja ja kolme lääkintämies-
tä eli yhteensä kolme sairaanhoitajaa ja yh-
deksän lääkintämiestä. Virolaisen joukkueen 
sairaanhoitaja ja lääkintämiehet ovat virolai-
sia. Tukikomppanian tiedustelujoukkueella on 
oma sairaanhoitaja sekä kolme lääkintämiestä, 
kranaatinheitinjoukkueella oma sairaanhoitaja 
ja pioneerijoukkueella kolme lääkintämiestä.

Sairaalalla on käytössään kaksi kolmen hen-
gen potilashuonetta. Lisäksi yhdestä toimis-
tohuoneesta saadaan helposti kolmas kahden 
hengen potilashuone. Epidemiatilanteessa sai-
raalan ensihoitohuone ja käytävä varustetaan 
telttasängyillä, jolloin sairaalaan saataisiin hy-
vinkin mahtumaan 12–16 tavanomaista hoitoa 
vaativaa potilasta.

Sairaalalla on suomalaisen ja irlantilaisen hoi-
tajan ja lääkärin vastaanottoajat arkipäivisin 
kello 7.30–9.00 sekä 16.00–16.30 ja lauantai-
sin kello 10–11. Kiireelliset tapaukset hoide-
taan 24/7. Käytännössä etenkin operatiivisissa 
tehtävissä työskentelevät käyvät vastaanotolla 
muinakin kuin virallisina vastaanottoaikoina.

RAUHANTURVAAJIEN SAIRAUKSIEN HOITO
Tavanomaiset perusterveydenhuollon hoidet-
taviksi kuuluvat sairaudet saamme hoidettua 
ongelmitta. Meillä on pikatesteinä saatavissa 
riittävä määrä laboratoriokokeita (CRP-tuleh-
dusarvo, verenkuva, kreatiniini, urea, kalium, 
natrium, ionisoitu kalsium, kloridi, troponiini, 
verensokeri, verikaasuanalyysi, virtsan liuska-
testi ja nielun streptokokkitesti). Muita tavan-
omaisia välineitämme ovat sinusscan, pulssi-
oksimetri, kapnometri ja monitoimidefibril-

laattori, jossa on myös sydämen ulkoisen tah-
distamisen mahdollisuus. Lisäksi meiltä löy-
tyy ultraäänilaite, jota nykyinen sotilaslääkä-
rimme käyttää esimerkiksi vatsan tutkimiseen 
sekä ilmarinnan/pleuranesteen ja syvän laski-
motukoksen poissulkuun.

Intialaisjohtoisessa Naqouran Level 1+ -sai-
raalassa, joka vastaa lähinnä aluesairaalaa, 
ovat edustettuina merkittävimmät erikoisalat. 
Konsultaatiotarpeemme tälle tasolle on ollut 
todella vähäinen. Sairaalan hygieniakäytännöt 
poikkeavat jonkin verran pohjoismaalaisista 
käytännöistä.

Kiireettömissä erikoislääkärin kannanottoa 
tai erikoistutkimuksia (esimerkiksi magneet-
titutkimukset) vaativissa tilanteissa päällikkö-
lääkäri voi pyytää UNIFIL:n päällikkölääkä-
riltä luvan ohjata rauhanturvaaja Level 3 -ta-
son sairaalaan, joka vastaa yliopistosairaalaa. 
Suomalainen lääkäri tai hoitaja lähtee aina po-
tilaan mukaan tueksi. Hygieniataso Level 3 
-sairaaloissa vaikuttaa olevan hyvä. Kirjallis-
ten palautteiden saaminen eri tason sairaalois-
ta on ollut haasteellista.

Jatkoselvittelyjä tehdään myös Suomessa 
rauhanturvaajiemme palvelusvapailla joko  
julkisella tai yksityisellä sektorilla. Tämä  
käytäntö on toiminut todella hyvin.

PATALJOONAN ENSIHOITO
Level 1 -sairaalalla on suomalainen panssaroi-
tu ambulanssi sekä suomalainen ja irlantilai-
nen soft- eli panssaroimaton ambulanssi. Vau-
nuambulanssi on kymmenen minuutin val-
miudessa ja lähtee tarvittaessa osana pataljoo-
nan ensivasteyksikköä (Quick Reaction Team, 
QRT) lääkinnälliseksi tueksi leirin ulkopuo-
lisiin tapahtumiin kahden sairaanhoitajan ja 
kahden pelastajan miehittämänä. Irlantilainen 
soft-ambulanssi on niin ikään kymmenen mi-
nuutin lähtövalmiudessa kahden lääkintämie-
hen miehittämänä ja hoitaa leirin sisäiset hä-
lytykset. Tarvittaessa kolmas ns. vara-ambu-
lanssi nostetaan kymmenen minuutin lähtö-
valmiuteen, sen miehitys on suomalainen sai-
raanhoitaja ja pelastaja. Miehityksiä voidaan 
tarvittaessa vahventaa lisähoitajilla tai lääkä-
rillä aina kulloisenkin tilanteen mukaan.
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Monipotilastilanteessa lääkinnän ensivasteyk-
sikkönä lähtee paikalle vaunuambulanssi tar-
vittaessa vahvennetulla miehityksellä ja seu-
raavaksi tilannekeskuksen käskyn mukaisesti 
samanaikaisesti molemmat soft-ambulanssit, 
suomalainen vahvistettuna lääkärillä. Komp-
panioiden lääkinnän henkilöstö saapuu sairaa-
lalle, jos suinkin mahdollista.

Haavoittunut voidaan evakuoida tapahtu-
mapaikalta (Casualty Evacuation, Casevac) 
omaan Level 1 -sairaalaan, suoraan Naqouran 
Level 1+ -sairaalaan tai UNIFIL:n päällikkö-
lääkärin luvalla korkeamman tason sairaalaan 
Tyreen, Saidaan tai Beirutiin. Jatkoevakuoin-
ti (Medical Evacuation, Medevac) omasta sai-
raalasta korkeamman tason hoitoon tapah-
tuu joko maateitse tai helikopterilla vamman 
tai sairauden vakavuuden ja keliolosuhteiden 
mukaisesti.

Naqourassa on kaksi lääkintähelikopteria (Ae-
ro Medical Evacuation Team, AMET) 15:n ja 
90 minuutin lähtövalmiuksissa. Lentohenki-
löstö on italialaisia ja hoitohenkilöstö lääkä-
rit mukaan lukien ranskalaisia. Käytännössä 
helikopteri pystyy kuljettamaan korkeintaan 
yhden paaripotilaan ja yhden istuvan potilaan 
kerrallaan.

Evakuointi Level 1+ -tason sairaalaan Naqou-
raan helikopterilla kestää noin 15 minuuttia ja 
maateitse noin 40 minuuttia. Helikopterieva-
kuointi Beirutin St. Georgen sairaalaan (Level 
3) kestää 35–45 minuuttia (helikopterikent-
tä sijaitsee sairaalan katolla) ja maaevakuointi 
2-2,5 tuntia. Maaevakuointi Saidan Hammou-
din sairaalaan (Level 3) kestää noin tunnin.

Kiireellisiä evakuointitilanteita on harvoin, 
mutta vuodenvaihteessa kymmenen päivän si-

 Level 1 -sairaalan ensihoitohuone.
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sällä jouduttiin evakuoimaan kolme erimaa-
laista rauhanturvaajaa Level 3 -tasolle (syi-
nä Ekg-löydöksinen rintakipu, kova päänsär-
ky ja akuutti vatsakipu), yksi evakuoinneista 
tapahtui yöllä. Evakuoinnit sujuivat tilantei-
den vaatimalla nopeudella, vaikkakin kahdes-
sa ensimmäisessä oli tiettyjä tiedonkulkuhaas-
teita eri tason tilannekeskusten välillä liittyen 
evakuoinnin auktorisointiin vastuualueemme 
ulkopuolelle Saidassa sijaitsevaan Hammou-
din sairaalaan.

SAIRAANHOIDON JA ENSIHOIDON 
HAASTEITA
Joukkojen terveydentila on ollut erittäin hy-
vä allekirjoittaneen seuranta-aikana eli tou-
kokuulta 2015 alkaen. Harvinaisia toiminta-
alueeseemme liittyviä sairauksia ei ole esiin-
tynyt lukuunottamatta kahdella rauhanturvaa-
jalla todettuja luteen puremia. Viime kesänä 
oli pienimuotoinen vatsatautiepidemia, mut-
ta pahimmillaankin sairaalassamme oli vain 
kolme rauhanturvaajaa nesteytyksessä samaan 
aikaan. Talven tultua oli hengitystietulehdus-

kausi, mutta ainakin toistaiseksi olemme vält-
tyneet vakavilta jälkitaudeilta. Muiden roko-
tusten lisäksi rauhanturvaajamme rokotetaan 
myös influenssaa vastaan eikä influenssaepi-
demioita esiinny.

Kariekseen liittyviä paikkojen ja hampaiden 
lohkeamia on yllättävän paljon. Jonkin ver-
ran myös hampaiden eriasteisia tukikudostu-
lehduksia; etenkin osittain puhjenneet tai puh-
keamattomat viisaudenhampaat ovat osoittau-
tuneet ongelmaksi. UNIFIL:n hammaslääkäri-
palvelut alueella ovat puutteelliset, esimerkik-
si Naqouran Level 1+ -hammaslääkäri laittaa 
vain väliaikaisia paikkoja, jolloin hammashoi-
toa jouduttaisiin jatkamaan kotimaassa. Kii-
reettömät tai puolikiireiset hammasongelmat 
hoidatetaankin Suomessa rauhanturvaajien 
palvelusvapailla. Itäisen sektorin kiinalaisen 
lääkintäkomppanian palvelut espanjalaisessa 
pataljoonassa toimivat paremmin ja olemme-
kin käyttäneet pääsääntöisesti heidän palvelui-
taan. Hoidatimme heillä yhden hammasjuuren 
paiseen; juurihoito lienee onnistunut odotetusti, 
mutta vaati kaikkiaan kolme vastaanottokäyntiä. 

Suuronnettomuusharjoitus.
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Rauhanturvaajat urheilevat paljon, joten tu-
ki- ja liikuntaelinten rasitusvammoja sekä ur-
heiluvammoja esiintyy runsaasti. Vakavim-
mat vapaa-ajan tai urheiluun liittyvät tapatur-
mat suomalaisilla ovat olleet kasvomurtuma, 
sormen ja jalkapöydän luun murtumat, ukko-
varpaan sijoiltaanmeno sekä polven eturistisi-
teen, hauislihaksen ja akillesjänteen repeämät. 
Hieman erikoisempia Suomessa palvelusva-
paalla diagnosoituja sairauksia ovat olleet ke-
liakia, mahdollinen naudanliha-allergia ja sar-
kooma.

Tositilanteessa korkeamman tason palve-
lut toimivat. Eräs rauhanturvaajamme laitet-
tiin Naqouraan Level 1+ -sairaalaan umpili-
säkkeen tulehduksen epäilynä. Ultraäänitut-
kimuksen perusteella epäiltiin kasvannaista ja 
hänet ohjattiin Naqourasta jatkotutkimuksiin 
Tyreen Jabal Amelin sairaalaan, jossa CT-tut-
kimuksen jälkeen edelleen epäiltiin kasvainta. 
Jatkoselvittelyt päätettiin teetättää Suomes-
sa, missä loppujen lopuksi todettiin odotetusti 
umpilisäkkeen ympäristön paise. Paise tyhjen-
nettiin ja rauhanturvaaja palasi sairausloman 
jälkeen alueelle työkykyisenä. 

KOULUTUSTOIMINTA
Lääkinnän henkilöstö kouluttaa sekä toisiaan, 
pataljoonan muuta lääkintähenkilöstöä että 
tavallisia rauhanturvaajia. Syyskuussa 2015 
kaksi Sotilaslääketieteen keskuksen kenttä-
sairaanhoitajaa kävi kouluttamassa meitä kah-
den simulaattorinuken kera. Henkilökuntam-
me oli innostunutta ja koulutus osoittautui to-
della monipuoliseksi ja antoisaksi. Osallis-
tumme läntisen sektorin esikunnan yhteisiin 
harjoituksiin joko harjoituksen kohteena, har-
joituspotilaina tai evaluoijina. Erikoisuutena 
mainittakoon, että tammikuussa 2016 läntisen 
sektorin esikunta pyysi suomalaisen lääkinnän 
tukea organisoimaansa yhteiskoulutukseen li-
banonilaisen armeijan (Lebanese Armed For-
ces) kanssa.

Tammikuun lopulla oli kahdeksan päivän si-
sällä kolme suurta harjoitusta: koko päivän 
kestävä läntisen sektorin esikunnan Combin-
Ex, siihen yhdistettynä UNIFIL:n Angel Res-
cue ja lisäksi erillisenä harjoituksena pataljoo-
nan oma Mascal. Angel Rescue -harjoitukses-

sa yksi potilas evakuoitiin lääkintähelikopte-
rilla Naqouran Level 1+ -sairaalaan. Kaikki 
harjoitukset sujuivat lääkinnän osalta mallik-
kaasti vaikka parannettavaakin toiminnassam-
me löytyi.

Suomalaiset naislääkärit ja -hoitajat osallistu-
vat lähikylien paikallisille siviilinaisille suun-
nattuun ensiapuvalmiuksien nostamiseen osa-
na pataljoonan siviili-sotilasyhteistyötä (CI-
MIC-toiminta).

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Omassa Level 1 -sairaalassamme yhteistyö ir-
lantilaisten kanssa kuten myös jääkärikomp-
panian virolaisen joukkueen sairaanhoitajan 
kanssa on sujunut hyvin. Eri pataljoonien Le-
vel 1 -sairaaloihin ja helikopterihenkilöstöön 
pidetään yhteyksiä molemminpuolisin vierai-
luin ja sähköpostiviestein. Olemme käyneet 
tutustumiskäynneillä sekä Level 1+ - että Le-
vel 3 -tason sairaaloissa niin Naqourassa, Sai-
dassa kun Beirutissakin. Lisäksi tukeaksemme 
paikallista väestöä ja säästääksemme rauhan-
turvaajien vaivannäköä ja aikaa olemme teh-
neet lähikylän paikallisen sairaalan poliklini-
kan kanssa yhteistyötä tiettyjen laboratorio-
kokeiden ja röntgenkuvien saamiseksi; hin-
nat ovat edullisia ja palvelu on toiminut lois-
tavasti.

Kokonaisuutena pataljoonamme lääkinnän 
olosuhteet sekä koulutustaso ovat erinomaiset. 
Suurimpana huolenaiheena on marraskuus-
sa 2016 tapahtuva pataljoonan johtovaltiovas-
tuun vaihto, jolloin Level 1 -sairaalasta vas-
taavat irlantilaiset. He ovat olleet kiinnostu-
neita kartoittamaan tämänhetkistä välineistö-
ämme ja henkilöstöämme, mutta Irlanti ei kui-
tenkaan sijoita alueelle sairaanhoitajia, joten 
esimerkiksi ensivasteyksikön lääkinnällinen 
taso tulee muuttumaan. Myös välineistön ja 
ambulanssien osalta on odotettavissa muutok-
sia, jotka voivat vaikuttaa palvelujen laatuun. 

Kirjoittaja:

Aila Korhonen  
Päällikkölääkäri SKJL 

Kuvat:

Puolustusvoimat
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HYGIEENIKKONA SUOMALAISESSA 
KRIISINHALLINTAJOUKOSSA LIBANONISSA

Ympäristöterveydenhuollon asioissa hygiee-
nikkoa tukee kotimaassa Sotilaslääketieteen 
keskuksen Ympäristöterveyden sektori ja ym-
päristönsuojeluasioissa Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen esikunnan Ympäristönsuo-
jelusektori.

Hygieenikko on osa pataljoonan esikuntaa ja 
toimii huoltopäällikön alaisuudessa. Kuka ta-
hansa voi kuitenkin tulla suoraan hygieenikon 
puheille. Hygieenikon toimisto ja kenttälabo-
ratorio ovat pataljoonan päätukikohdan (UNP 
2-45) sairaalan tiloissa. Sairaalan henkilöstö 

tukee hygieenikkoa ja yksi sairaanhoitajista 
toimii hygieenikon sijaisena.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Suomalais-irlantilaisella pataljoonalla on kol-
me keittiötä, yksi jokaisessa tukikohdassa. Li-
säksi päätukikohdan aitojen sisäpuolella on 
yhteensä kolme yksityistä toimijaa, jotka kuu-
luvat myös hygieenikon vastuulla olevan elin-
tarvikevalvonnan piiriin. Päätukikohdan suur-
talouskeittiö valmistaa noin 1 300 annosta päi-

UNIFIL-operaation suomalais-irlantilaisessa pataljoonassa toimii suomalainen hygieenik-
ko, joka vastaa ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta. Hygieenikolla on tär-
keä rooli miehistön palvelusturvallisuuden ja operatiivisen toimintakyvyn ylläpidossa. Hygi-
eenikon tehtävänä on tunnistaa ja ehkäistä mahdollisia ruoka-, vesi- ja ympäristövälitteisiä 
epidemioita sekä varmistaa, että rauhanturvaajien asumis- ja harrastusympäristö ei aiheuta 
terveyshaittaa. Lisäksi Puolustusvoimien ympäristöterveysviranomainen on delegoinut hy-
gieenikon vastuulle myös elintarvike- ja terveydensuojelulakien mukaista viranomaistoimi-
valtaa suomalaisessa kriisinhallintajoukossa. 

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 1

8



vässä ja etutukikohdat kumpikin noin 90 an-
nosta päivässä. Päätukikohdan keittiössä työs-
kentelee suomalaisia kokkeja sekä irlantilaisia 
ja paikallisia keittiötyöntekijöitä. UNIFIL toi-
mittaa elintarvikkeet pataljoonaan kerran vii-
kossa. Elintarvikkeet saapuvat UNIFIL:in yh-
teisen tukkurin kautta, ja tuotujen elintarvik-
keiden laatu tarkistetaan huolellisesti. UNP 
2-45:n porttien ulkopuolella on useita paikal-
lisia ravintoloita. Näitä ravintoloita ei tarkas-
teta rutiininomaisesti, eikä niitä suositella rau-
hanturvaajien käyttöön. 

Päätukikohdassa on oma vedenpuhdistuslait-
teisto. Vedenpuhdistusprosessi perustuu kään-
teisosmoosiin. Lisäksi laitteistossa on UV-va-
lo sekä kloorinsyöttö. Raakavesi tuodaan tu-
kikohtaan vesiautoilla kahdelta UNIFIL:in 
kaivolta. Raakaveden laatu on verrattavissa 
suomalaisen pintaveden laatuun. Puhdistet-
tua vettä ajetaan erillisellä säiliöautolla kum-
mallekin etutukikohdalle. Vedenpuhdistuslait-
teiston käyttöön on koulutettu kolme henkilöä, 
joista vähintään yksi on aina alueella. Hygiee-
nikko ottaa näytteet vedestä viikoittain ja tut-
kii kenttälaboratoriossaan fysikaaliset ja mik-
robiologiset muuttujat. Kemialliset muuttujat 
tutkitaan kerran kuukaudessa kolorimetrillä ja 
vesinäytteet lähetetään Suomeen akkreditoi-
tuun laboratorioon vuosittain.

Verkostovesi on kaikissa tukikohdissa juoma-
kelpoista. Veden laatu on ollut hyvä ja veden-
puhdistuslaitteisto on toiminut lähes moitteet-
tomasti. Lisäksi suomalaisilla ja virolaisilla 
rauhanturvaajilla on käytössä pullovettä. Pul-
lovesissä on ollut muutama huonolaatuinen 
erä, mutta reklamoinnin jälkeen veden laatu 
on parantunut.

TUHO- JA HAITTAELÄINTORJUNTA
Etelä-Libanonin olosuhteet ovat mitä otolli-
simmat monille eri tuho- ja haittaeläimille. Li-
säksi alueella on merkittävä rabies- eli raivo-
tautiriski. Suomalaisilla on tiukka linja, että 
mitään eläimiä ei saa ottaa lemmikiksi, mut-
ta irlantilaisten etutukikohdassa on lemmikki-
koiria. Päätukikohdassa pyörii muutamia kis-
soja, joita loukutetaan ja viedään UNIFIL:n 
eläinkeskukseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Hygieenikon vastuulla on ohjata ja seurata jä-
tehuollon ja jätevesijärjestelmän toimivuutta, 
valvoa ympäristövahinkojen korjaustoimen-
piteitä ja raportoida niistä UNIFIL:n esikun-
taan sekä valvoa ympäristönsuojelumääräys-
ten toteutumista suomalais-irlantilaisessa pa-
taljoonassa.

Päätukikohdassa tapahtuu melko usein pieniä 
ympäristövahinkoja. Yleisimmin maahan tai 
asfaltille valuu öljyä tai polttoainetta. Päätuki-
kohdassa on osaava palo- ja pelastusyksikkö, 
jonka henkilöstö ottaa ympäristövahingon sat-
tuessa ensitoimet hallintaan.

Pataljoona tuottaa paljon erilaisia jätteitä. Li-
banonissa ei ole vielä asiallista jätehuoltoa tai 
kierrätysjärjestelmää, joten päätukikohdas-
sa erotellaan vain pahvit, puu- ja metallijäte, 
ruokalasta tuleva biojäte sekä ongelmajätteet. 
UNIFIL huolehtii ongelmajätteiden hävityk-
sestä. Näihin jätteisiin kuuluvat esimerkiksi 
öljy- ja ilmasuodattimet, akut, elektroniikka-
jäte ja pilaantuneet maat.

MIELENKIINTOISIA TAPAUKSIA 
Marraskuussa 2015 rotaationvaihdon aikaan 
päätukikohdan yhdessä majoitustilassa havait-
tiin lutikoita. Tarkempi kuvaus tapahtuneesta 
on seuraavalla aukeamalla.

Joulukuussa 2015 päätukikohdan keittiöllä ha-
vaittiin kärsäkkäitä riisissä, todennäköisimmät 
lajit ovat riisi- tai jyväkärsäkäs. Tuhoeläimiä 
havaittiin riisin säilytykseen käytetystä me-
rikontista tuhansia. Saastuneet riisisäkit oli 
helppo tunnistaa, koska kärsäkkäät kaivau-
tuivat säkin punosten välistä ulos jättäen sä-
kin pintaan satoja pieniä reikiä. Riisit asetet-
tiin käyttökieltoon ja siirrettiin pakastimeen 
kahdeksi viikoksi kärsäkkäiden tuhoamisek-
si ennen elintarvikkeiden hävittämistä. Riise-
jä hävitettiin yhteensä 425 kg ja vehnäjauhoja 
370 kg. Merikontissa olleet muut elintarvike-
pakkaukset tarkastettiin aistinvaraisesti, puh-
distettiin ja siirrettiin uuteen säilytyskonttiin. 
Saastunut kontti käsiteltiin hyönteismyrkyllä, 
pestiin, desinfiointiin ja siirrettiin pois elintar-
vikekäytöstä. 
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JATKO UNIFIL-OPERAATIOSSA
Irlantilaiset ottavat johtovaltiovastuun suoma-
lais-irlantilaisessa pataljoonassa marraskuussa 
2016. Tällöin myös hygieenikon tehtävät siir-
tyvät Irlannin vastuulle. Vielä ei ole tiedossa 
kouluttaako Irlanti hygieenikon, vai hajaute-
taanko tehtävät useammalle eri henkilölle. Ai-
kaisemmin heillä ei ole ollut hygieenikkoa.

Kriisinhallintatehtävissä hygieenikkona ole-
minen on ollut ammatillisesti äärimmäisen 
mielenkiintoista ja opettavaista. Uusia tilan-
teita on tullut eteen monia, ja ne on hoidettu 
ajankohdasta riippumatta. Harvassa työpai-
kassa voi sanoa, että on saman päivän aikana 
käynyt tarkastamassa suurtalouskeittiön, val-
vonut ympäristövahingon korjaustoimenpitei-
tä sekä loukuttanut kissoja. 

Kirjoittaja:

Tuire Tapanen  
hygieenikko, MilOff 2 
SKJL

Kuvat:

Puolustusvoimat

Kärsäkkäät kaivautumassa ulos säkin punos-
ten välistä.

Luteita UNIFIL-operaatiossa

Marraskuussa 2015 suomalais-irlantilaisen 
pataljoonan yhdessä majoitushuoneessa ha-
vaittiin luteita. Epäily heräsi, kun huoneen 
asukas teki näköhavainnon kutsumattomis-
ta vieraista aamuyöllä. Hygieenikko tarkasti 
tilat ja vahvisti lude-epäilyn oikeaksi. 

Tämän jälkeen tehtiin seuraavat toimenpi-
teet:

• Asukkaat siirrettiin väistötiloihin pesey-
tymisen ja saunomisen jälkeen, mutta ta-
varat jätettiin asuinhuoneistoon. Henki-
löille haettiin puhtaat vaatteet sekä uudet 
petivaatteet varastolta

• Asiasta tiedotettiin ensin pataljoonan 
komentajaa, huoltopäällikköä sekä Soti-
laslääketieteen keskusta. Tilanteesta laa-
dittiin tiedote Maavoimien esikuntaan. 
Koko pataljoonaa tiedotettiin tilanteesta

• Kaikki huoneistoon jätetyt tuotteet läm-
pökäsiteltiin. Käyttöön otetut vaatteet 
käsiteltiin kuumalla ja muut tuotteet ase-
tettiin pakastimeen yli viikoksi

• Asuinhuoneiston väliseinärakenteet pu-
rettiin ja poltettiin. Väliseinärakenteis-
ta löytyi kolme ludepesäkettä. Purkami-
sen yhteydessä havaittiin useita aikuisia 
yksilöitä, munia, ulostetta sekä luotuja 
nahkoja

• Petivaatteet poltettiin

• Paikallinen tuholaistorjuntayritys käsit-
teli huoneiston kolme kertaa deltamet-
riinillä. Ensimmäisellä käsittelykerralla 
myrkytettiin myös naapurihuoneistot

• Asukkaat saivat palata asuinhuoneistoon 
ensimmäisen käsittelykerran jälkeen.

Luteiden alkuperää ei saatu selville, mutta 
uusia tuhoeläinhavaintoja ei ole ollut. Rau-
hanturvaajille on tiedotettu, mitä merkke-
jä heidän tulee seurata omissa majoitus-
huoneissaan luteiden nopean havaitsemi-
sen ja hävittämisen takaamiseksi. Lutikoi-
den esiintymiseen reagoidaan pataljoonassa 
välittömästi, ja hävittämistoimenpiteet teh-
dään huolellisesti tuhoeläinten leviämisen 
estämiseksi.
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PÄÄLLIKKÖLÄÄKÄRINÄ AFGANISTANISSA 

Kävin naisten vapaaehtoisen asepalveluksen 2008–2009. Kotiuduin tuolloin toiminnassa 
olleesta Hennalasta lääkintävänrikkinä. Olen aina ollut kiinnostunut työskentelystä ulko-
mailla ja mielessä on ollut yhdistää ammatillinen ja sotilaspuoli. Asepalveluksen suoritin 
ennen viimeistä vuottani lääketieteellisessä ja ennen reissuun lähtöä jäljellä olisi ollut vii-
meinen vuosi erikoitumista anestesiaan ja tehohoitoon. Aika oli kaikin puolin sopiva astua 
palvelukseen ja kohteeksi haarukoitui Afganistan kahdeksan kuukauden ajaksi toukokuusta 
2015 tammikuuhun 2016.

Aiemmin alueella on ollut kaksikin suo-
malaista lääkäriä, joista toinen on toiminut 
MEPT:n (Mobile emergency physician team) 
osana ja toinen suomalaisen kriisinhallin-
tajoukon päällikkölääkärinä. Koko operaa-
tio muuttui ISAF:sta (International Securi-
ty Assistance Force) RS-operaatioksi (Re-
solute Support) vuoden 2015 alussa. Suoma-
lainen joukko pienentyi alle sataan ja muut-
ti saksalaisten johtamaan leiriin Pohjois- 
Afganistanissa Mazar-e Sarifissa. Pieni jouk-
ko suomalaisia toimi myös Kabulissa. Aiem-
min Suomen MEPT oli toiminut omien se-
kä pohjoismaalaisten joukkojen kanssa, mut-
ta syksyllä 2014 Suomen MEPT siirtyi Mo-
bile Medical Platoonin (Platoon) alaisuu-
teen, jossa toimintaa johtivat hollantilaiset.  
Platoon kuului puolestaan Medical Compa-
nyn alaisuuteen, jonka johdossa olivat saksa-
laiset ja tämän alla toimi myös leirin Role 2 

-tasoinen sairaala. ISAF-operaation muutut-
tua RS-operaatioksi, muuttui koko toiminta-
ajatus afgaanien kouluttamisen, tukemisen ja 
neuvonnan suuntaan. Tavoitteena on, että af-
gaanit pystyisivät itse huolehtimaan maas-
taan. Aiemmin sairaalassa hoidettiin runsaas-
tikin haavoittuneita afgaaneja, mutta vuoden 
2015 aikana tämä toiminta rajoittui lähes ole-
mattomiin. Vuoden 2015 alussa suomalainen 
lääkäri osallistui paikallisten lääkäreiden kou-
luttamiseen afgaanien sotilassairaalassa, mut-
ta tämäkin toiminta loppui piakkoin aloittami-
sen jälkeen. 

Suomen MEPT toimii monikansallisen Pla-
toonin alaisuudessa ja lääkäri on toiminut 
myös oman joukon päällikkölääkärinä. Aiem-
min suomalaisella joukolla oli oma sairaan-
hoitaja eli Duty Nurse alueella, mutta jouk-
kojen pienennettyä vuoden 2016 alussa tämä 
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tehtävä yhdistettiin yhdelle MEPT:n sairaan-
hoitajista. Muiden maiden lääkintähenkilös-
tön tehtävät ovat tarkasti rajattuja, eikä heillä 
ole tällaisia ”tuplahattuja”. Sinänsä työmäärä 
mahdollisti hyvin tämän toiminnan, mutta vä-
lillä tehtävien organisointi oli haastavaa, sil-
lä aina siihen ei voinut itse täysin vaikuttaa. 
Suomalaisten kanssa toimiminen oli yleen-
sä hyvin joustavaa, mutta hienoisia toiminta-
kulttuurieroja oli ajoittain huomattavissa sak-
salaisten ja hollantilaisten kanssa. 

Omassa tehtävässä mielekkäintä oli päästä tu-
tustumaan myös Kabulin alueen lääkintäjär-
jestelyihin ja vierailla alueen Role 1 -, 2 - ja 3 
-tasoisissa paikoissa, jotka olivat USA:n joh-
tamia. Kuten muissakin asioissa, myös eri lei-
rien lääkintäjärjestelyistä voisi käyttää sanon-
taa ”kaikki tiet vievät Roomaan”. 

Pohjoismaista yhteistyötä tehtiin aiemmin se-
kä pohjoisen alueella toimineen tanskalai-
sen lääkintähelikopterin henkilöstön kans-
sa että Kabulissa norjalaisten joukkojen lää-
kärin kanssa. Oman kokemukseni mukaan 
pohjoismaalaisten kanssa oli helppo tulla toi-

meen ja näkemys toiminnasta oli yhtenevä. 
Jos eteen tuli tehtäviä tai ongelmia, niihin et-
sittiin ratkaisu. Lisäksi hoitokäytännöt lääke-
tieteellisissä kysymyksissä olivat yhteneviä.  
Hollantilaisten leikkaustiimien kanssa oli 
myös yleisesti helppo tulla toimeen ja itse osal-
listuin välillä heidän kanssaan sairaalaan trau-
maharjoituksiin ja muutamaan leikkaukseen.  
Saksalaisten järjestelmä oli välillä hyvin byro-
kraattinen ja saksalaiset lääkärit tuntuivat te-
kevän aika paljon asioita, joita Suomessa te-
kivät hoitajat. Yritimmekin kovasti mainostaa 
hoitajiemme osaamistasoa heille. 

MUUTA IHMETELTÄVÄÄ
Tehtävässäni pääsi näkemään monenlaisia toi-
mintatapoja ja ihmisiä niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. Lääkäreillehän on aloitettu 
muutama vuosi sitten moniammatillinen joh-
tamiskoulutus osana erikoistumisohjelmaa, 
ja oli mielenkiintoista peilata erilaisia johta-
mistapoja tuohon koulutukseen sekä Puolus-
tusvoimien syväjohtamiseen. Keskustelua on 
käyty myös siitä, tulisiko lääkäreiden joh-

Hollantilainen leikkaustiimi.
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taa tai onko heillä siihen välttämättä kykyjä. 
Omassa työssäni olen tottunut kantamaan vas-
tuuta ja tekemään päätöksiä, jotka anestesi-
an alalla usein koskettavat ihmishenkeä. Ky-
symykseen kuka vastaa, olen tottunut vastaa-
maan, että hoitavana lääkärinä minä vastaan. 
Ei lääkärillä ole ketään ”ylempää” tahoa sa-
nomassa ja muistuttamassa miten omaa työtä 
tulisi tehdä. Ehkä tietynlainen vastuu tulee jo 
lääkärinvalasta. Potilaita autetaan aina mah-
dollisuuksien mukaan, miettimättä sen kum-
memmin mille organisaatioportaalle jokin toi-
mi kuuluisi. Johtaminen on juuri päätöksente-
koa eri asioista, välillä pienten ja välillä suu-
rempien. 

Sana ”materiaalivastuu” toistui myös lukemat-
tomia kertoja komennuksellani. Se on omal-
le ajattelulleni osittain vieras termi. Sairaalas-
sa käytetään hyvinkin kalliita välineitä ja nii-
tä pyritään toki käyttämään huolella, mutta ta-
varat ovat olemassa kuitenkin vain varsinaista 
työn tekemistä varten. Jos niitä kuluu käytös-
sä, hankitaan uusia tai sellaisia tavaroita, jot-
ka toimivat työssä paremmin. Näissäkin asi-
oissa oli mielenkiintoista peilata eroja eri mai-
den toimijoiden kesken, toki huomioiden, et-
tei yksi henkilö koko kansakuntaansa edusta. 
Jos varaston hoidossa halutaan pitää kirjaa yk-
sittäiskappalemäärin esim. 2:n, 5:n ja 10 ml:n 
ruiskuista, niin saadaan sillä toki aikaan aina-
kin työllistävä vaikutus. Kaikenlaisiin toimin-
tatapoihin tuli törmättyä, ja tavat vaihtuivat 
kun uusi rotaatio tuli alueelle. 

AJATUKSIA REISSUN PÄÄTYTTYÄ
Reissussa omaa ydintyötä eli ensi- tai leikka-
ushoidon potilaita ei juuri ollut. Ammatillises-
ti potilastyössä on varmasti tullut jonkin ver-
ran takapakkia, vaikka kirjallisuuteen on ollut-
kin aikaa perehtyä. Toki kurkistus lääkintäre-
surssien suunnittelupuolelle rauhanturvaope-
raatiossa ja esim. suuronnettomuusharjoitus-
ten lääkinnän suunnittelussa ovat asioita, jois-
ta on tulevaisuudessakin hyötyä. Lisäksi työs-
kentely sairaalassa muiden maiden kokenei-
den traumakirurgien ja anestesialääkäreiden 
kanssa ja heidän kokemustensa kuuleminen 
olivat reissun ilon aiheita. Perehtyminen tar-
kemmin TCCC:hen (Tactical Combat Casual-

ty Care) ja oppien saaminen myös operatiivi-
sissa tehtävissä olleilta henkilöiltä antoi uut-
ta siviilimaailmassakin hyödynnettävää tietoa.

Kaiken kaikkiaan reissussa parasta ja pahin-
ta olivat ihmiset. Sain lukemattoman mää-
rän uusia tuttavuuksia, varsinkin kun muiden 
maiden lääkintähenkilöiden rotaatiot kestivät 
tehtävästä riippuen vain noin neljästä viikos-
ta reiluun neljään kuukauteen. Kun ihmiset 
laitetaan asumaan ja työskentelemään yhdes-
sä 24/7, ajoittain isoiksi murheiksi saattavat 
nousta pienet asiat, kuten kahvin määrä pan-
nun pohjalla. Matkalle mahtui monia muka-
via hetkiä ja kokemuksia, joita voi muistella 
kotimaassa työskennellessä. Voi olla, että vie-
lä jokin päivä arkisen aherruksen keskellä tu-
lee ikävä vaikkapa ulkovartiota afgaanileiris-
sä. Reissusta jäi käteen myös kontakteja, joi-
ta ei olisi muuten saanut. Vielä ennen paluuta-
ni erikoistumaan Suomeen tein muutaman vii-
kon työharjoittelun Tanskassa, tämä mahdol-
lisuus avautui Afganistanissa ollessa. Ehkäpä 
joskus Suomessakin tulee jossain muodossa 
käyttöön pohjoismainen malli, jossa lääkärei-
tä palkataan osapäiväisesti Puolustusvoimiin. 
Tällöin lääkärit saavat monipuolisen koulu-
tuksen ja heidät sitoutetaan lähtemään ajoit-
tain sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin ja 
erityisesti sellaisiin paikkoihin, joista opera-
tiivisen alan lääkärit voivat ammentaa oppia 
omaan siviilityöhönsä. Tällöin tiedän heti yh-
den vapaaehtoisen. 
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KATSAUS SYÖPÄLÄISTEN ESIINTYMISEEN 
PUOLUSTUSVOIMISSA

Katsaus käsittelee syöpäläisten merkitystä Puolustusvoimille ja pohtii niiden mukanaan tuo-
mia mahdollisia tulevaisuuden uhkia. Syöpäläiset ovat aiheuttaneet maailmanhistoriassa 
sotajoukoille suurempia tappioita kuin varsinaiset taisteluvammat. Monet historiassa esiin-
tyvät sairaudet ja taudit ovat yhä olemassa endeemisinä tietyillä alueilla, ja niiden leviämi-
nen saattaa olla vain ajan kysymys. Ilmastonmuutos, Euroopan pakolaistilanne, kasvanut ja 
monipuolistunut matkailu lähes kaikkialle maailmaan sekä yleistynyt hygieeninen huoletto-
muus luovat monille syöpäläisille hyvät mahdollisuudet lisääntymiseen ja levittäytymiseen 
uusille alueille. 

Syöpäläisiksi kutsutaan hyönteisiä, jotka tar-
vitsevat verta ravinnokseen ja ovat siten riip-
puvaisia isäntäeliöstään. Ihmisen syöpäläisiä 
ovat täiden ryhmään kuuluvat päätäi (Pedicu-
lus humanus var. capitis), vaatetäi (Pediculus 
humanus var. humanus) ja satiainen (Pthirus 
pubis), kirput (Pulex irritans), seinälude (Ci-
mex lectularius) ja eri punkkilajit kuten syyhy 
(Sarcoptes scabiei). Suomessa vektorivälittei-
set vakavat infektiot rajoittuvat pääosin punk-
kivälitteisiin sairauksiin. Koko maailman in-
fektiosairauksista on kuitenkin 17 % vektori-
välitteisiä ja ne aiheuttavat arviolta miljoona 
kuolemaa vuodessa. 

SYÖPÄLÄISTEN HISTORIALLINEN 
MERKITYS SODISSA
Vaatetäit ovat aiheuttaneet sotajoukoissa koh-
talokkaita epidemioita, kuten pilkkukuumet-
ta (aiheuttaja Rickettsia prowazekii) ja toisin-
tokuumetta (aiheuttaja Borrelia recurrentis). 
Myös ampumahautakuume eli viiden päivän 
kuume (aiheuttaja Bartonella quintana) oli 
vaatetäiden välittämä, vaikkakaan kuolleisuus 
ei tässä sairaudessa ollut yhtä korkea kuin 
muissa. Suurimmaksi ongelmaksi nousi, et-
tä ampumahautakuumetta sairastavat sotilaat 
olivat poissa taistelevista joukoista. Vaatetäitä 
pidetäänkin aiheellisesti ensimmäisen maail-
mansodan suurimpana voittajana. 1900-luvun 
alkupuolella Euroopassa ja Venäjällä sairastui 
pilkkukuumeeseen arviolta n. 30 miljoonaa ih-
mistä. 

Suomessa jatkosodan aikana syöpäläisiä pi-
dettiin loitolla säännöllisillä sotilaiden sau-
notuksilla, joita kutsuttiin täisaunoiksi. Lisäk-
si pyrittiin mahdollisimman hyvään henkilö-
kohtaiseen hygieniaan mm. pitämällä parta ja 
hiukset lyhyinä. Vuoden 1942 alussa yli puo-
lella suomalaisista sotilaista oli täitä. Tällöin 
kehitettiin erityinen desinfiointisauna, johon 
mahtui kylpemään 20 miestä. Saunomisen ai-
kana heidän varusteensa puhdistettiin täistä. 
Tarkoituksena oli saada kaikki saman yksikön 
miehet ja heidän varusteensa puhdistettua sa-
malla kertaa. Myös täitarkastukset kotoa tule-
ville sotilaille aloitettiin. Korsuja puhdistettiin 
kaasuilla, jolloin päästiin eroon myös kirpuis-
ta sekä luteista. Suomessa täisaunojen ansiosta 
pilkkukuume ei jatkosodan aikana koskaan 
edennyt rintamalle asti. 

SYÖPÄLÄISTEN ESIINTYVYYS SUOMESSA 
JA PUOLUSTUSVOIMISSA
Suomessa ihmistä pistävien ja purevien syö-
päläisten määrä on ollut laskussa sotien jäl-
keen. Puolustusvoimien Yleisessä palvelusoh-
jesäännössä on tarkka ohjeistus miesten lyhy-
estä hiusmallista, parran pituudesta sekä hy-
västä henkilökohtaisesta hygieniasta. Naisil-
la hiusten pituutta ei ole rajoitettu. Päätäitä ja 
syyhyä esiintyy Suomessa säännöllisesti epi-
demioina, mutta enimmäkseen päätäiepide-
miat koskettavat päiväkoti-ikäisiä ja syyhye-
pidemiat vanhuksia. Tarkkaa tilastoa ei sivii-
lipuolelta täiepidemioista löydy, sillä lääkkeet 
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ovat reseptivapaita eikä lääkärissä välttämättä 
jouduta käymään. Syyhyn hoitamiseksi sen si-
jaan tulee hakeutua lääkärin hoitoon. Lainsää-
dännöllisesti täi- ja syyhytartunnat kuuluvat 
ryhmään muut tartuntataudit, joista ei ole il-
moitusvelvollisuutta. Puolustusvoimien terve-
ysasemilla vuosina 2013–2016 (v. 2016 osal-
ta vain tammi-maaliskuu) diagnosoidut syöpä-
läistapaukset on koottu oheiseen taulukkoon. 

Suomessa esiintyy yleisesti eniten päätäitä. 
Aikuinen päätäi on 2-3 mm pitkä niveljalkai-
nen, joka kiinnittyy tiukasti hiuksiin päänahan 
läheisyydessä. Sen munat eli saivareet löyty-
vät todennäköisimmin hiuksista korvan ylä-
puolelta ja niskasta. Päätäi ei selviä yli vuoro-
kautta ilman isäntäeläintä, ja joutuessaan pois 
elinympäristöstään se kuolee nopeasti. Perin-
teisesti on ajateltu päätäiden leviävän pipojen 
välityksellä, mutta todennäköisin tartuntareitti 
on suora kontakti. 

Vaatetäitä ja päätäitä on makroskooppisesti lä-
hes mahdotonta erottaa, mutta vaatetäin leviä-
minen on seurausta huonosta hygieniatasosta 
ja vaatteiden vaihtamattomuudesta. Vaatetäi-
tä löytyy tavallisimmin vaatteiden saumois-
ta ja puremajäljet löytyvät tyypillisesti vyö-
tärön alueelta sekä alaruumiista. Vaatetäiden 
pesäpaikkoina ovat vaatteiden lisäksi tyynyt, 
täkit, lakanat ja patjat. Vaatetäin munat voi-
vat odottaa suotuisia olosuhteita kuoriutumi-
seen jopa 30 päivää. Hävittäminen edellyttää 
kuumennusta tai pesua 60 asteessa vähin-
tään 15 minuutin ajan. Vaatetäitäkin on alka-
nut esiintyä Suomessa, erityisesti alkoholisti-
en yömajoissa ja muissa huonoissa hygieeni-
sissä oloissa. 

Satiaiset ovat vahvasti sidoksissa sukupuoli-
seen kanssakäymiseen. Ne ovat 2 mm:n ko-
koisia niveljalkaisia, joita löytyy päänah-
kaa lukuun ottamatta muilta kehon karvoi-
tusalueilta. Puolustusvoimissa vuosina 2014–
2015 ei ole diagnosoitu yhtään täitautia satiai-

Täitaudit 
(B85)

Satiaiset 
(B85.3)

Syyhy

(B86)

Muu 
punkkitauti 
(B88.0)

Myrkyttömän hyönteisen 
tai muun myrkyttömän 
niveljalkaisen purema tai pisto

(W57)

2013 1 138 7 58

2014 239 6 90

2015 150 10 61

2016 1 38 1

Potilaiden käynnit Puolustusvoimien terveysasemilla syöpäläisdiagnoosien perusteella.

Päätäi.
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set mukaan lukien. Vuonna 2013 satiaisia on 
diagnosoitu yksi tapaus ja määrittelemättömiä 
täitauteja tammi-maaliskuussa 2016 yksi tapaus.

 

Satiainen 

Syyhyepidemioita esiintyy Puolustusvoimis-
sa säännöllisesti. Syyhyn aiheuttaja on 0,2-
0,5 mm:n kokoinen syyhypunkki, joka on hy-
vin isäntäeläinkeskeinen. Mm. koiran syyhy-
punkki voi tarttua ihmiseen ja aiheuttaa oirei-
ta, mutta infektio rajoittuu tavallisesti itsek-
seen ilman hoitoa. Sen sijaan ihmisen syy-
hypunkkitartunta vaatii yleensä lääkehoidon. 
Syyhypunkki poraa ihon alle pieniä käytäviä, 
joissa se elää ja lisääntyy. Tämä aiheuttaa ku-
tinaa sekä mahdollisesti märkärupea. Osa oi-
reista saattaa johtua allergisesta reaktiosta it-
se punkille. Syyhypunkki on erittäin herkkä 
kuivumiselle eikä se elä yli kahta vuorokautta 
pidempään isäntäeläimen ulkopuolella. Ihmi-
sellä oireet ilmenevät usein niinkin myöhään 
kuin kahden kuukauden kuluttua tartunnas-
ta, mutta syyhypunkki tarttuu muihin ihmisiin 
jo ennen oireiden ilmenemistä. Syyhypunkin 
mielipaikkoja ovat kainalot, reisien sisäpin-
ta ja sormien välit. Hoitosuosituksena on pai-
kallishoito permetriinivoiteella. Myös oireet-
tomat, kontaktissa olleet henkilöt hoidetaan. 
Puolustusvoimissa on vuosina 2013–2015 
diagnosoitu tasaisesti yli 100 syyhypunkkita-
pausta vuodessa.

Ihmisen kirppu on 1-6 mm:n kokoinen nivel-
jalkainen, jonka tunnistamista helpottaa hyp-
pivä liikkuminen. Kirppu pesiytyy patjaan ja 
vuodevaatteisiin, joihin se laskee munansa ja 
joista se käy yöaikaan ruokailemassa ihmisen 
vartalolla. Tavallisimmin puremajäljet löy-
tyvät peiton alle jäävistä ruumiinosista kuten 
vartalolta ja jaloista. Ihmisen kirppua ei Poh-
joismaissa enää esiinny. Keskuslämmitetyis-
sä asunnoissa on liian alhainen ilmankosteus, 
jotta vastakuoriutuneet kirput tai kotelovai-
heet pysyisivät hengissä. Ihmiset saavat kir-
pun pureman todennäköisimmin ns. lintukir-
pulta (Ceratophyllus gallinae), joka aiheuttaa 
kivuliaan pureman ja sen seurauksena mah-
dollisesti kutinaa tai allergisen reaktion. Lin-
tukirpun pureman hoidoksi riittää tavallisesti 
paikallishoito kortisonivoiteella.

Seinälude on 4-6 mm pitkä niveljalkainen, joi-
ta yleensä ei tavata päiväsaikaan. Tavallises-
ti tehdään havainto seinäluteen ulosteista pat-
jojen alla tai löydetään veripisteitä lakanoissa. 
Seinäluteelle hyvin tavanomaista on lymyil-
lä päivisin seinien raoissa, listojen takana tai 
muissa asunnon piilopaikoissa ja käydä yöai-
kaan ruokailemassa ihmisen keholla. Lutik-
kanaaras kykenee munimaan noin 300 munaa 
elinaikanaan. Puremajäljet sijaitsevat tavalli-
simmin ihoalueilla, jotka jäävät peiton ulko-
puolelle kuten käsissä ja pään alueella. Lutik-
ka selviää ilman veriateriaa vuoden, mahdolli-
sesti pidempäänkin.

Kasvinsuojeluseura ry:n asunto- ja elintarvi-
kehygienian osasto KASELI:n jäsenistölleen 
tekemän kyselyn perusteella selviää, että 
vuonna 2014 seinäluteiden hävittämiseksi oli 
annettu n. 2 550 toimeksiantoa. Yksi toimek-
sianto sisältää keskimäärin 3,5 käyntiä koh-
teessa. Luteiden määrän uskotaan olevan yhä 
kasvussa ja yhtenä tärkeimmistä syistä pide-
tään matkailun kasvua. Puolustusvoimilla ei 
ole tiettävästi ollut Suomessa yhtään seinälu-
dehavaintoa, vaikka syksyllä 2015 tehtiin Po-
rin prikaatissa Huovinrinteellä mittavat varo-
toimenpiteet Libanonista saapuneiden rauha-
turvaajien varusteiden vuoksi. Libanonissa oli 
tällöin tehty ludehavainto ja Suomeen saapu-
neiden varusteiden epäiltiin olevan kontami-
noituneita elävillä yksilöillä tai niiden munilla. 
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Seinälude. 

Diagnoosin W57 alle voidaan laittaa myrkyt-
tömän hyönteisen tai muun myrkyttömän ni-
veljalkaisen purema tai pisto. Tämän katego-
rian diagnoosia ei ole tarkennettu, joten tämän 
alla voi olla niin luteiden puremia kuin hyt-
tysten pistojakin. Näitä diagnooseja on ase-
tettu muutama kymmenen vuodessa. Pelkälle 
punkin puremalle ei myöskään ole omaa koo-
dia, edellisen aukeman taulukossa on muka-
na diagnoosi ”B88 muu punkkitauti”, jota ei 
ole tarkemmin määritelty. Puolustusvoimat 
kokoaa tietyn ikäluokan nuoret miehet tiivii-
seen yhteiseloon hyvin erilaisista oloista. Mitä 
heterogeenisempi varusmiesten tausta on, sil-
tä suuremmaksi kasvaa riski, että yksi tai use-
ampi henkilö tuo mukanaan syöpäläisiä varus-
kuntaan. Lääketieteellinen tietämys on kuiten-
kin nykyään niin vankka, että varsinaiset syö-
päläisten välittämät epidemiat ovat epätoden-
näköisiä.

SYÖPÄLÄISTEN HÄVITTÄMINEN 
YMPÄRISTÖSTÄ
Kaikkien syöpäläisten hävittämiseen ja tar-
tuntojen hoitoon liittyy välttämättömänä osa-
na ympäristön saneeraus. Vuodevaatteet, vaat-
teet, patjat, sohvat, matot ja muut kontaktis-

sa olleet materiaalit tulee lämpökäsitellä esi-
merkiksi saunassa (60–80°C/1h) tai pakastaa 
vähintään vuorokaudeksi (-18 °C). Käsittelys-
sä tulee huomioida, että kaikkien käsiteltävien 
materiaalien tulee olla kauttaaltaan kuumen-
nettu/jäädytetty riittäviin lämpötiloihin. Tär-
keää on suojata ympäristö kontaminaatiolta 
esimerkiksi pakkaamalla vaatteet muovipus-
siin pakastamisen ajaksi ja suojata saunan lat-
tia putoilevien syöpäläisten varalta. Huoneis-
tot tulee imuroida huolellisesti erityisesti lat-
tian ja listojen raoista. Imurin pölypussi tulisi 
hävittää välittömästi imuroinnin jälkeen sulje-
tussa muovipussissa. 

Niveljalkaisten hävittämisessä ongelmak-
si Puolustusvoimissa muodostuvat materi-
aalit, jotka ovat herkkiä kuumuudelle, ku-
ten lämpökamerat, reput ja useat muut ma-
teriaalit. Käsittelyä vaativan materiaalin 
määrä saattaa olla suuri. Huovinrinteellä 
päädyttiin vuokraamaan pakastuskontti, 
jonne kaikki käsiteltävät tavarat saatiin.  
Seinäluteen ja ruskean koiranpunkin hävittä-
minen kiinteistä rakenteista vaatii asiantun-
tevaa myrkytystä, joka tulee antaa toimeksi 
myrkytyksiin perehtyneelle yritykselle. Sei-
näluteen hävittämiseksi tarvitaan keskimäärin 
3,5 käsittelykertaa havaittua ongelmaa kohti. 
Luteen on todettu kehittäneen vastustuskyvyn 
yleisesti käytettyjä hyönteismyrkkyjä kuten 
karbamaatteja ja pyretroideja vastaan. Raken-
teissa pesivien syöpäläisten hävittäminen va-
ruskuntien alueelta olisi erittäin kallista, han-
kalaa ja aikaavievää, joten syöpäläisten leviä-
misen ehkäisyn tulee olla pääasiallinen tavoite. 

SYÖPÄLÄISTEN MERKITYS 
TULEVAISUUDESSA
Osin historiallisesta statuksestaan huolimatta 
pilkkukuume ei ole hävinnyt maapallolta ja se 
on 1990-luvulla aiheuttanut suuren epidemian 
pakolaisleirillä Burundissa. Laboratorio-olo-
suhteissa on todettu, että vaatetäit, päätäit, sa-
tiaiset sekä kirput voivat kaikki infektoitua ja 
levittää pilkkukuumetta. Kuitenkin vain vaa-
tetäi voi äärimmäisissä poikkeusolosuhteissa, 
kuten pakolaisleirien ahtaissa, huonon hygie-
niatason oloissa, aiheuttaa epidemian. Tämä 
johtuu vaatetäiden ominaisuudesta muodos-
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taa valtavia, jopa 10 000 yksilön populaatiota. 
Luteilla, kirpuilla ja muilla täilajeilla (satiai-
nen ja päätäi) on enemmänkin merkitystä iho-
oireiden syntymiseen. Toisintokuumeen ainoa 
tiedetty reservuaari on ihminen ja toisintokuu-
me-epidemia vaatisi kehittyäkseen hyvin suu-
ret täipopulaatiot. Toisintokuume on aina ol-
lut suhteellisen harvinainen, mutta nälkä, lika 
ja suuret vaatetäipopulaatiot riittävät pitämään 
tulevaisuudessakin toisintokuumeen elinvoi-
maisena. Myöskään ampumahautakuumetta ei 
ole saatu hävitettyä, vaan sitä aiheuttava bak-
teeri on eristetty 1990-luvulla mm. yhdysval-
talaisilta alkoholisteilta.

Teoriassa syöpäläisiä voitaisiin käyttää biolo-
gisena aseena. Todellisen epidemiariskin li-
säksi syöpäläisten lisääntyminen kasvattaa 
pelkoa ja epävarmuutta aiheuttaen edelleen 
kaaosta. Kaaos ja pelon lisääminen ovat eri-
tyisesti terroristien tavoitteina. 

Nykyään kaikki valtiot pyrkivät harjoittamaan 
lääketieteellisen hyönteistieteen tutkimusta. 
Ulkomaisiin kohteisiin sijoitetuille joukoil-
le suurin, vaarallisin ja salakavalin viholli-
nen kuuluu niveljalkaisiin. Nopeiden lentoyh-
teyksien aikana tropiikin niveljalkaiset pysy-
vät hengissä ja päätyessään suomalaiseen kes-
kuslämmitettyyn ja kuivaan sisäilmastoon ne 
pystyvät kotouttamaan itsensä (mm. seinälude 
ja ruskea koiranpunkki Rhipicephalus sangui-
neus). 

Ruskea koiranpunkki on vakavasti otettava tu-
lokaslaji, sillä se voi infektoituneena levittää 
mm. Krimin-Kongon verenvuotokuumetta se-
kä babesioosin eri muotoja. Krimin-Kongon 
verenvuotokuume esiintyy endeemisenä mm. 
Lähi-idässä, Aasiassa, Balkanin maissa ja Af-
rikassa. Ruskea koiranpunkki on 3-5 mm:n 
kokoinen hämähäkkimäinen niveljalkainen. 
Se pesiytyy seinänrakoihin, listojen taakse ja 
huonekaluihin. Se kykenee elämään huoneis-

tossa jopa 18 kk ilman veriateriaa. Ruskea koi-
ranpunkki on ensisijaisesti koiran loinen, mut-
ta mikäli koiraa ei ole elinympäristössä tarjol-
la, se tyytyy myös ihmiseen. Ruskeaa koiran-
punkkia tai seinäludetta on vaikea hävittää, 
jos ne kertaalleen pääsevät asettumaan huo-
neistoihin. Ruskeaa koiranpunkkia esiintyy-
kin jo Suomessa, mutta toistaiseksi Suomessa 
olevien kantojen ei ole todettu levittävän sai-
rauksia.

Jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
kriisinhallintaoperaatiosta palaavan henkilö-
kunnan varusteiden käsittelyyn. Tällä hetkellä 
kaikkia reppuja ja tavaroita ei käsitellä järjes-
telmällisesti niiden saapuessa kotimaahan. On 
mahdollista, että niiden mukana kotimaahan 
matkustaa myös ikävämpiä yllätyksiä kuten 
infektoituneita ruskeita koiranpunkkeja, vaa-
tetäitä sekä toistaiseksi suhteellisen vaaratto-
mia, mutta sitäkin ikävämpiä, seuralaisia ku-
ten seinäluteita. Kontaminaatioriski on erityi-
sen suuri, mikäli paluulennoilla käytetään ta-
vallisia reittilentoja. Kirput, vaatetäit ja sei-
näluteet saattavat siirtyä matkatavaroihin nii-
den käsittelytiloissa, lentokoneen ruumassa ja 
mikäli lentokoneen matkustamo on kontami-
noitunut, myös istuimista tai vieressä istuval-
ta matkustajalta. 

Edellä kuvattuihin seikkoihin nojaten pidän 
mahdollisena, että ulkoloisepidemioita tava-
taan jatkossa Puolustusvoimissakin yhä enem-
män. On vain ajan kysymys, koska ensimmäi-
sestä varuskunnasta löytyy seinäluteita. Varus-
miesten tausta on hyvin vaihteleva. Loma-ai-
koina voidaan matkustaa ulkomaille tai palve-
lusta voidaan saapua suorittamaan ulkomail-
ta. Kentältä on myös kantautunut huoli varus-
miesten välinpitämättömyydestä omaa hygie-
niaansa kohtaan. Hygieniaoppitunteja on vä-
hennetty. Tämän voidaan todeta lisäävän syö-
päläisten leviämisriskiä varuskunnissa. 
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PALVELUSJOUSTO OSANA VARUSMIESPALVELUKSEN 
KEHITTÄMISTÄ

Ajat muuttuvat, ja niin myös varusmiessukupolvet ja armeijakulttuuri. Terveydenhuollon 
on mukauduttava muuttuneisiin tarpeisiin ja osallistuttava varusmiespalveluksen kehittämi-
seen. Terveyspalveluita uudistetaankin määrätietoisesti, ja yhtenä tärkeimmistä tavoitteista 
on varusmiesten oman terveyden lukutaidon kehittäminen. Samalla kehitetään varusmies-
palveluksen joustavuutta ja yksilöllisyyttä. Palvelusjousto on hyvä esimerkki varusmieskou-
lutusta antavien joukkoyksiköiden ja Puolustusvoimien terveydenhuollon välisestä yhteis-
työstä tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Asepalvelustaan suorittavien varusmiesten 
omahoidon (terveyden lukutaidon) lisäämis-
tä tarvitaan. Terveyteen ja sairauteen liittyvät 
perustiedot ja taidot ovat osa yleissivistystä ja 
jokaisen kansalaisen perusoikeus. Terveystie-
don opetus tulee nähdä osana joukkotuotan-
non opetussuunnitelmaa. Terveyden lukutaito 
tarkoittaa yksilön motivaatiota ja kykyä saada 
tietoa sekä ymmärtää ja käyttää sitä terveyt-
tä edistävällä ja ylläpitävällä tavalla. Kyse ei 
ole ainoastaan tiedon määrästä, vaan tärkei-
tä ovat myös yksilön mahdollisuudet terveys-
tietoa hyödyntämällä osallistua ja vaikuttaa. 
Terveyden lukutaito viittaa sellaisen tiedon, 

henkilökohtaisten taitojen ja luottamuksen 
tason saavuttamiseen, että yksilö voi toimia 
oman ja yhteisönsä terveyden parantamiseksi.

Nuorten kohdalla on käytetty myös käsitet-
tä terveystaju, jossa yksilön tietotaitoon yh-
distyvät lähiyhteisöjäsenyys, yhteiskunnassa 
vallitsevat normit sekä nuorten osakulttuurit. 
Terveys on yksilön omien voimavarojen lisäk-
si myös yhteisöllinen ominaisuus. Seuraava 
askel on asepalvelustaan suorittavien varus-
miesten omahoidon lisääminen, aivan samal-
la tavalla kuin kenttälääkinnässä painotetaan 
omaehtoista ja taisteluensiapua.”
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Näillä viisailla sanoilla lääkintäeversti (evp) 
Ilkka Mäkitie avasi keskustelun Sotilaslääke-
tieteen aikakauslehdessä syksyllä 2012. Aja-
tukset kuulostivat monien mielissä kaukaisil-
ta ja armeijaympäristöön vierailta. Kokemuk-
seensa luottaen Mäkitie kuitenkin saatteli asi-
an seuraavan virkamiessukupolven valmistel-
tavaksi silloin johtamansa Kenttälääkinnän 
palveluyksikön uudelle apulaisjohtajalle ja 
ylihoitajalle.

Terveyspalveluiden kehittämiselle tunnistet-
tiin erilaisia alkusyötteitä ja päämääriä. Varus-
miesten terveydenhuollon pääpalvelutapahtu-
ma, päivystystyyppinen aamuvastaanotto, on 
varsin vanhanaikainen. Missään muualla yh-
teiskunnassa palveluiden käyttäjä ei yksin ar-
vioi hoitonsa tarvetta ja kiireellisyyttä, vaan 
hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi terve-
ydenhuollon ammattilainen. Vaikka toiminnan 
hoitajavetoisuudessa olemme olleetkin terve-
ydenhuollon pioneereja, nykyisen toiminnan 
rinnalle on tarpeellista kehittää toimiva triage 
(potilasluokittelu) ja sen perusteella tapahtu-
va ajanvaraus terveydenhuollon ammattihen-
kilön vastaanotolle vaivan vaatiman kiireelli-
syyden mukaisesti. Uusi potilastietojärjestel-
mä tulee tukemaan tätä kehitystä.

Nykyiset nuoret aikuiset käyttävät aktiivisesti 
interaktiivisia palveluita ja ovat tottuneita mo-
biililaitteiden ja -sovellusten käyttäjiä. Uusi 
tekniikka tulee mahdollistamaan lähivuosina 
esim. sähköisten terveyskyselyiden ja esitie-
tolomakkeiden käyttämisen sekä muun inter-
aktiivisen tietojen vaihdon terveydenhuollon 
ammattilaisen ja palveluiden käyttäjän välillä. 
Aivan kulman takana on aika, jolloin asevel-
vollinen voi varata omalta mobiililaitteeltaan 
ajan hoitajalle tai omahoitaja lähettää tiedon 
laboratoriokokeiden tuloksista ja jatkohoito-
ohjeet varusmiehen kännykkään. Tämä kehi-
tys on samalla osa koko varusmiespalveluksen 
uudistamista ja kasarmien digitalisoitumista.

Eräs tärkeä kehityssuunta on joustavuuden ja 
yksilöllisyyden lisääminen. Nykyvarusmiehet 
haluavat itse aktiivisesti osallistua palvelupro-
sesseihin ja päästä vaikuttamaan omaan pal-
velukseensa. Nykyaikaiset vaikutusmahdolli-
suudet myös vahvistavat koko varusmiespal-
veluksen myönteistä julkisuuskuvaa. Samalla 

voidaan kansalaiskasvattaa nuorille aikuisille 
terveyden lukutaitoa ja opettaa vastuuta oman 
palveluksen suorittamisesta. Palvelusjousto 
suunniteltiin vastaamaan tähän tarpeeseen.

PALVELUSJOUSTO
Palvelusjousto tarkoittaa sitä, että varusmies 
itse ilmoittaa esimiehelleen lievästä sairau-
den oireestaan tai tilapäisestä toimintaky-
vyn rajoituksesta. Varusmies ja esimies sopi-
vat yhdessä, mihin osaan päivän palvelusteh-
tävistä varusmies osallistuu ja mihin ei osal-
listu. Eli varusmies on joustavasti kevennetys-
sä palvelussa esimiehen kanssa sovitulla ta-
valla. Käytäntö on henkilökunnalle tuttu työ-
terveyshuollosta ja vastaava menettely on laa-
jasti käytössä sekä opiskelija- että työterveys-
huollossa. Varusmiesten osalta kyse on kuiten-
kin mullistavasta uudistuksesta. Aiemmin va-
rusmies on tarvinnut poikkeuksetta terveyden-
huollon ammattihenkilön todistuksen, mikäli 
hänen palveluskelpoisuutensa on jollain taval-
la rajoittunut. Nyt holhoavan asenteen rinnal-
le tulee subjektiivinen oikeus keskustella suo-
raan esimiehen kanssa palveluksen muokkaa-
misesta, mikäli ongelma on tunnistettu ja ra-
joite tilapäinen.

Palvelusjouston valmistelu on ollut perusteel-
lista. Työryhmään ovat kuuluneet Sotilaslää-
ketieteen keskuksesta Kenttälääkinnän palve-
luyksikön johtaja Petteri Harjuvaara, apulais-
johtaja Ilkka Laaksi sekä ylihoitaja Lieselot-
te Sneitz-Varjakoski. Pääesikunnasta mukana 
ovat olleet hallintoylilääkärit Rami Heikkilä 
ja Kari Kesseli. Ohjausta ovat antaneet Soti-
laslääketieteen keskuksen johtaja Jouko Pelto-
maa ja Puolustusvoimien ylilääkäri Simo Sii-
tonen. Työtä on esitelty eri vaiheissaan niin 
Pääesikunnassa kuin Maavoimissakin. La-
kimiehiä on kuultu ja valmistelu on edennyt 
hyvässä yhteistyössä varusmieskoulutukses-
ta vastaavan Maavoimien esikunnan kanssa. 
Myös Yleisen palvelusohjesäännön päivitys-
työssä uudistukset on jo huomioitu.

Keskeinen periaate on alusta asti ollut, että 
esimies ei arvioi lääketieteellisesti varusmie-
hen terveydentilaa tai palveluskelpoisuutta. 
Esimies ainoastaan sopii varusmiehen kanssa, 
mihin palvelustehtäviin tämä osallistuu. Ter-
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veydenhuollollista vastuuta ei siirretä koulut-
tajille, vaan vastuu sairaudesta ilmoittamises-
ta on varusmiehellä itsellään. Lähtökohtaisesti 
varusmies itse päättää, hakeeko palvelusjous-
toa vai hakeutuuko arvioon terveydenhuollon 
ammattihenkilön vastaanotolle.

Lähes kolmen vuoden valmistelun jälkeen 
palvelusjousto oli valmis kokeiluun syksyllä 
2015. Pääesikunta vastuutti Maavoimien pilo-
toimaan käytäntöä Maasotakoulun Reserviup-
seerikoulussa reserviupseerikurssilla 247.

PALVELUSJOUSTOPILOTIN TOTEUTUS
Palvelusjousto ei ole varsinaista terveyden-
huollon toimintaa, vaan sitä toteuttaa koulu-
tusta antava joukko-osasto tai sen osa. Palve-
lusjoustoa valmistellut työryhmä kuitenkin an-
toi perusteellisen perehdytyksen menettelyyn 

sekä joukko-osaston henkilöstölle että pai-
kalliselle terveysasemalle. Vaikka reserviup-
seerikurssilla 247 pilotoitiin palvelusjoustoa, 
on sen kaltaista toimintaa käytännössä toteu-
tettu jo vuosikausia. Eli myös aiemmin ovat 
Reserviupseerikoulun kouluttajat käyttäneet 
”maalaisjärkeä” ja mahdollistaneet esimerkik-
si marssiharjoituksen jälkeisenä päivänä lie-
viä rasitusvammoja saaneille upseerioppilaille 
joitakin kevennyksiä palvelukseen. 

Pilottivaiheessa sovittuja pelisääntöjä oli, et-
tä palvelusjoustoa myönnettiin päivä kerral-
laan, maksimissaan kolme päivää peräkkäin. 
Kouluttajat pitivät kirjaa myöntämistään pal-
velusjoustoista. Reserviupseerikoulussa laa-
dittiin yksinkertainen lomakepohja, jonka up-
seerioppilas täyttää ja tuo kouluttajalle hyväk-
syttäväksi. Palvelusjoustoa voitiin käyttää niin 
kasarmi- kuin maastopalveluksessakin. Palve-
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lusjouston käyttöä oli tarvittaessa mahdollis-
ta rajoittaa koko joukolta tai yksittäiseltä va-
rusmieheltä. Normaalit terveydenhuoltopal-
velut olivat aina käytettävissä palvelusjouston 
rinnalla. Jos varusmies oli saanut palvelushel-
potuksia terveysasemalta, voitiin niitä tarvit-
taessa jatkaa palvelusjoustolla, ellei terveys-
asemalta ollut ohjeistettu uusintatarkastusta. 
Terveydenhuollon ammattihenkilöstön määrä-
ys oli aina ensisijainen ja kumosi mahdollisen 
palvelusjouston. 

Pilottina toimineen reserviupseerikurssin 
alussa sovittiin, että perusyksiköt voivat reu-
naehtojen puitteissa käyttää omaa harkintaan-
sa palvelusjouston myöntämisessä. Eroavia-
kin käytäntöjä oli: esim. tiedustelukomppani-
assa päällikkö käsitteli keskitetysti kaikki pal-
velusjoustot ja muissa neljässä yksikössä ha-
kemukset käsitteli joukkueen kouluttajana toi-
miva kantahenkilökuntaan kuuluva henkilö. 

Kurssin puolivälissä pidettiin Puolustusvoi-
mien lääkintäjohdon, Sotilaslääketieteen kes-
kuksen ja Reserviupseerikoulun kesken pilo-
tin välitarkastelu, mutta muutostarpeita ei to-
dettu. Kaikki osapuolet olivat yksimielisen 
tyytyväisiä siihenastisiin havaintoihin.

HAVAINTOJA PILOTISTA
Lopputarkastelussa helmikuussa 2016 todet-
tiin, että upseerioppilaat olivat oppineet otta-
maan vastuuta itsestään ja opiskelustaan. Pal-
velusjouston käyttö osoitti, että he haluavat 
suorittaa palveluksensa mahdollisimman hy-
vin ja vähillä poissaoloilla. Vastaanottokäyn-
tejä terveysasemalla oli kurssin aikana yh-
teensä 1668 kpl ja hyväksyttyjä palvelusjous-
toja 264 kpl, eli palvelusjoustolla hoidettiin 14 
% lievistä palveluskelpoisuuden rajoituksista. 
Palvelusjousto siis mahdollisti 264 palvelus-
päivää enemmän koulutusta, vaikka kevennet-
tynäkin. Reserviupseerikoulun mukaan palve-
lusjousto näkyi osaltaan myös koulutustulok-
sissa, jotka olivat reserviupseerikurssilla 247 
huippuluokkaa. 

Palvelusjoustoa käytettiin melko tasaises-
ti kurssin aikana, mutta fyysisten harjoitusten 
jälkeiset päivät erottuivat luonnollisesti muis-
ta. Esimerkiksi tiedustelukomppanian 60 km:n 
jalkamarssin sisältäneen johtamisharjoituksen 

jälkeen 40 upseerioppilasta haki palvelusjous-
toa. Vaihteluväli yksiköiden myöntämien pal-
velusjoustojen määrissä oli 8-116 kpl kurssin 
aikana. Vastaavasti vastaanottokäyntien määrä 
väheni yksiköstä riippuen 7-23 %.

Alustavana havaintona pilotista oli, että pal-
velusjousto oli aktivoinut upseerioppilaiden 
omaa terveyden lukutaitoa. Välillä rajanvetoa 
olivat ohjanneet kouluttajat. Hylättyjä palve-
lusjoustopyyntöjä oli kuitenkin vain yksi pro-
sentti. Näissä tapauksissa upseerioppilaan ter-
veydenlukutaito oli ilmeisesti ollut vielä ke-
hittymätön ja upseerioppilas oli ohjattu vas-
taanotolle. 

Vähentyneet palveluksesta poissaolot oli-
vat todennäköisesti vähentäneet myös ”mai-
tojunan puksuttelua”. Reserviupseerikurssil-
la poissaolopäivät ovat sikäli merkitykselli-
siä, että kurssi voidaan keskeyttää, mikäli up-
seerioppilaan todetaan olleen liikaa pois pal-
veluksesta. Kokemus on osoittanut että noin 
kahden viikon poissaolo aiheuttaa koulutetta-
vien osaamiseen niin suuret puutteet, etteivät 
ne ole tiiviin kurssin aikana paikattavissa. 

Palvelusjouston käyttö oli myös lisännyt kou-
luttajien tietoisuutta alaistensa toimintakyvys-
tä ja hyvinvoinnista. Joukkonsa toimintakyvyn 
tuntemukseen esimiestä velvoittaa jo Yleinen 
palvelusohjesääntökin luvussa 5: ”Esimies 
vastaa alaistensa hyvinvoinnista. Esimiehen 
on tarkkailtava alaistensa terveydentilaa, vi-
reystilaa ja kuormittaneisuutta, huolehdittava 
henkilöstön tarkoituksenmukaisesta työnjaos-
ta... Sotilas on velvollinen ilmoittamaan esi-
miehelleen omaan terveydentilaansa liittyvis-
tä sairausepäilyistään.” 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
JATKOSUUNNITELMAT
Palvelusjousto on merkittävä askel kohti jous-
tavampaa ja nykyaikaisempaa varusmiespal-
velusta. Se näyttäisi lisäävän nuorten aikuis-
ten terveyden lukutaitoa, opettavan ottamaan 
vastuuta oman palveluksen suorittamisesta 
sekä lisäävän kouluttajien ja alaisten välistä 
keskustelua ja luottamusta. Myös varusmie-
hiä kouluttavan joukko-osaston ja terveyden-
huollon palveluita tuottavan Sotilaslääketie-
teen keskuksen välinen vuorovaikutus lisään-
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tyi. Tämä yhteistyö onkin välttämätöntä pal-
velusjouston toteutuksessa.

Kokemukset pilotista ovat rohkaisevia ja se on 
saavuttanut myönteistä huomiota myös medi-
assa (Ruotuväki, YLE uutiset). Loppupalau-
tetilaisuudessa Maavoimien johdon kanssa 
14.3.2016 sovittiinkin palvelusjoustokokei-
lun laajentamisesta koskemaan yhteensä lähes 
2000 varusmiestä eri joukko-osastoissa saapu-
miserästä 2/16 alkaen. Olemme oikealla tiellä.

Kirjoittajat:

Petteri Harjuvaara  
lääkintäeverstiluutnantti  
Kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja, 
Sotilaslääketieteen keskus

Vesa Laitonen  
everstiluutnantti, reserviupseerikurssin johtaja  
Reserviupseerikoulu, Maasotakoulu

Kuvat:

Puolustusvoimat



UNEN VAIKUTUS TERVEYTEEN

Vietämme jopa kolmanneksen elämästämme unessa, ja uni säätelee käytännössä kaikkia 
elimistömme toimintoja. Kiinnitämme harvoin uneen erityistä huomiota kun nukumme hy-
vin, mutta huomaamme helposti jos uni häiriintyy. Erityisen helposti uni häiriintyy jonkin 
ulkoisen paineen, kuten stressin, yhteydessä. Unen häiriö voi olla myös sisäsyntyinen, jonkin 
yleissairauden aiheuttama. Yhteys on molemminpuolinen; unihäiriö voi laukaista jonkin 
muun häiriön tai sairauden, tai pahentaa jo olemassa olevaa sairautta.

Uni on tarkkaan säädelty kokonaisuus, jossa 
erilaiset vaiheet seuraavat rytmisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti toisiaan. Aivosähkökäyrässä 
havaitun sähköisen aktiviteetin laadun ja taa-
juuden sekä fysiologisten vasteiden perusteel-
la uni voidaan jakaa perusuneen (Non-REM-
uni) sekä vilkeuneen (REM-uni).

Nukahtaminen ja unessa pysyminen ovat ak-
tiivisia prosesseja, joihin osallistuu monia bio-
kemiallisia tekijöitä. Unen perustehtävänä on 
vahvistaa keskushermoston muistijälkeä ja jo 
opittuja tietoja ja taitoja. Uni vaikuttaa her-
moverkon muovautuvuuteen, uudistaa aivo-

jen energiavarastoja sekä poistaa haitallisia 
kuona-aineita 1,2. Kokeellisesti on esimerkik-
si osoitettu lukuisia kertoja miten oppiminen 
huononee merkittävästi, jos seuraavan yön uni 
on laadultaan heikkoa tai vähäistä 3. Unella on 
merkitystä myös immuunivasteeseen, ja onkin 
havaittu että unen laatu vaikuttaa herkkyyteen 
sairastua infektiotauteihin kuten flunssaan 4.

Nukahtamiseen vaikuttaa kaksi pääasiallis-
ta tekijää; unipaine ja vuorokausirytmi (sirka-
diaaninen rytmi), jotka muuttuvat hieman eri 
elämänvaiheissa 5. 

Terveen unen rakenne nuorella aikuisella.
Muokattu kuvasta I, RazerM, CC BY-SA 3.0, Https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17745252

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 1

25



Unipaine kertyy hereillä ollessa ja vastaavas-
ti vähenee nukkuessa. Nukahtaminen on mah-
dollista vain jos nukahtamishetkellä on ker-
tynyt riittävästi unipainetta. Valveen ja unen 
vuorokausirytmillä tarkoitetaan kaikissa eli-
mistön soluissa tapahtuvaa rytmistä toiminnan 
vaihtelua, jota aivojen suprakiasmaattisessa 
tumakkeessa sijaitseva “keskuskello” säätelee 
ulkoisten vihjeiden, kuten ympäristön lämpö-
tilan ja valoisuuden, avulla.

NOPEA KERTAUS UNIHÄIRIÖISTÄ
Normaaliin elämään kuuluvat tilapäinen unet-
tomuus ja satunnaiset univaikeudet. Unihäi-
riöstä puhutaan vasta, kun oire toistuu niin 
usein ja niin hankalana, että se alkaa merkittä-
västi vaikuttaa arkeen ja hyvinvointiin. Kaik-
kein tavallisin unettomuushäiriö on ei-elimel-
linen unettomuus, jonka diagnoosi voidaan 
tehdä kun uni on ollut häiriintynyttä vähintään 
kolmena yönä viikossa vähintään kuukauden 
ajan. Lisäksi diagnoosin asettaminen edellyt-
tää, ettei unettomuus johdu elimellisestä syys-
tä 6. 

Unihäiriöt luokitellaan monin eri tavoin riip-
puen siitä, kohdistuvatko ne johonkin tiettyyn 
univaiheeseen tai unen säätelyn kannalta mer-
kitykselliseen asiaan, kuten vaikkapa vuoro-
kausirytmiin. Edelleen omaksi unihäiriötyy-
pikseen on luokiteltu tietyt neurologiset vai-

vat, kuten suhteellisen harvinainen narkolep-
sia tai REM-uneen liittyvä käyttäytymisen 
häiriö 6. Unettomuutta ja unihäiriötä voidaan 
käsitellä sekä oireena että sairautena riippu-
en siitä mitä halutaan painottaa 7. Tavallisim-
pia unihäiriöitä ovat kyvyttömyys nukahtaa ja 
yöheräily. 

Ihminen herää yöllä normaalistikin useita ker-
toja. Yleensä pystymme jatkamaan unta melko 
pian, emmekä välttämättä edes muista yöllis-
tä havahtumista. Häiriössä uudelleen nukahta-
minen ei syystä tai toisesta onnistu tai kestää 
huomattavan kauan. Näin yöuni jää määräl-
tään ja laadultaan riittämättömäksi. 

Riittämätön uni voi olla myös seurausta elä-
mäntilanteesta ja omista valinnoista, kuten 
esimerkiksi vauvaperheen rikkonaiset yöt tai 
yöunista tinkiminen töiden tai harrastusten ta-
kia. Sekundäärinen unihäiriö on myös alko-
holin unta heikentävä vaikutus 8; alkoholi hei-
kentää unen laatua jo pieninäkin annoksina. 
Joidenkin lääkkeiden sivuvaikutuksena saat-
taa ilmetä univaikeuksia ja unen laadun heik-
kenemistä.

Uni-valverytmin häiriöistä tyypillisimpiä ovat 
vuorotyön aiheuttama unihäiriö, jota esiintyy 
n. 5-10 %:lla vuorotyötä tekevistä, sekä mat-
kustettaessa usean aikavyöhykkeen ylittämi-
seen liittyvä aikaerorasitus, jonka yleisyydes-
tä ei ole tarkkaa tietoa 9. Vuorotyössä tulisi ai-

Unen  
säätelymekanismit.
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na kiinnittää huomiota työvuorojen suunnitte-
luun. Tällä hetkellä 12 tunnin jaksotuksesta al-
kaa kertyä vakuuttavaa näyttöä etenkin aloil-
la, jotka vaativat keskittymistä ja tarkkuutta 10.  
Vuorotyön terveydellisten vaikutusten arvi-
ointi on rutiinia työterveyshuollossa ja työter-
veyshuoltoa kannattaa konsultoida työvuoroja 
suunniteltaessa.

MITEN ERILAISET RUUMIILLISET HÄIRIÖT 
LIITTYVÄT UNEEN? 
Nukahtamisvaikeuksille altistaa erityisesti le-
vottomien jalkojen oireyhtymä. Sitä esiintyy 
jopa yhdellä kymmenestä, mutta se tunniste-
taan edelleen puutteellisesti 11. Tyypillisenä 
oireena on epämiellyttävä tunne jaloissa, jo-
ka helpottaa kun jalkoja liikuttelee. Oire tu-
lee esiin erityisesti levossa sekä ilta- ja yöai-
kaan, minkä takia se altistaa nukahtamisvaike-
uksille. 

Yöaikaisiin heräämisiin vaikuttavat erityises-
ti unenaikaiset hengityshäiriöt, tavallisimmin 
uniapnea, sekä miehillä esimerkiksi eturau-
hasen liikakasvusta johtuva tiheävirtsaisuus. 
Uniapneaa esiintyy 4 %:lla miehistä ja 2 %:lla 
naisista, mutta kuorsaajista joka kymmenen-
nellä on uniapnea 12. Tavallisin sille altistava 
tekijä on ylipaino. 

Kipu on tyypillinen syy unen laadun heikke-
nemiselle sekä nukahtamis- ja unihäiriölle 13. 
Erityisesti kivun, unihäiriön ja masennuksen 
yhtäaikainen esiintyvyys saattaa aiheuttaa va-
hingollisen kierteen, joka näyttäisi olevan eri-
tyinen riski vakaville seurauksille, kuten työ-
kyvyn menetykselle.

Kilpirauhasen liikatoiminta sekä sokeritau-
ti saattavat nekin joskus näyttäytyä unihäiri-
ön taustalla 14.

MITEN UNIHÄIRIÖT LIITTYVÄT 
RUUMIILLISIIN HÄIRIÖIHIN?
Unen ja valveen vuorokausirytmistä tiedäm-
me, että ns. iltatyypit ovat merkittävästi alt-
tiimpia erilaisille sairauksille, kuten sydän- 
ja verisuonitaudeille, tyypin 2 diabetekselle, 
hengitysoireille, masennukselle ja unihäiriöil-

le 15. Uni ja aineenvaihdunta liittyvät toisiinsa 
kiinteästi, ja suomalainen tutkimusryhmä ha-
vaitsikin niillä olevan osin yhteisiä säätelyme-
kanismeja 16. Unen puute ja huono laatu ovat 
selkeästi yhteydessä lisääntyneeseen sydän- ja 
verisuonisairausriskiin 17. Riski välittyy pää-
asiassa kohonneen verenpaineen ja sympa-
tikotonian kautta, mutta unella on myös vai-
kutusta immuunijärjestelmään sekä endotee-
lin toimintaan. Edellä jo mainittiinkin että uni-
vaje voi vaikuttaa infektioherkkyyteen 4, mutta 
univaje on yhdistetty myös kroonisiin autoim-
muunisairauksiin, kuten reumatauteihin 18. 

Unen pituudella ja glukoositasapainolla näyt-
täisi olevan U-käyrän muotoinen yhteys; sekä 
erityisen lyhyt että erityisen pitkä yöuni näyt-
täisivät yhdistyvän huonoon sokeritasapai-
noon. Lisäksi unen kestosta riippumatta huo-
nolaatuinen uni liittyi heikentyneeseen ve-
rensokeritasapainoon 19. Osin tämä voi johtua 
myös siitä, että vähäinen unen määrä on lii-
tetty epäsäännölliseen syömiseen, jossa ener-
giarikkaan ruuan määrä on lisääntynyt ja vas-
taavasti kasvisten ja hedelmien määrä vähen-
tynyt 20. Erityisesti vilkeunen määrä näyttäisi 
liittyvän syömisen säätelyyn, mikä on erityi-
sen kiinnostavaa siksikin, että vilkeunella on 
keskeinen merkitys tunnepitoisen aineksen 
unenaikaisessa käsittelyssä ja tunteiden sääte-
lyssä 21,22.

Laajassa suomalaisessa väestöpohjaisessa tut-
kimuksessa todettiin, että hyvin lyhyt tai hy-
vin pitkä yöuni lisäsivät molemmat kuoleman 
riskiä, joten sopivan mittainen, riittävä yöuni 
lienee monipuolisesti terveellistä 23.

MITEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT 
LIITTYVÄT UNEEN?
Univaikeudet ja unen laadun heikkeneminen 
liittyvät moniin eri psykiatrisiin sairauksiin 6. 
Muun muassa masennuksen sekä traumape-
räisen stressihäiriön diagnostisissa kriteereis-
sä mainitaan yhtenä kriteerinä univaikeudet. 
On kuitenkin kertynyt näyttöä sen puolesta, 
että univaikeudet saattaisivat olla itsenäinen 
riskitekijä mielenterveyden häiriölle, eivätkä 
vain seurausta niistä. Unihäiriöiden on esimer-
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kiksi todettu edeltävän masennusta useammin 
kuin toisin päin. Tämä viittaa siihen, että uni-
häiriö on etiologisena tekijänä masennuksel-
le 24,25. Traumaperäisen stressihäiriön kulkuun 
vaikuttaa selkeästi myös samaan aikaan ilme-
nevät unihäiriöt 26.

MITEN UNTA HUOLLETAAN?
Unen huollossa keskeisimpiä tekijöitä on 
määrästä ja laadusta huolehtiminen 7. Mää-
rästä huolehtiminen tarkoittaa yksinkertaisesti 
sitä, että yksilö ymmärtää riittävän levon tar-
peellisuuden ja huolehtii, että nukkumiselle 
varattu aika riittää palautumiseen. Käytännös-
sä tämä saattaa tarkoittaa tietoisia valintoja ja 
jostakin luopumista levon hyväksi. 

Unen laadusta huolehtimiseen kuuluu häiriö-
tön, riittävän hiljainen, pimeä ja viileä nukku-
miselle varattu tila. Siihen kuuluu myös un-
ta tukevien elintapojen vahvistaminen, kuten 
vähäinen alkoholin käyttö, säännölliset ja ter-
veelliset ruokailutottumukset ja riittävä liikun-
ta sekä tasapainoinen tunne-elämä, johon kuu-
luvat tunteiden kohtaaminen ja niiden käsit-
tely. Nukkumispaikka kannattaa varata vain 
nukkumista ja läheisyyttä varten, lukeminen 
ja television katselu sekä nettiselailu onnistu-
vat muuallakin. Nukkumaan kannattaa mennä 
vasta kun kokee itsensä riittävän väsyneeksi 
nukahtamista varten. Säännöllisyys edesaut-
taa nukahtamista, samoin riittävä päiväsaikai-
nen fyysinen rasitus. Aivot ovat kuin lihas, ne 
hyötyvät harjoittelusta. Siksi stressinhallinnan 
harjoittelussa säännöllisyys ja toistot tuovat 
tulosta, aivan kuten muussakin harjoittelussa.

UNIVAJE JA PUOLUSTUSVOIMAT
Pitämällä huolta unesta tukee samalla auto-
maattisesti hyvää fyysistä ja psyykkistä koko-
naisterveyttä. 

Viereisessä kuvassa on esitetty unen, toimin-
takyvyn ja terveysriskin välinen yhteys. Hy-
västä unesta huolehtiminen ennaltaehkäisee 
monia sairauksia. Unen laadun ja/tai määrän 
muutokset voivat viestiä myös terveydentilan 
muutoksesta. Univaikeuksien kanssa vastaan-
otolle tullut potilas tulisi tutkia huolellisesti, 
jotta tunnistettaisiin mahdollinen ruumiillinen 
sairaus tai psykiatrinen häiriö unen muutoksen 
taustalla.

Poikkeusoloissa riittävästä unesta huolehtimi-
nen usein vaikeutuu, samalla kun unen toimin-
takykyä ylläpitävä merkitys korostuu. Riittä-
mättömän unen on todettu heikentävän kogni-
tiivista suorituskykyä kuten muistia, toimin-
nanohjausta ja tarkkaavaisuutta sekä päättely- 
ja tiedonkäsittelykykyä 27. Operaatio Aavikko-
myrskyssä havaittiin väsymyksen yhteys tais-
telulennoilla sattuneisiin vaaratilanteisiin 28. 
Univaje vaikuttaa myös ampumistarkkuuteen 
huomattavasti 29,30. Kofeiinin vaikutuksesta on 
ristiriitaista näyttöä, ja saattaa olla että se vai-
kuttaa lähinnä reaktioaikaan korjaamatta juu-
rikaan tarkkuutta. Univaje siis heikentää mo-
nella tapaa poikkeusoloissa vaadittavaa suori-
tuskykyä.

Normaalioloissakin unenhuollolla on Puolus-
tusvoimissa merkittävä sija. Nuoruusikään 
kuuluu normaalina ilmiönä vuorokausirytmin 
siirtyminen myöhemmäksi 31. Tämä on herät-
tänyt keskustelua siitä, pitäisikö koulujen al-
kaa selkeästi myöhemmin, jotta oppimiseen 
tarvittava riittävä uni turvattaisiin. Melko tuo-
re systemaattinen katsaus asettui tukemaan tä-
tä ajatusta osoittaen, että myöhempi koulun al-
ku selkeästi tukisi oppimista 32. Herääkin kysy-
mys siitä, pitäisikö myös varusmieskoulutuk-
sen aikataulua muokata paremmin oppimista 
tukevaksi, ja voisiko tämä olla yksi niistä mo-
nista keinoista, joilla sopeutumista varusmies-
palveluksen suorittamiseen tuetaan?
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MEDIATRI-POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ OTETAAN 
PUOLUSTUSVOIMIEN TERVEYDENHUOLLOSSA KÄYTTÖÖN 

VAIHEITTAIN 

Pääesikunnan logistiikkaosasto käynnisti v. 2012 potilastietojärjestelmäprojektin vastaa-
maan lainsäädännön muuttuneisiin tietojärjestelmävaatimuksiin ja koettuihin kehittämis-
tarpeisiin. Nyt projekti on edennyt esiselvitysvaiheesta kilpailutuksen kautta testaus- ja kou-
lutusvaiheeseen. Uusi Mediatri-potilastietojärjestelmä otetaan Puolustusvoimissa käyttöön 
vaiheittain ensi syksynä.

Ensimmäisessä vaiheessa potilastietojärjestel-
mästä otetaan käyttöön seuraavat osiot:

 Mediatri varusmiesvastaanottoon

 Mediatri työterveyshuoltoon

 Mediatri suun terveydenhoitoon

Järjestelmään kirjaudutaan varmennekorttia 
käyttäen, joten ensimmäisessä vaiheessa ote-
taan käyttöön myös terveydenhuollon ammat-
tikortti. 

Terveydenhuollon ammattikortti on Väes-
törekisterikeskuksen myöntämä kortti vah-
vaa sähköistä tunnistautumista ja allekirjoit-

tamista varten. Jokaisella terveydenhuol-
lon ammattilaisella on oma henkilökohtai-
nen korttinsa. Puolustusvoimien terveyden-
huollon ammattikorttien rekisteröijänä toi-
mivat Sotilaslääketieteen keskuksen ni-
meämät rekisteröijät. Rekisteröintipistei-
tä on useita, koska Sotilaslääketieteen kes-
kuksella on toimipisteitä ympäri Suomen. 
Ne potilastietojärjestelmää käyttävät, jotka ei-
vät ole terveydenhuollon ammattilaisia, käyt-
tävät kirjautumiseen organisaatiokorttiaan.

Toisessa vaiheessa Puolustusvoimien tervey-
denhuolto liittyy käyttämään Kansallisia Ter-
veysarkiston palveluita eli Kanta-palveluita. 

Näkymä Mediatri-potilastietojärjestelmästä.
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Ensin otetaan käyttöön sähköinen lääkemää-
räys ja lääketietokanta. Liittyminen sähköisen 
reseptin käyttäjäksi tapahtuu 1.1.2017 men-
nessä. 

Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön Puolus-
tusvoimien terveydenhuollossa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitok-
sen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Kolmannessa vaiheessa mukaan tulevat integ-
raatiot mm. tiettyihin kumppanuussairaaloihin 
ja laboratorioihin. Tällöin Puolustusvoimien 
terveydenhuollossa tehdyt lähetteet voidaan 
siirtää sähköisesti palveluntuottajille ja pal-
veluntuottajat lähettävät palautteet/vastaukset 
sähköisesti Puolustusvoimien terveydenhuol-
lon ammattilaisten nähtäväksi.

Neljännessä vaiheessa otetaan käyttöön säh-
köiset palvelut, mm. internet-ajanvaraus ja 
Medinet-omaterveyspalvelu. Internet-ajanva-
rauksen kautta asiakas voi varata aikoja terve-
ydenhuollon ammattilaisille ajasta ja paikas-
ta riippumatta. Medinet-omaterveyspalvelun 
avulla asiakas pystyy seuraamaan ja edistä-
mään terveyttään. Tämän palvelun avulla asi-
akas voi täyttää sähköisiä lomakkeita jo ennen 
terveydenhuollon ammattilaisen vastaanottoa 
tai tehdä sähköisen terveystarkastuksen. 

OMAVALVONTASUUNNITELMA TUKEE 
TIETOTURVAA JA TIETOSUOJAA
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun anta-
jien, apteekkien ja itsenäisten ammatinhar-
joittajien, Kansaneläkelaitoksen sekä Kanta-
välityspalveluiden tuottajien tulee tehdä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräyksen 
mukainen omavalvontasuunnitelma. 

Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on 
varmistaa, että palvelujen antajan henkilökun-
ta hallitsee käytössään olevien tietojärjestel-
mien käytön ja osaa ottaa huomioon asiakas- 
ja potilastietojen salassapitoon ja tietoturvaan 
liittyvät vaatimukset. Lisäksi omavalvonta-
suunnitelmassa tulee ottaa huomioon tietojär-
jestelmien käyttöympäristöön, ylläpitoon ja 
päivitykseen liittyvät asiat.

Omavalvontasuunnitelmassa korostuu potilas-
tietojärjestelmän loppukäyttäjän näkökulmas-
ta kohta ”Yleiset tietoturvakäytännöt”. Se pi-
tää sisällään seuraavat kohdat:

 tietoturva- ja tietosuoja-asiat

 toimintamallien koulutus ja perehdytys

 tietojärjestelmien käyttökokemus

 riittävä kokemus

 ohjeet ja koulutus potilastietojen  
 käsittelystä

 menettelyt virhe- ja ongelmatilanteissa

 järjestelmien käyttöohjeiden hallinnointi 
 ja saatavuus

Yllä olevien osioiden alle kuuluu Puolustus-
voimissa todella paljon erilaisia normeja, oh-
jeita ja määräyksiä.

Omavalvontasuunnitelmassa kerrotaan esim., 
miten tietoturva- ja tietosuoja-asiat meillä 
koulutetaan, miten uudet toimintamallit ja po-
tilastietojärjestelmän käyttö koulutetaan lop-
pukäyttäjille, ja miten uusien käyttäjien pereh-
dytys toteutetaan. 

Suunnitelmassa kerrotaan myös miten varmis-
tetaan, että henkilöstölle on annettu koulutus 
tietojärjestelmien käyttöön, potilas- ja asia-
kastietojen käsittelyyn sekä tietosuoja- ja tie-
toturva-asioihin. Näiden lisäksi kuvataan, miten 
seurataan ja ylläpidetään henkilöstön osaamista.

YHTENÄINEN KOULUTUS TUKEE 
KÄYTTÄJÄÄ
Puolustusvoimien terveydenhuollossa Kanta-
palveluihin ja potilastietojärjestelmän käyt-
töönottoon liittyvät koulutukset on jaettu kol-
meen eri osioon. 

Ensimmäinen osio sisältää Kanta.fi- sivustolla 
olevat verkkokurssit:

 potilastiedon arkiston verkkokoulu

 eResepti terveydenhuollossa 

 tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa 

Näiden lisäksi Puolustusvoimien henkilökun-
ta on suorittanut tietoturvallisuuden perus-
kurssin.
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Toisessa osiossa henkilöstön on käsketty osal-
listua koulutukseen, jossa on käsitelty säh-
köistä lääkemääräystä, potilastiedon arkiston 
toimintamalleja sekä kerrottu uudesta potilas-
tietojärjestelmästä. 

Kolmas osio sisältää varsinaisen potilastieto-
järjestelmän loppukäyttäjäkoulutuksen. Kou-
lutuksia järjestetään seitsemällä eri paikka-
kunnalla. Koulutus toteutetaan ammattiryh-
mittäin erikseen lääkäreille, hoitohenkilöstöl-
le, työterveyshuollon toimijoille (työterveys-
hoitajat, psykologit, fysioterapeutit), suun ter-
veydestä vastaaville (hammaslääkärit, ham-
mashoitajat, suuhygienistit), potilastietojärjes-
telmää käyttävälle toimistohenkilöstölle sekä 
Sotilaslääketieteen arkiston henkilöstölle.

Loppukäyttäjäkoulutusten yleiset tavoitteet 
ovat:

 hyvän ja tasalaatuisen koulutuksen takaa-
minen kaikille käyttäjille yhtenäisen koulutus-
suunnittelun ja -materiaalin avulla

 hyvän ja tasalaatuisen järjestelmän käyttö-
taidon takaaminen kaikille käyttäjille yhtenäi-
sen koulutussuunnittelun ja -materiaalin avulla

 uuden järjestelmän edellyttämien sekä sii-
hen liittyvien uusien toiminnallisuuksien, toi-

mintatapojen ja prosessien yhtenäinen oppi-
minen ja omaksuminen

 yhtenäisten potilastietojen tuottaminen 
esim. raportoinnin pohjaksi

Näiden koulutusvaiheiden ja niistä saatu-
jen kokemusten ja palautteiden pohjalta teh-
dään erillinen potilastietojärjestelmää koskeva 
koulutussuunnitelma. Sillä varmistetaan, että 
kaikki potilastietojärjestelmää käyttävät saa-
vat jatkossakin riittävät tiedot sen käyttöön. 
Suunnitelman liitteeksi tulee potilastietojär-
jestelmä-ajokortti, jossa on listattuna ne osa-
alueet, jotka käyttäjien tulee hallita ennen jär-
jestelmän käytön aloittamista.

Potilastietojärjestelmän lopullinen versio on 
saatu testattavaksi. Kevään 2016 potilastieto-
järjestelmään liittyvät koulutukset on pidetty ja 
vielä ennen syksyllä tapahtuvaa käyttöönottoa 
järjestetään kertauskoulutuksia. 
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VALVIRAN VALVONNASSA - MIKÄ MUUTTUU?

Vuoden 2016 alusta tuli voimaan lakimuutos, jonka perusteella Puolustusvoimien terve-
ydenhuollon organisaatiovalvonta siirtyi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valviralle sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Aikaisemmin organisaatiovalvontaa 
teki yksinomaan Pääesikunta. Laki koskee vain normaalioloja ja toimintaa Suomen valtion 
alueella, joten poikkeusoloissa ja kriisinhallintatehtävissä Pääesikunta edelleenkin valvoo 
Puolustusvoimien terveydenhuoltoa.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat aikaisem-
minkin valvoneet yksittäisten terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden toimintaa. Muutos 
koskee siten vain organisaatiovalvontaa. Pää-
paino valvonnassa on aluehallintovirastolla ja 
Valviran rooli on etupäässä ohjauksellinen. 
Koska Puolustusvoimien terveydenhuollolla 
on omia erityispiirteitään, on valvonta päätetty 
keskittää Pohjois-Suomen aluehallintoviras-
tolle Oulussa. Se vastaa kaikkien Sotilaslääke-
tieteen keskuksen toimipisteiden valvonnasta.

ORGANISAATIOVALVONTA,  
MITÄ SE ON?
Organisaatiovalvonta on potilaalle järjeste-
tyn tai tuotetun terveydenhuollon laillisuus-
valvontaa. Valvonta kattaa tämän vuoksi myös 
Sotilaslääketieteen keskuksen ostaman terve-
ydenhuollon valvonnan. Organisaatiolla itsel-
lään on kuitenkin ensisijainen vastuu seurata 
ja valvoa vastuullaan olevaa toimintaa. Enna-
koivalla valvonnalla selvitetään, onko orga-
nisaatiolla riittävät laadunhallintaa ja potilas-
turvallisuutta koskevat suunnitelmat ja ohjeet. 
Samoin selvitetään täyttävätkö annetut menet-
telytapaohjeet lainsäädännön vaatimukset.

Käytännössä valvotaan seuraavia asioita:

 lääkehoidon ja hoitokäytäntöjen toteutusta

 potilastiedon käsittelyn asianmukaisuutta

 hoidon saatavuutta

 muistutusten käsittelyn asianmukaisuutta

 ammattihenkilöiden ammattipätevyyden  
 varmistamista

 työnjakoa

Tarkastuskäynnin perusteella viranomainen 
voi määrätä havaittuja puutteita korjattavak-
si tai epäkohtia poistettavaksi. Äärimmäisessä 
tapauksessa voidaan vaaralliseksi tai lain vas-
taiseksi todettu toiminta keskeyttää tai määrä-
tä toimintayksikkö, sen osa tai laite käyttökiel-
toon.

Jälkivalvonta eli käytännössä kanteluiden kä-
sittely aluehallintovirastoissa tai Valvirassa 
on julkisen terveydenhuollon yksiköissä ol-
lut paljon tutumpaa toimintaa kuin tarkastus-
käynnit. Aikaisemman lainsäädännön mukaan 
Puolustusvoimien terveydenhuoltoon kohdis-
tuneet kantelut on ratkaissut eduskunnan oi-
keusasiamies. Nyt kanteluiden käsittely on sa-
mojen viranomaisten vastuulla kuin muillakin 
terveydenhuollon toimijoilla. Ilman kantelu-
akin voivat valvovat viranomaiset ottaa käsi-
teltäväkseen epäkohdan, joka on tullut heidän 
tietoonsa. Yksittäisen terveydenhuollon am-
mattihenkilön sijaan kantelu voidaan nykyi-
sen lainsäädännön mukaan kohdistaa koko or-
ganisaation tai sen yksittäisen toimintayksi-
kön toimintaan.

Yksittäinen työntekijä ei välttämättä huomaa 
mitään muutosta entiseen. Aluehallintovirasto 
voi tehdä tarkastuskäyntejä terveysasemille, 
mutta välttämättä käyntejä ei tehdä yksittäi-
seen toimipisteeseen säännöllisesti. Todennä-
köisesti tämän vuoden aikana käydään tutus-
tumassa toimintaympäristöön, joka on alue-
hallintovirastolle uusi. 
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PEREHDYTYKSEN KEHITTÄMINEN SOTILASLÄÄKETIETEEN 
KESKUKSESSA 

Kun ehkä pitkänkin rekrytointiprosessin jälkeen uusi työntekijä tulee taloon, odotettuna ja 
kaivattuna apuna, käynnistetään perehdyttäminen. Vai käynnistetäänkö? Ja millä tarkkuu-
della? Opinnäytetyönäni tekemäni tutkimuksen vastaukset perehdytyksen nykytilasta Soti-
laslääketieteen keskuksessa ovat ristiriitaiset.

Perehdyttämisen tarkoitus on, että uusi työn-
tekijä oppii tuntemaan työyhteisön tavat ja ih-
miset sekä omaan työhönsä liittyvät odotuk-
set, jotta uusi henkilö saadaan mahdollisim-
man nopeasti tuottavaksi osaksi organisaatio-
ta. Työnopastus on perehdytys työtehtäviin 1,2.  
Työterveyslaitos korostaa perehdyttämisen 
olevan työhönopastusta, jonka tarkoituksena 
on antaa työntekijälle riittävästi tietoa ja opas-
tusta uuteen tehtävään, työpaikan toimintaan, 
työvälineisiin ja työturvallisuuteen. Pereh-
dytyksellä on tärkeä asema ensivaikutelman 
muokkaajana sisäisessä työnantajakuvassa se-
kä vuorovaikutteisen oppimisen välineenä 3,4,5.

Perehdyttäminen on tärkeä osa uuden työn-
tekijän kehittymistä. Hyvä perehdyttäminen 
edellyttää suunnitelmallisuutta, vastuuhenki-
löiden nimeämistä ja riittäviä resursseja. Se li-
sää työmotivaatiota, työssä viihtymistä ja no-
peaa omaksumista. Samalla sen avulla paran-
netaan työn laatua ja vähennetään poissaoloja 
sekä työtapaturmia. Perehdyttämisestä vastaa 
aina esimies 1. 

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Opinnäytetyöhöni kuuluva tutkimus oli kolmi-
osainen ja sen tavoitteena oli selvittää kuinka 
perehdyttämistä pitäisi kehittää. Kehittämis-
ehdotuksia ja ideoita koottiin ensimmäisessä 
vaiheessa keväällä 2015 henkilöstön täyden-
nyskoulutuspäivillä tuplatiimi-menetelmällä. 
Perehdyttäjät pohtivat sekä perehdytyksen ke-
hittämistarpeita että tapaa, jolla tietoa jaetaan. 
Toisessa vaiheessa kesä-heinäkuussa 2015 ai-
neistoa koottiin puolistrukturoidulla kyselyl-
lä edellisen kahden vuoden aikana Sotilaslää-
ketieteen keskuksessa aloittaneilta henkilöiltä. 

Tätä täydennettiin vielä avoimella kyselyllä 
syyskuussa 2015. Viimeisessä kyselyssä koh-
deryhmänä olivat henkilöt, jotka olivat aloit-
taneet joko uusina työntekijöitä tai vaihtaneet 
tehtäviään Sotilaslääketieteen keskuksessa v. 
2015 organisaatiomuutoksen yhteydessä. Ky-
selyt lähetettiin kaikkiaan 70 henkilölle ja vas-
tauksia saatiin 16 5,6.

PEREHDYTYKSEEN LIITTYY MONIA 
KOMPASTUSKIVIÄ
Perehdyttämisen kompastuskiviksi perehdyt-
täjien näkökulmasta nousivat: 

 ohjeistuksen puute, epäselvyys ja  
 säilytyspaikka 

 perehdytykseen valmistautuminen ja  
 siihen varattava aika 

 suunnittelu: kuka perehdyttää ja milloin 

 palautekeskustelun heikko toimivuus

 terveysasemien erityispiirteiden huomi- 
 oiminen perehdytysmateriaalissa 5,6.

Perehdytettyjen mukaan keskeisimpiä epä-
kohtia olivat: 

 virheelliset olettamukset 

 perehdyttämisen laiminlyönti osittain tai 
  kokonaan 

 väärät asenteet tai esimiehen väsymys 

 liiallinen kiire; perehdytystä annettiin  
 kerralla liian paljon tai liian nopeasti 

 muut eroavaisuudet tehdyn suunnitelman  
 ja käytännön välillä. 
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Vastaajista suurin osa koki, ettei saanut min-
käänlaista perehdytysmateriaalia. Perehdy-
tys koettiin puutteelliseksi. Vaikka alkuesitte-
lyt suoritettiin mallikkaasti, tuntui perehdytys 
olevan huonosti organisoitua. Vastaajat eivät 
tunnistaneet perehdytyksen tavoitteita tai ni-
mettyä perehdyttäjää 5. Tuloksissa näkyi myös 
puolustusvoimauudistuksesta johtunut kiire, 
joka hankaloitti perehdyttämistä – esimiehil-
lä ei ollut aikaa tai perehdytys suoritettiin lii-
an hätäisesti. Samoin motivointi tuntui unoh-
tuneen. Perehdytyssuunnitelma puuttui tai jos 
se oli, niin sitä ei noudatettu. Tulohaastatte-
lua ja arviointikeskustelua ei pidetty. Vastaus-
ten perusteella voidaan päätellä, että esimie-
het ”syyllistyivät” vääriin olettamuksiin: uu-
siin tehtäviin tai uuteen työympäristöön tuli-
joiden oletettiin osaavan ja hallitsevan jo teh-
tävät. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu 
samankaltaisia tuloksia 5,6,7.

PEREHDYTYSTÄ KEHITETÄÄN UUDEN 
OHJEEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN 
AVULLA
Puolustusvoimissa tapahtunut organisaa-
tiomuutos lisäsi työpaikkojen ja työtehtävien 
vaihtuvuutta. Sotilaslääketieteen keskukses-
sa perehdytystä oli kehitetty vuosien mittaan, 
mutta tutkimustulosten mukaan perehdytys 
tuntui unohtuneen organisaatiouudistuksessa. 
Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ajantasai-
nen perehdytysohjeistus 6. Tutkimuksen myö-
tä syntyivät normi ”Sotilaslääketieteen kes-
kuksen perehdyttämissuunnitelma” ja sen liit-
teet: perehdyttämisopas ja perehdytyslomake. 
Normi on tallennettu Puolustusvoimien asian-
hallintajärjestelmään. Sen liitteet tallennetaan 
intranetiin ja yhteiselle verkkoasemalle. PV-
Moodleen sijoitettavaa materiaalia harkitaan 
vielä. 

Normi kertoo perehdyttämisen tarkoituksen ja 
vastuut. Normi kertaa velvollisuudet ja nime-
tyn vastuuhenkilön tärkeimmät tehtävät sekä 
palautteen antamisen tärkeyden. Normissa on 
huomioitu tutkimuksen tulokset, jotta aikai-
semmin kohdatut sudenkuopat vältettäisiin.  
Perehdytysopas on lähinnä Riihimäen varus-
kunnan uusille - ja miksei myös pidempään 
palveluksessakin olleille - henkilöille suun-
nattu asiakokonaisuuksittain aakkostettu opas. 

Asiakokonaisuudet ovat palvelussuhteen eh-
dot, työympäristö sekä työvälineet ja turval-
lisuus. Oppaassa on kerrottu lisäksi mistä li-
sätietoja voi hakea. Tästä mallista on jokaisen 
toimipisteen helppo muokata oma tarkempi 
opas henkilöstölleen.
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PUOLUSTUSVOIMIEN 
YLILÄÄKÄRIT -SARJA:  

PENTTI KURONEN

Ilmavoimien ylilääkäri, lääkintäeversti 
Pentti Kuronen nimitettiin Puolustusvoimi-
en ylilääkärin virkaan 1.9.2003 ja samas-
sa yhteydessä hänet ylennettiin lääkintä-
prikaatikenraaliksi. Heti ylilääkäriuransa 
aluksi Pentti Kuronen joutui vaativaan teh-
tävään johtamaan Puolustusvoimien lää-
kintähuoltojärjestelmän sotien jälkeisen 
ajan suurinta muutosta. Lopputuloksena 
Puolustusvoimien erikoissairaanhoito ja 
lääkelogistiikka ulkoistettiin kumppaneiksi 
valituille sairaanhoitopiireille, Puolustus-
voimien viimeisin erikoislääkärijohtoinen 
sairaala Tilkka lakkautettiin, Lahteen pe-
rustettiin Sotilaslääketieteen keskus sekä 
siirrettiin varuskuntien terveysasemat sen 
alaisuuteen ja samalla Puolustusvoimien 
ylilääkärin johtoon. Tämän LÄÄKE-hank-
keen rinnalla käynnistetiin ylilääkärin joh-
dolla myös poikkeusolojen kenttälääkinnän 
mittava kehittäminen, KLÄÄKE-hanke. 
Hankkeessa tärkeimmille kenttälääkintä-
joukoille määritettiin uudet, kansainväliset 
vaatimukset täyttävät tehtävät ja suoritus-
kykyvaatimukset henkilöstö- ja materiaa-
liyksikkötyyppeineen sekä käynnistettiin 
näiden uudistusten vaatimat materiaali-
hankinnat ja koulutus.

Pentti Olavi Kuronen syntyi 30.10.1951 Pel-
son vankilan ylivartija Taavi Kurosen ja ko-
tirouva Nanni Luttisen perheeseen. Lapsuus- 
ja kouluvuotensa hän vietti Vaalassa ja pää-
si ylioppilaaksi Vaalan lukiosta 1970. Varus-
miespalveluksensa Pentti Kuronen suoritti il-
mavoimien reserviupseerikurssilla 44 vuosi-
na 1970–1971. Tätä ennen hänet oli jo hyväk-
sytty opiskelemaan Oulun yliopiston lääketie-
teelliseen tiedekuntaan. Ja niin vain kävi, et-
tä lääkärin ura viehätti Pentti Kurosta lentä-
jän uraa enemmän. Lääketieteen opinnot hän 

aloitti 1971 ja valmistui lääketieteen lisensi-
aatiksi Oulun yliopistosta 1976. Lääketieteen 
tohtoriksi Pentti Kuronen väitteli samassa yli-
opistossa 2004. Väitöskirja käsitteli sotilasil-
mailun melua. Sotilasterveydenhuollon do-
sentuuri hänelle myönnettiin 2007. Yleislää-
ketieteen erikoislääkärin oikeudet Pentti Ku-
ronen sai 1987, työterveyshuollon erikoislää-
kärin oikeudet 1988 ja sotilaslääketieteen eri-
tyispätevyyden 1996. 

Hänen julkaisutoimintansa keskittyy ilmailu-
lääketieteeseen, audiologiaan, sotilastervey-
denhuoltoon sekä metsästykseen. Omia jul-
kaisujaan tärkeämmäksi Pentti Kuronen koki 
erityisesti kenttälääkintään sekä joukon ja yk-
silön suorituskykyyn kohdistuvien tutkimus-
hankkeiden ideoinnin, organisoinnin, käyn-
nistämisen ja tukemisen. Vuonna 1983 Pentti  
Kuronen avioitui psykologian maisteri Kirsti  
Mäklinin kanssa. Poika Lauri syntyi 1987. 

Pentti Kuronen toimi Puolustusvoimien yli-
lääkärinä v. 2003–2011.
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Pitkän uransa Puolustusvoimien palveluksessa 
Pentti Kuronen aloitti 1978 Ilmavoimien vies-
tikoulun lääkärinä Tikkakoskella. Tätä ennen 
hän oli jo hankkinut arvokasta lääkärin työssä 
tarvittavaa kliinistä kokemusta opiskeluaikana 
Oulun yliopistollisen sairaalan anestesiologi-
an ja korvatautien osastoilla sekä valmistumi-
sensa jälkeen Kuopion yliopistollisen sairaa-
lan kirurgian, naistentautien, anestesiologian, 
korvatautien ja lastentautien osastoilla sekä 
Nilsiän terveyskeskuksessa. Erikoistumiskou-
lutuksiinsa liittyen hän työskenteli Keski-Suo-
men keskussairaalan sisätautien ja neurologi-
an osastoilla sekä Tampereen aluetyöterveys-
laitoksella ja Tampereen yliopistollisen sairaa-
lan kliinisen fysiologian osastolla. 

Ilmavoimien ylilääkäriksi Pentti Kuronen ni-
mitettiin 1990. Nimitystä seurasi heti puolen 
vuoden ilmailulääkärikurssi USA:n Brooksis-
sa. Tämä kurssi ajoittui erinomaiseen ajankoh-
taan, sillä Pentti Kuronen joutui Ilmavoimien 

Hornet-projektin lento- ja pelastusvarusteiston 
työryhmän johtotehtävään. Tämän työn tulok-
sena Suomen ilmavoimissa otettiin käyttöön 
ensimmäisenä kyseistä konetyyppiä käyttä-
vistä maista lentäjää suojaava ylipainehengi-
tysjärjestelmä. Tämän ansiosta Suomessa on 
vältetty toistaiseksi kaikki lentäjään kohdistu-
vista kiihtyvyysvoimista aiheutuvat lento-on-
nettomuudet ja niihin johtavat tajuttomuusti-
lat. Työtä arvostettiin myös kansainvälisesti ja 
Pentti Kurosen johtamalle työryhmälle myön-
nettiin Renossa 1995 Safe Association Team 
Achievement Award -palkinto lentoturvalli-
suuden parantamiseksi tehdystä työstä.

Lentoreserviupseerikurssin käyneenä Ilma-
voimien ylilääkärinä sekä Hornet-projektin 
osatyöryhmän johtajana ja erityisesti lentäjien 
joukossa luontevasti viihtyvänä Pentti Kuro-
selle ei tuottanut vaikeuksia tuoda ilmailulää-
ketiede luontevaksi osaksi lentoturvallisuus-
järjestelmää sekä lentäjän arkea. Tämä puo-

Metsästys seisovilla kanakoirilla on lääkintäkenraalimajuri Pentti Kurosen mieluisin harrastus.
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lestaan liitti ilmailulääketieteen tiiviisti opera-
tiiviseen toimintamalliin ja linjasi Pentti Ku-
rosen tutkimus- ja kehitystyötä Ilmavoimissa 
ja myöhemmin kenttälääkinnän osalta Pääesi-
kunnassa. 

Puolustusvoimien ylilääkärin tehtävät Pentti 
Kuronen otti vastaan 1.9.2003. Valtiontalou-
den tarkastusvirasto (VTV) oli jo 1980-luvulta 
lähtien vaatinut Puolustusvoimia luopumaan 
omasta erikoissairaanhoitojärjestelmästä. Vii-
vytystaistelua oli käyty sotilassairaaloita aika 
ajoin lakkauttaen. 2000-luvun alussa oli jäljel-
lä alun perin viidestä sairaalasta enää Keskus-
sotilassairaala Tilkka. Kun samaan aikaan oli 
Pohjois-Suomessa saatu toiminnallisesti ja tu-
loksellisesti hyviä kokemuksia erikoissairaan-
hoidon kumppanuuksista sairaanhoitopiirien 
kanssa, ei oman järjestelmän puolustamiselle 
ollut enää perusteita. Puolustusministeri päät-
ti 30.1.2004, että Puolustusvoimien, lähinnä 
varusmiesten, erikoissairaanhoito ja lääkelo-
gistiikka toteutetaan 1.1.2006 alkaen strategi-
sen kumppanuuden keinoin sairaanhoitopiiri-
en kanssa. Puolustusministeri päätti myös, että 
Lahteen perustetaan Sotilaslääketieteen kes-
kus Puolustusvoimien lääkintähuollon koulu-
tus-, tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Sit-
temmin keskuksen alaisuuteen siirrettiin myös 
Lääkintävarikko ja varuskuntien terveysase-
mat.

Sotilaslääketieteen keskuksen toiminnasta ja 
sijainnista käytiin kovaa kädenvääntöä Päijät-
Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaan-
hoitopiiri oli jo rakentamassa keskukselle sai-
raalansa kylkeen omaa siipeä Puolustusvoimat 
maksumiehenä. Pentti Kuronen kuitenkin roh-
keasti pysäytti hankkeen kalkkiviivoille ja sai 
samalla paikallisten politikkojen ja sairaan-
hoitopiirin johdon vihat niskaansa, vaadittiin-
pa jopa puolustusministerille lähetetyssä kir-
jeessä hänen siirtämistään pois kehittämis-
hankkeen johtovastuusta. Puolustusvoimien 
ylilääkärin tavoitteena oli sijoittaa Sotilaslää-
ketieteen keskus huomattavasti halvemmalla 
Lahden varuskunnan tiloihin ja vielä niin, et-
tä ilmailulääketieteen yksikkö, AMC ja laivas-
tolääketieteen yksikkö jätetään toiminnallises-
ti tärkeämpiin paikkoihin Helsinkiin ja Upin-
niemeen. Pentti Kuronen joutui perustelemaan 
kantaansa puolustusministeriön ja Puolustus-

voimien johdon lisäksi myös pääministeril-
le ja teki työnsä sen verran vakuuttavasti, et-
tä Sotilaslääketieteen keskuksen sijainti ja toi-
minnat organisoitiin ylilääkärin esittämällä ta-
valla. 

Sotilaslääketieteen keskuksesta piti alun pe-
rin tulla vain koulutus-, tutkimus ja kehittä-
miskeskus. Kun samaan aikaan suunniteltiin 
myös Puolustusvoimien huollon ja logistiikan 
uusia johtosuhteita, näytti siltä, että lääkintä-
huollon johtaminen käy kovin mutkikkaak-
si. Pentti Kuronen halusi suoraviivaisemmat 
johtosuhteet. Kun samaan aikaan tehtiin laki-
muutoksia Tilkan lakkauttamiseen ja Sotilas-
lääketieteen keskuksen perustamiseen liittyen, 
esitti Puolustusvoimien ylilääkäri kirjattavak-
si nämä ajatuksensa Puolustusvoimien tervey-
denhuollosta annettuun lakiin. Tämä sopi puo-
lustusministeriölle ja Puolustusvoimien ylim-
mälle johdolle, ja näin varuskuntien terveys-
asemat liitettiin 1.1.2008 Sotilaslääketieteen 
keskuksen organisaatioon ja Puolustusvoimi-
en ylilääkärin johtoon. Alemmalla tasolla Puo-
lustusvoimissa ei johtosuhdemuutosta sulatet-
tu eikä luotettu lääkintähuollon kykyyn hoi-
taa omat asiansa kunnialla. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto totesi kuitenkin kahdessakin 
eri tarkastuksessa 2011 ja 2014, että Puolus-
tusvoimien lääkintähuollon kehittämishan-
ke on sekä toiminnallisesti että taloudellises-
ti onnistunut mallikelpoisesti. Tarkastuksessa 
tuotiin esille toimialan voimakas kehittäminen 
ylilääkärin johdossa jopa annettuja tavoitteita 
pidemmälle, mikä tehosti kustannusten ja toi-
minnallisuuden saavutuksia entisestään. Ny-
kyaikaisin tietojärjestelmin tuetun keskitetyn 
hallinnon edut hajautetussa toimintaympäris-
tössä olivat siis ilmeiset. Samoja periaatteita 
toteutettiin myöhemmin osaltaan myös Puo-
lustusvoimien rakennemuutoksessa. 

Lääkintähuollon rauhan ajan kehittämishank-
keen rinnalla Pentti Kuronen käynnisti 2003 
Puolustusvoimien huollon ja logistiikan kehit-
tämisohjelmaan kuuluvana mittavan ja koko-
naisvaltaisen kenttälääkinnän kehittämishank-
keen (KLÄÄKE). Hankkeen ensimmäinen 
vaihe ajoittui vuosille 2004-2006 ja se sisälsi 
kaikkiaan 15 eri projektia. Hankkeessa mää-
ritettiin aluksi operatiivisten yhtymien kenttä- 
lääkintäjoukkojen uudet tehtävät, suoritus- 
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kykyvaatimukset ja toimintaperiaatteet. Tä-
män jälkeen luotiin tehtäviin soveltuvat orga-
nisaatiot ja päätettiin niihin sijoittuvasta hen-
kilöstöstä. Lopuksi suunniteltiin ja hankit-
tiin uusien organisaatioiden vaatima kenttä-
lääkintävarustus. Hankkeen projekteissa kä-
siteltiin myös kenttälääkinnän tilannekuvaa, 
puolustushaarojen kenttälääkintää, kenttälää-
kintäkoulutusta, tutkimustoimintaa, lääkintä-
huollon tietojärjestelmiä, BC-suojelulääkin-
tää, poikkeusolojen ympäristönvalvontaa sekä 
viranomaisyhteistyötä. Tavoitteena oli luoda 
Suomeen kansainväliset standardit ja yhteen-
sopivuusvaatimukset täyttävä kenttälääkintä-
järjestelmä. Osa uusista varusteista ja organi-
saatioista saikin tulikasteensa Euroopan unio-
nin rauhanturvaoperaatiossa Kongossa 2006. 
Sittemmin kehittämishanke jatkui sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä sairaanhoitopiirien 
kanssa Puolustusvoimien poikkeusoloissa tar-
vitsemien erikoissairaanhoidon ja lääkintälo-
gistiikan järjestelyjen osalta. Kumppanuusso-
pimukset tältä osin solmittiin sairaanhoitopii-
rien kanssa 2011. KLÄÄKE-hankkeen toteut-
tamisen taustalla oli hankesuunnitelma, mitä 
jouduttiin sopeuttamaan hankkeen aikana il-
menneisiin uusiin tarpeisiin. Pentti Kurosen 
kyky reagoida nopeasti muuttuneeseen tilan-
teeseen ja ratkaista tämänkin hankkeen muu-
tostarpeet aiheuttivat hanketta toteuttavalle 
Lääkintävarikolle usein melkoisesti lisätöitä. 
Lääkintävarikko suoriutui hankemuutoksista 
kuitenkin erinomaisesti ja hankkeelle asete-
tut tavoitteet pystyttiin saavuttamaan. KLÄÄ-
KE-hanke on yksi Puolustusvoimien menesty-
neimpiä hankkeita.

Pentti Kuronen on luonteeltaan helposti lähes-
tyttävä ja hyvin ihmisten kanssa toimeen tu-
leva kansan mies. Optimismi ja kyky havaita 
ajassa olevia muutoksia ovat hänen vahvuuk-
siaan, joilla kyettiin ennakoivasti valmistau-
tumaan tuleviin lääkintähuollon muutoksiin. 
Huumori ja hersyvä nauru siivittävät hänen 
sanojaan olipa keskustelukumppanina minis-
teri tai Lapin jätkä. Alaisilleen hän antoi ai-
na mahdollisuuden esitellä ajatuksia erilais-
ten lääkintähuollon toiminta- tai hallintohaas-
teiden kohtaamisessa. Nämä usein aikaisin aa-

mulla käydyt keskustelut kenraalin ja alaisten 
välillä olivat luonteeltaan lämminhenkisiä ja 
ratkaisuhakuisuuteen kannustavia. Alaisiltaan 
hän vaati aina myös tuloksia. Jos tuloksia syn-
tyi, sai myös vapauden niiden tekemiseen. 

Joutavilla puheilla ei kenraalin kanssa pärjän-
nyt. Pentti Kuronen vieraili mielellään varus-
kunnissa varusmiesten keskuudessa. Hän oli 
tuttu näky milloin taisteluammunnoissa va-
rusmiesryhmän jäsenenä milloin pyörän se-
lässä pitkällä polkupyörämarssilla. Virkansa 
puolesta hän toimi puolustusministeriön alai-
sen Maanpuolustuksen tieteellisen neuvotte-
lukunnan, sen työvaliokunnan ja kenttälää-
kintäjaoston sekä sosiaali- ja terveysministe-
riön poikkeusolojen terveydenhuollon neuvot-
telukunnan jäsenenä. Suomen Punaisen Ristin 
toimintaan hän osallistui ensiaputoimikunnan 
puheenjohtajana sekä Veripalvelun hallituksen 
jäsenenä. Palokan kansanterveystyön kuntain-
liiton terveyslautakunnan sekä valvontajaos-
ton puheenjohtajana hän toimii vuosina 1985 
-1993. Suomen ilmailulääketieteellisen yhdis-
tyksen puheenjohtajana Pentti Kuronen toi-
mi 1986-1987. Pentti Kuroselle on myönnetty 
Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ko-
mentajamerkki sekä komentajamerkki, Suo-
men Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan 
ritarimerkki, Sotilasansiomitali, Ilmavoimien 
ohjaajan lentomerkki HC, Rajavartiolaitoksen 
ansioristi, Huollon risti soljella sekä valtion 
virka-ansiomerkki. Lääkintäkenraalimajuriksi 
hänet ylennettiin 2007.

Virkatyönsä ohella Pentti Kuronen on koko 
ajan harjoittanut lääkärin ammattitointa. Toi-
minta alkoi Jyväskylässä 1978. Vuonna 1985 
hän perusti oman yrityksen, Villentornin lää-
käriaseman. Tämä jatkoi myöhemmin Tori-
keskuksen lääkäriaseman nimellä toimintaan-
sa vuoteen 2002. Pentti Kurosen kotona pe-
rustettiin 2001 Suomen suurimpiin yksityi-
siin lääkäriasemiin kuuluva Suomen Terveys-
talo Oy, minkä hallituksen puheenjohtajana 
ja perustajajäsenenä hän toimi vuoteen 2007. 
Omistajuuksista näihin yrityksiin sensaatio-
lehdet sekä Suomen valtamediakin yrittivät 
löytää väärinkäytöksiä viranhoidon ja omis-

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 1

40



tajuuksien välille. Kun mitään laitonta ei ol-
lut tapahtunut ja kun toimiluvatkin olivat kun-
nossa, kuihtuivat aiheettomat väitteet nopeas-
ti omaan mahdottomuuteensa. Eläkkeelle jää-
tyään Pentti Kuronen on ollut mukana poikan-
sa Laurin kanssa useissa terveydenhuoltoalan 
palveluja suunnittelevissa ja myyvissä yrityk-
sissä, joiden hallinnossa hän toimii edelleen 
aktiivisesti. Oulun yliopiston lääketieteellises-
sä tiedekunnassa hän osallistuu Nuoret Poh-
joisessa -tutkimukseen, mitä hän oli mukana 
käynnistämässä. Tärkeänä tavoitteena on mm. 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttami-
nen viranomaisyhteistyön edellytyksiä paran-
taen.

Pääharrastuksekseen Pentti Kuronen ilmoit-
taa eränkäynnin. Valtaosin tämä tarkoittaa ka-
nalintujen metsästystä seisovilla kanakoirilla 
eri puolilla Suomea ja Ruotsin Lappia. Ensim-
mäisen koiransa hän hankki jo opiskeluvuo-
sinaan. Sen jälkeen on koiratarhassa ollut jat-
kuvasti erinäinen määrä saksanseisojia ja yksi 
englanninsetterikin. Pentti Kuronen on toimi-
nut saksanseisojakerhon puheenjohtajana sekä 
kenttäkokeiden ylituomarina. Eksoottisempia 
metsästyskokemuksia hän on hankkinut use-
ammankin kerran Virossa sekä Keski-Euroo-
passa. Kerran on matka johtanut villikarjujah-
tiin Tadzhikistanin vuorillekin. Pentin eksoot-
tisin ja sykähdyttävin metsästyskokemus lie-
nee puhvelin kaato Zimbabwessa Afrikassa. 
Tätä yhtä vaativaa laukausta varten hän hank-
ki asekokoelmaansa puhvelin metsästykseen 
sopivan järeän aseen ja harjoitteli tunnollisesti 
ammuntaa etukäteen ampumaradalla sekä pe-
rehtyi laajasti puhvelin anatomiaa käsittele-
vään kirjallisuuteen ja metsästysolosuhteisiin 
Afrikassa. Metsästyksen lisäksi Pentti Kuro-
nen viihtyy luonnossa syntymäseudullaan Ou-
lujärven maisemissa vaimonsa Kirstin kanssa 
sienestämässä tai marjastamassa. Talvisin vie 
moottorikelkka kenraalin tiettömien taipalei-
den taakse erätulille tai nuoruusvuosien erä-
kämpälle Pitkäjärven rantaan. Täällä suoravii-
vaisen kenraalin kynästä piirtyy kämpän vie-
raskirjaan monipuolisesti luonnon rikkautta ja 
rauhaa kaikkine vivahteineen kuvailevia rivejä.
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induced hearing impairment and noise protection. Acta 
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KIRJAESITTELY

SOTILASTERVEYDENHUOLTOA SUOMALAISEN 
ASEVELVOLLISUUDEN ALKUVUOSILTA

Ilkka Mäkitie:  
Terveyttä tarkk’ampujille.  
Suomen sotaväen 1881–1901  
lääkintähuolto.  
Painotalo Oy Nord Print Ab,  
Helsinki 2015.  
ISBN 978-952-93-5825-0.  
Sivuja 203.  
Hinta 19 €.

Venäjän hallitsija Aleksanteri II hyväksyi val-
tiopäivien esityksestä vuonna 1878 asevelvol-
lisuuslain käyttöön otettavaksi Suomessa vuo-
desta 1881. Samana vuonna pidettiin myös 
ensimmäiset kutsunnat. Ilkka Mäkitie kuvai-
lee tietokirjassaan ”Terveyttä tarkk’ampujille, 
Suomen sotaväen 1881–1901 lääkintähuolto” 
asevelvollisten ja asepalvelustaan suorittanei-
den terveydenhuoltoa itsenäisyyttä edeltäneel-
lä ns. Suomen vanhan sotaväen ajalla. 

Tämän jälkeen sotaväki lakkautettiin sorto-
kautena vuosien 1901–1905 aikana osana Ve-
näjän valtakunnan yhtenäistämistoimia. Ase-
velvollisuutta ei lakkautettu, mutta se siirret-
tiin toteutettavaksi venäläisiin joukko-osastoi-
hin. Vuonna 1918 vuoden 1878 asevelvolli-
suuslaki otettiin uudelleen käyttöön, sillä lakia 
ei oltu missään vaiheessa kumottu.

Kirja alkaa kansallisen sotaväen perustamisen 
kuvauksella sekä sotilassairaaloiden yksityis-
kohtaisemmalla esittelyllä. Sotaväen perusta-
minen merkitsi mm. 40 uuden sairaalan tai sai-
rastuvan rakentamista sekä terveydenhuollon 

henkilöstön muodostamista. Sairaaloihin tuli 
248 potilaspaikkaa, joiden lukumäärä kasvoi 
kesäisin vielä sairastupien 192 sairaansijalla.

Sotaväessä oli 16 sotilaslääkäriä, yksi eläin-
lääkäri sekä kolmisenkymmentä osa-aikais-
ta lääkäriä. Maan vähäisestä lääkärimäärästä 
huolimatta lääkärinvirat olivat yllättävää kyl-
lä aina täytettyjä. Lisäksi sotaväessä toimi 50 
välskäriä, jotka olivat saaneet kahden, kolmen 
vuoden koulutuksen. Hevosvetoisessa armei-
jassa korostui myös eläinlääkärin, eläinväls-
käreiden ja eläinvälskärioppilaiden merkitys, 
sillä hevosten hyvä terveys oli ratkaisevan tär-
keää joukkojen suorituskyvylle. Ratsuväessä 
esiintyi tarkk’ampujapataljoonia enemmän ta-
paturmia, jonka lisäksi hevosten talvisten in-
fluenssaepidemioiden merkitystä joukoille 
pohdittiin. 

Kirjassa on kuvattu sotilaslääkärien, välskä-
reiden ja asepalvelustaan suorittavien lääkin-
täkoulutusta. Kirjassa sivutaan myös muuta-
massa kohdin varusmiespalvelustaan suoritta-
via lääkäreitä. 
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Kutsuntojen kuvauksen ja palveluskelpoisuu-
den arvioinnin yhteydessä huomio kiinnittyy 
nuorten asevelvollisten heikkoon kuntoon, 
mutta toisaalta mielenterveysoireilun vähäi-
syyteen. Kutsuntatilaisuuksien hauskoja anek-
doottejakaan ei ole unohdettu; varusmiespal-
velus kun ei kaikkia nuoria tuolloinkaan in-
nostanut.

Suuremmat leirit olivat Vierumäellä Suomen 
Urheiluopiston ja Lappeenrannassa lentoken-
tän alueella sekä Pietarin lähellä Krasnoje Se-
lossa, joissa toimivat omat leirisairaalat. Suo-
malaiset perustivat myös kenttäsairaaloita Ve-
näjällä tapahtuviin suuriin sotaharjoituksiin; 
aihe, joka saattaa olla useimmille lukijoille 
tuntematon.

Kirjaan on sisällytetty myös mielenkiintoi-
sia sotilaslääkäreiden lyhyitä elämänkertoja ja 
tunnetumpien lääkäreiden kokemuksia asepal-
veluksen suorittamisesta. 

Kirja kuvaa aihettaan kokonaisvaltaisesti, jol-
loin yksittäisten aiheiden kuvaukset, palve-
luskelpoisuuden määrittelyä lukuun ottamat-
ta, jäävät osin suppeiksi. Sairauksien hoidois-
ta tai sotaharjoituksista Venäjällä olisi lukenut 
enemmänkin. Kliininen hoito ei varmaan poi-
kennut ajan käytännöistä ja niiltä osin voikin 
kirjan hyvän lähdeaineiston perusteella tukeu-
tua lääketieteen historian muuhun kirjallisuu-
teen. 

Kirjassa on laajan lähdeaineiston lisäksi liit-
teinä vanhoja sairaskertomuksia ja -kirjoja se-
kä erittäin tarpeelliset vanhojen sanojen sel-
vennökset. Vaikka esim. lankeeva tauti voi 
diagnoosina olla monelle tuttu, on luuvalo tai 
sirkomi oireena jo hämmentävämpi.

Metodologisesti teos nojautuu vahvasti lähde-
aineistoihin. Kirjan kuvitus on mielenkiintoi-
nen ja moni kuvista on aikaisemmin julkaise-
maton. Edelleen lienee vähemmän tunnettua, 
että yli sata vuotta vanhat varusmiesten poti-
lasasiakirjat ovat kaikkien luettavissa Kansal-
lisarkistossa. 

Pelkän sotilasterveydenhuollon historian ku-
vauksen ohella kirjoittaja pyrkii myös vastaa-
maan kysymykseen, missä määrin Puolustus-
voimien alkuvuosien lääkintähuolto pohjautui 

jo Venäjän vallan aikaisiin järjestelyihin. Yh-
teyksiä löytyykin, vaikka kirjassa kuvattu ase-
velvollinen sotaväki oli lakkautettuna vuosina 
1901–1918.

Mäkitien kirja antaa lukijalle jännittävän, hel-
pon ja yllätyksiäkin sisältävän lukuelämyk-
sen. En esim. itse tiennyt, että Helsingin yli-
opistossa oli 1860-luvulla lyhytkestoisesti so-
tilaslääketieteen professuuri.

Onnistuneen sisällysluettelon ansiosta kirjaa 
on helppo lukea haluamassaan järjestyksessä, 
pieninä paloina tai perehtyä tarkemmin vain 
itseä kiinnostaviin aiheisiin.

Kirjan tekijä Ilkka Mäkitie on sotilasarvoltaan 
lääkintäeversti (evp) ja toimii lääkintähuollon 
dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Teksti: 
Ava Sovijärvi 
ELL 
Erityisasiantuntijayksikkö,  
Sotilaslääketieteen keskus
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BIOLOGISTEN UHKIEN OSAAMISKESKUS 10 VUOTTA

Biologisten uhkien osaamiskeskuksen 
(BUOS) 10-vuotista taivalta juhlistettiin 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
uudistetuissa tiloissa marraskuussa 2015. 

Biologisten uhkien osaamiskeskus on Puolus-
tusvoimien ja THL:n yhteishanke, jonka toi-
mintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön ja 
puolustusministeriön nimeämä ohjausryhmä. 
BUOS on biosuojelulääketieteen ja biologis-
ten uhkien hallinnan kansallinen asiantuntija-
organisaatio, jonka päätehtävänä on tukea bio-
logisten uhkien torjuntaa ja niihin varautumis-
ta sekä kasvattaa alan kansallista tietämystä ja 
yhteistyötä. 

BUOS perustettiin 27.4.2005, jolloin sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM) ja puolustusmi-
nisteriön (PLM) kansliapäälliköt allekirjoitti-
vat yhteistyölausuman biologisiin uhkiin va-
rautumisesta. Samanaikaisesti Kansanterveys-
laitoksen (nykyinen THL) pääjohtaja ja Puo-
lustusvoimien ylilääkäri allekirjoittivat osaa-
miskeskuksen käytännön järjestelyjä koske-
van sopimuksen.

Marraskuun 10-vuotisjuhlaseminaariin osal-
listui noin 30 kutsuvierasta. Vieraat edustivat 
laajasti sekä BUOS:n omia hallinnonaloja että 
osaamiskeskuksen yhteistyöverkostoa. Vierai-
ta oli puolustusministeriöstä, sosiaali- ja ter-
veysministeriöistä, Evirasta, Luonnonvarakes-
kuksesta, Helsingin yliopistosta, HUSLABis-
ta ja Keskusrikospoliisista. Paikalla olivat se-
kä sosiaali- ja terveysministeriön että puolus-
tusministeriön kansliapäälliköt Päivi Sillanau-
kee ja Arto Räty. Paikalla olivat myös THL:n 
pääjohtaja Juhani Eskola ja Puolustusvoimien 
ylilääkäri Simo Siitonen, jotka kuuluvat val-
miusjohtaja Olli Haikalan (STM) ja neuvotte-
leva virkamies Tiina Raijaksen (PLM) kanssa 
BUOS:n ohjausryhmään.

Juhlaseminaarin avasi BUOS:n johtajana tou-
kokuusta 2015 lähtien toiminut THL:n tutki-
musprofessori Mika Salminen. Tämän jälkeen 
yksi BUOS:n perustajäsenistä, emerituspro-

fessori Pauli Leinikki, kertoi BUOS:n taus-
toista; mikä johti osaamiskeskuksen syntymi-
seen ja kuinka keskuksen toiminnan aloitus-
ta suunniteltiin ainutlaatuisena viranomaisyh-
teistyönä puolustus- sekä sosiaali- ja terveys-
hallinnon välillä. Silloinen kansainvälisen toi-
mintaympäristön muutos ja uhkakuvien mo-
nimuotoistuminen, mm. uudet tuntemattomat 
virukset (kuten SARS) ja Yhdysvalloissa lä-
hetetyt pernaruttokirjeet herättivät siihen, että 
myös Suomessa tulisi varautua paremmin eri-
laisiin biouhkiin sekä parantaa ja tiivistää vi-
ranomaisyhteistyötä. 

BUOS:n ensimmäinen johtaja ja myös yksi 
sen perustajista, Sotilaslääketieteen keskuk-
sen Tutkimus- ja kehittämisosaston johtaja, 
professori Simo Nikkari kertoi juhlapuhees-
saan BUOS:n kymmenvuotisesta historiasta. 
Esimerkkeinä osaamiskeskuksen konkreetti-
sista tuloksista esiin nousivat muun muassa 
Puolustusvoimien CBRN-kenttälaboratorion 
kehittäminen, Suomen bioturvaverkoston pe-
rustaminen ja Global Health Security Agen-
da (GHSA) -yhteistyöohjelman Suomen pu-
heenjohtajuus ja maa-arvioinnit, joissa kai-
kissa BUOS:n toiminta on ollut merkittävää. 
GHSA-ohjelman päätavoitteena on eri maiden 
terveysjärjestelmien kehittäminen ja terveys-
uhkien, kuten erilaisten tartuntatautien, tor-
junta. Lisäksi osaamiskeskus on tehnyt vuo-
sien aikana paljon laadukasta tutkimustyötä, 
joista tuloksena on 65 vertaisarvioitua tieteel-
listä kansainvälistä julkaisua. 

Viimeisenä juhlapuhujana seminaarissa esiin-
tyi yhdysvaltalainen Andrew C. Weber, joka 
on toiminut muun muassa johtavassa asemas-
sa Yhdysvaltain ulkoministeriössä vastuualu-
eena ebola-varautuminen. Aiemmin Weber on 
työskennellyt Yhdysvaltain apulaispuolustus-
ministerinä.

Weberin juhlapuheen aiheena olivat maail-
manlaajuiset terveysturvallisuuden haasteet ja 
mahdollisuudet. Monipuolisten työtehtävien-
sä ansiosta NBC-asioiden parissa Weberillä 
on laaja näkemys erilaisista turvallisuusuhis-
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ta ja niiden torjumisen mahdollisuuksista. Yh-
tenä tärkeänä asiana biouhkiin varautumises-
sa Weber nosti esiin eri laitosten ja laborato-
rioiden bioturvaamisesta huolehtimisen, jotta 
vaarallisia taudinaiheuttajia ei pääsisi pahan-
tahtoisten toimijoiden käsiin. Toisena merkit-
tävänä asiana terveysturvallisuuden edistämi-
sessä Weber korosti viranomaisten ja alan toi-
mijoiden avoimuutta ja yhteistyötä, josta hän 
mainitsi BUOS:n yhtenä ainutlaatuisena esi-
merkkinä maailmassa. 

Weber otti esiin myös Suomen GHSA-pu-
heenjohtajuuden, jonka puitteissa Suomi ja 
BUOS ovat toimineet esimerkillisellä tavalla 
maailman terveysturvallisuuden edistämises-
sä. Erityishuomiota Weber antoi GHSA:han 
liittyvään Tansania-hankkeeseen, joka on Suo-
men kansallinen sitoumus GHSA:n terveys-
turvallisuusohjelmaan. Tansania-hanke on ul-
koministeriön rahoittama ja SOTLK:n toteut-
tama projekti, jonka tavoitteena on bioturvalli-
suuden ja laboratoriokapasiteetin vahvistami-
nen Tansaniassa. 

Esimerkkinä kansainvälisestä erinomaises-
ta yhteistyöstä Weber mainitsi Syyrian kemi-
allisten aineiden hävittämisprojektin, jossa 
myös Suomen puolustusvoimilla oli merkittä-
vä rooli. Esimerkkinä muista terveysturvalli-
suuden haasteista ja mahdollisuuksista Weber 

korosti teknologian nopeaa kehittymistä, jon-
ka ansiosta esimerkiksi vaarallisten taudinai-
heuttajien tunnistamismenetelmät ovat entistä 
helppokäyttöisempiä, nopeampia ja käyttäjä-
turvallisempia. Toisaalta teknologian kehitty-
minen voi helpottaa myös pahantahtoisten ih-
misten toimintaa uusien biouhkien kehittämi-
sessä, mikä on erityisesti otettava huomioon 
varautumisessa. 

Kaikkien juhlapuhujien esityksistä nousi esiin 
osaamiskeskuksen sujuva ja kumpaakin hal-
linnonalaa hyödyntävä yhteistyö. BUOS on 
kymmenen vuoden aikana osoittanut tarpeel-
lisuutensa ja sen toiminta on parantanut mer-
kittävästi erilaisiin biouhkien varautumista ja 
viranomaisyhteistyötä. Tulevaisuuden muut-
tuvassa maailmassa BUOS:n tarpeellisuus ko-
rostuu entisestään. Voimme siis vilpittömästi 
olla ylpeitä BUOS:sta ja sen saavutuksista 10 
vuoden aikana.

Kirjoittaja: 
Heidi Hemmilä

laboratorioinsinööri

Tutkimus- ja kehittämisosasto, Sotilaslääketieteen 
keskus

Kuva:

Heidi Hemmilä

BUOS:n 10-vuotisjuhlaseminaarin osallistujia, kuvassa vas. Simo Siitonen, Jouko Peltomaa, 
Simo Nikkari, Pauli Leinikki, Arto Räty, Päivi Sillanaukee, Mika Salminen, Andrew C. Weber 
ja Juhani Eskola. 
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1. Puolustusvoimat on ollut aina lähellä sy-
däntäni. Olen ollut monella missiolla käytän-
nön lääkärin tehtävissä ja hallintotehtävissä-
kin. Toimiessani Kosovossa NLAT:ssa (NA-
TO Liaison and Advisory Team) hallintolää-
kärinä ja lääkintäneuvonantajana, havaitsin 
sijaisuuden kansainvälisen alan ylilääkärin 
pestiin tulleen auki. Kansainvälinen toiminta 
kiinnosti ja koska kuvittelin tuntevani pestiä 
jonkin verran, päätin hakea sitä. 

2. Kuten sanoin luulin tuntevani pestiä, mut-
ta kyllä se sitten osoittautuikin huomattavas-

ti monipuolisemmaksi lääkintäalan asiantun-
tijatehtäväksi. Ulkomailla olevien operaatioi-
den lääkintähuollon tukeminen on keskeisintä 
työssäni. Minulla on jonkin verran kokemusta 
eri missioista, joka auttaa tehtävässä huomat-
tavasti. Operaatiot kuitenkin muuttavat luon-
nettaan aika-ajoin ja muutosten vuoksi on tar-
vetta perehtyä niihin myös paikan päällä. Tä-
män sain todeta viimeisimmällä vierailullani 
Irakiin. Opin tuolla tarkastuskäynnillä paljon 
taas erityppisestä missiosta ja vastavuoroises-
ti itsekin sain antaa tukea ja tietoa sinnepäin. 
Tässä toimessa on kyllä erityisen tärkeää pitää 
yhteyksiä palveleviin joukkoihin ulkomailla 
niin Suomesta käsin kuin myös vieraillen pai-
kan päällä. 

3. Toimintakentän laaja-alaisuus on yllättänyt. 
Lääkintäalan koulutustehtäviä ja -luentoja on 
paljon niin asemapaikallani Riihimäellä kuin 
muuallakin Suomessa. Lainsäädäntöpuolelle-
kin tuli neuvonantajakutsu eli olen osallistu-
nut uuden Sotilastapaturmalain ja erityises-
ti psykososiaalisen tuen lainuudistustyöhön. 
Mielenkiintoista sekin. 

Puolustusvoimien hyvin organisoitu ja syste-
maattinen toiminta- ja lähestymistapa oli mi-
nulla aiempiin kokemuksiini viitaten tiedossa, 
eli ei sinällään yllättänyt, mutta sitä ei voi ol-
la kehumatta liikaa. Siviilit voisivat monessa 
mielessä ottaa mallia.

TULLAAN TUTUIKSI 

Tällä palstalla esittelemme Sotilaslääketieteen keskuksen henkilöstöä. Tätä kysyimme:  

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

Isto Uusi-Erkkilä, kansainvälisen alan ylilääkärin 
sijainen, esikunta
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4. Yhtenä toiveena minulla olisi saada kriisi-
hallintajoukoissa palveleminen osaksi lääkä-
rien erikoistumiskoulutusta. Muutaman kuu-
kauden tai puolen vuoden komennus kuuden 
vuoden koulutusjaksossa ei ole ajallisesti pal-
joa, mutta antaisi lääkärille unohtumattoman 
kokemuksen. Tämä helpottaisi myös lääkäri-
en rekrytointia missioille ja palvelisi yhteis-
kuntaa laajentamalla lääkärien (lääkinnällis-
ten) kriisitilanteiden hallintakykyä. Toinen iso 
tavoite olisi erikoislääkäritasoisen sairaalan 
(Role/Level 2) vieminen johonkin operaati-
oon. Se olisi huikea edistysaskel suomalaisel-
le sotilaslääkintähuollolle. Tämä saattaisi ol-
la mahdollista esimerkiksi pohjoismaisena yh-
teistyönä. Voisin itse lähteä vaikkapa ko. sai-
raalan lääketieteelliseksi johtajaksi.

5. Hyvää työyhteisöä ei voita mikään. Minulla 
on ilo palvella Riihimäellä erittäin mukavassa 
ja toistaan tukevassa työporukassa. Kaikki ar-
vostavat toistensa työtä mikä näkyy henkises-
sä jaksamisessa, vaikka ajoittain tehtäviä on-
kin jonoksi asti.

6. Inhimillisyys. Toisten huomioiminen. Voi 
kun raha ei määräisi meidän elämäämme.

7. Presidentti Niinistön kanssa olisi mielen-
kiintoista päästä keskustelemaan nykymaail-
man menosta. Hänellä on tietenkin mielipitei-
tä, mutta poikkeuksellista on, että hän uskaltaa 
tuoda ne julki, vaikkei aina valtavirrassa kul-
kisikaan. Voi kunpa Suomen presidentillä olisi 
enemmän valtaa.

8. Khaled Hosseini: And the mountains echoed 
(Ja vuoret kaikuivat). Tämä on afganistanilais-
amerikkalaisen lääkärikirjailijan kolmas te-
os ja kansainvälinen menestys sekin. Hossei-
ni kuvaa kirjoissaan Afganistanin lähihistori-
aa nuorten ihmisten elämän kautta. Kosketta-
vat kirjat tuntuvat varsin todellisilta kun ajat-
telen mitä itse olen lyhyillä käynneilläni Af-
ganistanissa kokenut ja nähnyt. Afganistan on 
kaunis ja monimuotoinen maa. Siellä eletään 
länsimaisin silmin katsottuna vaatimattomasti, 
mutta tyytyväisinä ja arvostaen mitä heillä on.

9. Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi 
kohdeltavan.

Jarno Gauffin, hallintoylilääkäri, Kenttälääkinnän 
palveluyksikön apulaisjohtaja

1. Mainoslause ”Tee työtä, jolla on tarkoitus” 
on löytänyt minussa kohteensa. Olen aina pi-
tänyt Puolustusvoimia toimijana, joka ilman 
oman edun tavoittelua varmistaa yhteisen hy-
vän toteutumisen tapahtuu se sitten Suomen 
rajojen koskemattomuuden turvaamisena tai 

kansainvälisissä KRIHA-tehtävissä paikal-
lisen väestön elinolojen parantamisena. Eri-
koistumiseni jälkeen, saadessani enemmän ai-
kaa miettiä omaa tulevaisuuttani, huomasin 
haluavani työlleni kontekstia, jota tämä aja-
tus Puolustusvoimien toiminnasta tuotti. Niin-
pä päätin hakeutua Puolustusvoimien palve-
lukseen. 

2. Aloittaessani työt Dragsvikin terveys-
asemalla uudessa työympäristössä ja itsel-
le täysin uudessa päällikkölääkärin tehtä-
vässä, odotukseni kohdentui erityisesti ter-
veysaseman sisäiseen henkeen. Työyhtei-
sö oli jo sinne tullessani hyvin yhteen hitsau-
tunut ja koin pääseväni nopeasti osaksi ”po-
rukkaa”. Tätä yhteishenkeä pyrimme vaali-
maan myös minun sinne tultuani ja sen avul-
la selvitimme monet karikot kiireisessä työssä.  
Toisena odotuksena oli saada oma yhteistyö 
”asiakkaan” eli Uudenmaan prikaatin kans-
sa mahdollisimman hyvälle mallille. Tässäkin 
odotukset täyttyivät osallistuessani erityyppi-
siin Prikaatin järjestämiin tapahtumiin ja tava-
tessani henkilökuntaa aliupseereista komenta-
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jaan. Odotusten täyttyessä koin saavani myös 
aiemmin mainitun ”tarkoituksen” kohdalleen.  
Nyt uudessa tehtävässä Kenttälääkinnän pal-
veluyksikön apulaisjohtajana odotan samoja 
asioita, kuin terveysasemalla työskennelles-
säni. Työyhteisö kattaa nyt selkeämmin kaik-
ki terveysasemat ja asiakkaana on Puolustus-
voimat kokonaisuudessaan. Haasteita riittää, 
mutta perusteet pysyvät ennallaan.

3. Minut on yllättänyt miten paljon pieni yh-
teinen kärsimys voi yhdistää joukkoja. Kärsi-
mys voi tulla vesisateesta helmikuisella Val-
lanjärvellä, M05 housujen aiheuttamista han-
kaumista Baggbyn tiellä tai tiukasta dead li-
nesta budjetin suunnitteluun liittyen. Kun kär-
simyksistä on yhdessä selvitty, niin yhteishen-
kikin nousee aivan uudelle tasolle.

4. Työssä tavoitteena on ehdottomasti päästä 
samaan varmuuteen ja ammattitaitoon muun 
KLP:n esikunnan kanssa. Työn ulkopuolella 
tavoitteena on voittaa seuran cup-sarja ja SM-
kisoissa päästä 20:n parhaan joukkoon pistoo-
li practicalissa.

5. Lähimmät työtoverit. Mahdollisuus sparrata 
ja koeponnistaa omia ajatuksia sekä saada tar-
vittaessa tukea työtovereilta on mielestäni eri-
tyisen tärkeää. Vastavuoroisesti täytyy asen-
noitua myös siten, että on valmis tukemaan 
toisia. Työyhteisön avulla viihtyvyys on kun-
nossa, vaikka ajoittain tehtävät tuntuisivatkin 
raskailta. 

6. Oikeudenmukaisuus, viisaus ja turvallisuus.

7. Marsalkka Mannerheimin. Todellinen suur-
mies ja seikkailija kansainväliselläkin mitta-
puulla, mutta piti myös yksinkertaisuudesta. 
Tarjoaisi toivottavasti vorschmackia ja ehkä 
Marskin ryypyn tapaamisen yhteydessä.

8. Nathaniel Fick: One bullet away. The ma-
king of a marine officer.

9. Yhdysvaltalaisen kouluttajan Ron Averyn 
ohjetta ”Don´t try so damn hard” noudatta-
malla moni asia on onnistunut paremmin ja te-
hokkaammin. 

1. Mielenkiintoinen tehtävä.

2. Työnkuva on kyllä vastannut odotuksiani ja 
olen saanut monipuolisesti lähteä ideoimaan 
ja kehittämään asioita.

3. Yksityissektorilta tulleena julkinen hallin-
to ja Puolustusvoimat ovat minulle täysin uu-
si toimintaympäristö, jossa moni asia on yllät-
tänyt. Mielenkiintoista on saada kokea ja op-
pia uutta.

4. Toivoisin näkeväni mm. kuinka Puolustus-
voimien työterveyshuollossa prosessit ja laa-
tu ovat kehittyneet esim. viiden vuoden päästä 
Työterveyssektorin tiimin ja työterveyshuol-
lon toimijoiden yhteisenä saavutuksena.

5. Selkeät työn tavoitteet ja toimintamallit, 
mahdollisuus vaikuttaa, hyvät työvälineet ja 
esimiestyö.

6. Oikeudenmukaisuus, toisen ihmisen kunni-
oitus ja arvostus sekä luottamus.

7. Olen tainnut tavata hänet jo.

8. Hyeonseo Leen Seitsemän nimen tyttö.

9. Tätä jos pystyisi itsekin noudattamaan: nau-
ti elämästä joka päivä, huomaa pienetkin asiat, 
unohda ”sitku”-ajattelu.

Mirva-Liisa Iiskola, suunnittelija, Kenttälääkinnän 
palveluyksikön työterveyssektori
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Marco-Juhan Kainulainen, suunnittelija, 
Kenttälääkinnän palveluyksikön johto

Eeva-Maija Kallioniemi, työterveyshuollon 
ylilääkäri, Kenttälääkinnän palveluyksikön 

työterveyssektori

1. Joskus 20 vuotta sitten olisin halunnut Puo-
lustusvoimille töihin, mutta silloin vaadittiin 
varusmiespalvelus. Hmm, olen tehnyt lääkä-
rin työtä vuosikymmeniä, ja välillä on muka-
va oppia uutta.

2. Varsinaisia odotuksia ei ollut; tulin avoimin 
katsein ja yllätyin positiivisesti.

3. Yhteisöllisyys on hyvin voimakasta ja ih-
misten välinen koheesio.

4. Saavuttaa… olen yksinhuoltajana 15-vuo-
tiaalle tytölle ja yritän pitää ”ohjat käsissäni”.  
Työssä on vielä paljon oppimista, positiivisel-
la tavalla.

5. Mukavat työkaverit, viihtyisät työtilat ja 
mielenkiintoinen työ.

6. Terveys ja perhe.

7. Sauli Niinistön kanssa olisi mukava istahtaa 
alas ja rupatella hetki.

8. Iäkkään isäni julkaisun sota-ajan muiste-
luista ”Korpisodasta konsulaattiin”.

9. Enemmän joustoa!

1. Suoritin oman asepalvelukseni Suomenlah-
den meripuolustusalueella ja toimin lääkintä-
aliupseerina silloisessa varuskuntasairaalas-
sa. Lähempänä kotiutumistani tuli mahdolli-
suus jäädä kahdeksi kuukaudeksi kesätöihin... 
ja sillä tiellä ollaan edelleen, työtehtävä ja työ-
piste ovat vain vaihtuneet. 

2. Olen aloittanut terveydenhuollon suunnitte-
lijan tehtävässä 1.2.2016, joten tehtävänkuva 
ja työ ovat vielä muovautumassa. Odotan mie-
lenkiintoista ja haastavaa työtä, jonka parissa 
voin kehittää niin itseäni kuin työtehtävääni. 

3. Nykyisessä työssäni ehkä yllätti eniten se, 
miten monipuolinen ja haastava tehtävä on. 

4. Työssäni pyrin olemaan aktiivisesti mukana 
Puolustusvoimien terveydenhuollon kehittä-
misessä, omassa elämässäni hallintotieteiden 
opiskeluiden aloittaminen ja tutkinnon suorit-
taminen. 

5. Työtilat ja välineet, joustava työaika sekä 
työkaverit.

6. Kohtele muita, kuten haluat itseäsi kohdel-
tavan.

7. Barack Obaman, suuri johtaja...

8. Sidney Sheldonin Naamioiden aika.

9. Mitä nopeammin, sitä enemmän...



1. Minulla on aiempaa kokemusta Puolustus-
voimista, jonka takia työnantaja oli entuudes-
taan tuttu ja työmatka myös lyheni.

1. Tulin ”pyynnöstä” kahdeksi viikoksi ham-
mashoitajan sijaiseksi Pohjois-Karjalan pri-
kaatiin ja monen mutkan ja muutoksen kaut-
ta täällä ollaan nyt. Vietin Puolustusvoimilla 
18-vuotisjuhlapäivää viime marraskuussa!

2. Olen tähän vastatessa viidettä päivää nykyi-
sessä tehtävässäni ja hyvältä tuntuu. Odotin, 
että saisin keskittyä enemmän töihini ja vielä 
näyttää siltä, että näin on.

3. Kuinka vähän esikunnassa on väkeä. 

4. Saada valmiiksi vanhan hirsitaloni remont-
ti. Tosin silloin taitaa alkaa remontti jo toises-
ta päästä uudelleen...

5. Työkavereiden kanssa hyvät ja toimivat vä-
lit, huumori ja että on töitä mitä tehdä!

6. Rehellisyys. Niin itselle kuin toisillekin. 

7. Isänäitini hänen nuoruudessaan. Taloa re-
montoidessa löysin mummun saamia kirjeitä 
ja hämmästyin millaista elämää hän on nuo-
ruudessaan viettänyt. Omat muistikuvat mum-
musta ovat sairauden runtelemia: en saanut 

Heli Weckström, toimistosihteeri, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö, Upinniemen terveysasema

Terhi Alastalo, arkistosihteerin sijainen, esikunta

koskaan nähdä häntä iloisena ja menevänä, 
mitä hän selkeästikin on ollut ennen sairastu-
mistaan. Naapureiden mukaan muistutan pal-
jon mummuani.

8. Sofi Oksasen Norma: joulupukki toi sen ja 
kesti pitkään, että sain siitä mitään irti.

9. Työ tekijäänsä opettaa! Ei ole mitään, mitä 
ei voisi oppia, paitsi matematiikkaa.

Kuvat: 
Puolustusvoimat, E-M Kallioniemi

2. Töiden monipuolisuus, talouteen liittyvät 
tehtävät ja hyvä työskentelyilmapiiri. Odotuk-
set ovat täyttyneet.

3. Vaikka tiesin puolustusvoimauudistuksen 
suuren henkilöstövähennystarpeen, niin kui-
tenkin yllätti, kun nyt on konkreettisesti näh-
nyt tämän hetkisen palveluksessa olevan hen-
kilöstömäärän entiseen verrattuna.

4. Saada asuntovelka maksettua.

5. Hyvä työilmapiiri.

6. Terveys ja hyvät ihmissuhteet.

7. Teemu Selänteen. Hän on tehnyt huikean 
jääkiekkouran.

8. Sidney Sheldonin Naamioiden aika.

9. Paistaa se aurinko joskus risukasaankin.
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IN MEMORIAM 

Martti Vuoren nuoruuteen osuivat sotavuodet. 
Hän toimi jo talvisodan aikana 15-vuotiaana 
Suojeluskunnan poikaosaston kautta vartioin-
titehtävissä Turussa, ja jatkosodan alussa va-
paaehtoisena rannikkotykistön vartiointitehtä-
vissä Turun saaristossa. Hän ilmoittautui ke-
sällä v. 1941 vanhemmiltaan lupaa kysymät-
tä kahdesti vapaaehtoisena sotaan 17-vuotiaa-
na, ja oli molemmilla kerroilla koulutettavana 
kuukauden, ensin Korppoossa ja toisella ker-
ralla Rukajärven suunnalla. Molemmilla ker-
roilla hänet kuitenkin kotiutettiin liian nuo-
rena noin kuukauden kuluttua. Näin hän pa-
lasi Turun Suomalaisen Yhteiskoulun viimei-
selle luokalle. Tultuaan sitten julistetuksi yli-
oppilaaksi v. 1942, hän lähti vapaaehtoisena 
palvelukseen sijoittuen ensin Äänisen rannik-
koprikaatiin ja Upseerikoulun jälkeen v. 1944 
Kannakselle. Jatkosodan rauhanteon jälkeen 
hän osallistui Lapin sotaan raskaassa tykistös-
sä edeten Ivaloon asti, josta tykistö ei päässyt 
eteenpäin siltojen ollessa tuhottuja.

Hänen tarkoituksensa oli alun perin kouluttau-
tua metsänhoitajaksi, mutta hän totesi myö-
hemmin, että sodassa metsässä oloa oli ol-
lut kylliksi. Näin hän jatkoi isänsä dosentti 
Aarne Vuoren jalanjäljissä ja aloitti lääketie-
teen opinnot Helsingin yliopistossa, josta siir-
tyi kandidaattivaiheessa v. 1948 ensimmäis-
ten joukossa Turun yliopistoon. Hän valmistui 
lääketieteen lisensiaatiksi v. 1951 ja erikois-
tui korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislää-
käriksi v. 1956. Vuonna 1959 hän julkaisi väi-
töskirjan serobakteriologian alalta.

Martti Vuori oli kollegoiden suuresti arvosta-
ma lääkäri, joka toimi korvalääkärinä, sotilas-
lääkärinä ja yksityisen terveydenhuollon ke-
hittäjänä.

Hän toimi Turun kaupungin koulupoliklinikal-
la ja myöhemmin terveyskeskuksen korvalää-
kärinä v. 1958–87. Hän aloitti jo väitöskirjaa 
tehdessään Porin Prikaatin nuorempana lääkä-
rinä Turussa v. 1954–58. Turun Rannikkoty-

MARTTI VUORI 1924 - 2016

LKT, lääkintäeversti, korvalääkäri  
Martti Vuori kuoli Turussa 8.2.2016.  
Hän oli 91-vuotias, syntynyt Lammilla  
29. toukokuuta 1924.
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kistörykmentin lääkärinä hän toimi v. 1958–
70, ja Sotilassairaala 2:n sivutoimisena korva-
lääkärinä v. 1970–84.

Lounais-Suomen sotilasläänin sotilasylilääkä-
rinä hän toimi v. 1972–84.  

Vuosina 1951–1995 Martti Vuori toimi yksi-
tyislääkärinä Turussa. Hänen isänsä ja äitinsä 
olivat perustaneet Turkuun Lääketieteellisen 
Yksityislaboratorio Vuori & Co:n jo vuonna 
1932 alansa ensimmäisenä. Martti Vuori toi-
mi laboratorion toimitusjohtajana v. 1967–87 
ja laajensi sen toimintaa monipuolisemmaksi 
aloittaen mm. työterveyshuollon sekä sydän- 
ja kuulotutkimukset.

Hän näki 1980-luvun lopulla pienten toimi-
joiden rajoitukset alan kehitystä seuratessaan. 
Näin yhtiö fuusioitui Turun Lääkärikeskus ja 
Laboratoriot Oy:n kanssa Meditori Oy:ksi v. 
1988, jossa Martti Vuori jatkoi vastaanotto-
aan. Fuusio oli lähtölaukaus alan yhdentymis-
kehitykselle Turussa, jonne syntyi Meditorin 
ja Turun Lääkäriasema Vaguksen fuusiossa v. 
1996 Tohtoritalo 41400 Oy. Kehitys jatkui, ja 
v. 2001 Tohtoritalo 41400 yhdistyi sairaala-
osakeyhtiö Mehiläisen kanssa nykyiseksi val-
takunnalliseksi toimijaksi.

Martti Vuori toimi Suomen lääkintäupseerilii-
ton hallituksessa v. 1968–72 ja Lounais-Suo-
men lääkintäupseeriyhdistyksen sihteerinä v. 
1965–68 sekä puheenjohtajana v. 1969–72. Tä-
män jälkeen hän oli yhdistyksen kunniajäsenen.  
Hän oli Sotilaslääketieteellisen aikakausleh-
den toimitussihteeri v. 1962–68 ja päätoimit-
taja v. 1969-71. 

Martti Vuori oli yksi Turun Lääkärit ry:n pe-
rustajista, sen hallituksen jäsen ja rahaston-
hoitaja v. 1960–69. Hän oli myös aktiivisesti 
mukana mm. veteraanijärjestöjen toiminnas-

sa elämänsä viimeisiin vuosiin asti sekä toimi 
Turun Suomalainen Pohja ry:n varapuheen-
johtajana v.1980–87.

Martti Vuorelle myönnettiin Suomen Valkoi-
sen ruusun I luokan ritarimerkki, Suomen Lei-
jonan komentajamerkki, Sotilasansiomitali, 
Suomen kaupunkiliiton kultainen ansiomerkki 
ja Keskuskauppakamarin ansiomerkki.

Rakkaita harrastuksia olivat filatelia, lukemi-
nen, teatteri, metsästys ja purjehdus. Hän ylitti 
Ahvenanmeren jo nuorena poikana isänsä ve-
neessä ja hankki ensimmäiseksi omaksi ve-
neekseen Hai-luokan purjeveneen, jolla osal-
listui kilpapurjehduksiin. Vuosien mittaan ve-
neet vaihtuivat suurempiin, mutta rakkaus me-
rellä oloon säilyi lähes koko elämän. Viimei-
sen purjehduksensa hän teki poikansa purje-
veneessä lokakuussa v. 2005 Helsingistä Tur-
kuun toimien kovassa kelissä suuren osan 
matkasta ruorimiehenä 81-vuotiaana!

Vapaa-ajalla kesäasunto Luonnonmaalla oli 
hänelle tärkeä paikka viettää aikaa perheen pa-
rissa. Kesäasunnolla oli aikaa kalastaa, savus-
taa saalis ja harrastaa myös maisemanhoitoa.  
Eläkkeelle siirryttyään uudeksi kiinnostuksen 
kohteeksi tuli myös ruoanlaitto vaimonsa ko-
titalousopettaja Kaijan (o.s. Ahlas) innoitta-
mana. Tytär Tuija ja poika Kai olivat hänelle 
hyvin läheisiä ja tärkeitä, ja yhteydenpito hei-
hin oli lähes päivittäistä. Lastenlapsilleen hän 
oli mainio ukki, joka omalla arvokkuudellaan 
ja lupsakkuudellaan lunasti paikan heidän sy-
dämissään. Hän ehti nähdä myös vanhimman 
lapsenlapsensa tyttären syntymän. Perheen li-
säkseen häntä jäivät kaipaaman laaja ystävä- 
ja kollegapiiri.

Jaakko Hartiala, professori 

Matti Laine, lääkintäeversti
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ASEVELVOLLISTEN PSYYKILLISTEN 
OMINAISUUKSIEN TUTKIMISESTA

On mielestäni ilmeisen tärkeätä, että Suomessa-
kin ruvettaisiin kiinnittämään enemmän huomio-
ta kaikkien puolustusvoimien palveluksessa ole-
vien henkilöitten sielullisen rakenteen selvillesaa-
miseen. Viime sodan kokemukset ovat mielestäni 
osoittaneet, että sellaiseen menettelyyn olisi ryh-
dyttävä jo rauhan aikana. Miesten psyykillistä ra-
kennetta koskevat tutkimukset voidaan jakaa kah-
teen ryhmään:
1) Tarkkailu ja psykologiset tutkimukset kutsun-
tatilaisuudessa ja koulutuksen aikana. Palveluk-
sessa heikosti edistyvien tutkimuksessa tarvitaan 
kouluttajien, psykologien ja psykiatrien tarkkaa 
yhteistyötä.
2) Esitietojen hankkiminen jokaisesta asevel-
vollisuuttaan suorittamaan saapuvasta mie-
hestä. Kansakoulunopettajat pystyvät tavalli-
sesti antamaan erittäin arvokkaita tietoja oppi-
laittensa älykkyydestä ja luonteenrakenteesta. 
Eräs kysymys, joka tässä yhteydessä tulee esille, 
on, voidaanko miehiä vapauttaa rintamapalveluk-
sesta puhtaasti psykiatristen ja psykologisten tut-
kimusten perusteella, siis ilman että käytännössä 
kokeillaan, kuinka he menestyvät siellä. On toden-
näköistä, että vaikeasti vajaamielisistä puheen ol-
len tämä on mahdollista, psykopaattien ja neuroo-
tikkojen suhteen tämä on epävarmempaa. On ni-
mittäin usein osoittautunut, että monet vaikeatkin 
psykopaatit menestyvät sangen hyvin rintamalla, 
toiset taas, jotka eivät rauhan oloissa herätä huo-
miota, saattavat rintamaoloissa pettää heihin kiin-
nitetyt toiveet.

PUOLUSTUSVOIMAIN 
VERIPALVELU

Talvisodan kokemusten pohjalta järjestettiin seu-
raavassa lkp:ssä veripalvelu uudestaan. Katsottiin, 
ettei bakt.laboratorioita voitaisi kytkeä veripalve-
luun siinä määrin kuin talvisodassa. Veripalvelusta 

muodostettiin erillinen itsenäinen PM.n Lääkintä-
osaston johtoon kuuluva elin. Sen peruselement-
tinä oli veripalveluryhmä. Niitä perustettiin 20.  
Koska talvisodassa oli huomattu, etteivät sotasai-
raalat voineet kaikkina aikoina irroittaa tarpeellista 
työvoimaa veripalveluun, veripalveluryhmät liitet-
tiin tällä kertaa vain huollollisesti sotasairaaloihin. 
Veripalveluryhmiin ei voitu varata minkäänlais-
ta mies- tai naispuolista lääkäri- tai edes lääket.
kandidaatti-työvoimaa. Siispä koulutettiin pikim-
miten noin 25 vapaaehtoista naishammaslääkäriä 
ja odontologian kandidaattia veripalveluryhmien 
johtajiksi. Ryhmien kokoonpano vaihteli hiukan 
paikkakunnan suuruuden mukaan ja riippuen sii-
tä, tulisiko ryhmä toimimaan välittömässä koske-
tuksessa armeijakuntiin vaiko vain toisiin veripa-
leluryhmiin. Normaalivahvuus oli niissä 1-2 ham-
maslääkäriä, 1 sairaanhoitajatar ja toisin paikoin 
1, harvoin useitakin autonkuljettajia.

LENTOKULJETUKSET  
SAIRAANHOIDON PALVELUKSEEN

Tärkeä kysymys on nousu- ja laskupaikkojen jär-
jestely. Meikäläinen runsasvesistöinen maasto 
tarjoaa kuitenkin sekä kesällä että talvella run-
saasti tilapäiskenttiä tavallisillekin konemal-
leille. Sodan aikana käyttivät saksalaiset Poh-
jois-Suomessa sairaskuljetukseen menestyk-
sellä ”Storch”-koneita, joiden vaatimukset ken-
tän suuruuteen nähden ovat minimaaliset. Ame-
rikassa on sota-aikana helikopteri-idea kehitet-
ty todellisuuspohjaiselle sarjavalmistuksen as-
teelle, ja tätä konetyyppiä käytettäessä ei käy-
tännöllisesti katsoen kenttää tarvita ollenkaan. 
--- Sairaanhoito-oloissamme tulee keskityspyrki-
mysten yhteydessä jo nyt vaikea kuljetuskysymys 
yhä ajankohtaisemmaksi. Toiselta puolen viimeai-
kainen lentotekniikan kehitys on johtanut ennen 
arvaamattomiin mahdollisuuksiin mm. sairaskul-
jetuksiin nähden etenkin meikäläisissä erikoisolo-
suhteissa. On aiheellista ryhtyä suunnittelemaan 
sairaslentoverkostoa.
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