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PÄÄKIRJOITUS

Puolustusvoimien lääkintähuoltoa pitää ke-
hittää siten, että pystymme vastaamaan tu-
levaisuuden kansallisiin haasteisiin. Tämä 
edellyttää avarakatseista ja rohkeata tervey-
denhuollon raja-aitoja ylittävää tarkastelua. 
Puolustusvoimauudistuksen osalta organi-
saatiomuutosten jälkeinen vakiinnuttamisvai-
he alkaa olla takana, joten katse tulee suun-
nata nyt toimintojemme kehittämiseen.

Varusmiesten terveydenhuollon nykyaikais-
tamisessa on vuodesta 2015 alkaen pilotoitu 
ns. palvelusjoustoa. Pilotointi on osa kehittä-
mistyötä, jolla selvitetään ja edistetään työ- ja 
opiskelijaterveydenhuollossa laajasti käytössä 
olevien hyvien käytäntöjen soveltuvuutta va-
rusmiesten terveyspalveluihin. Toimintamal-
lin tavoitteena on lisätä varusmiesten terve-
ystietoisuutta ja vastuuta omasta terveydestä 
ja toimintakyvystä sekä mahdollistaa jousta-
va osallistuminen palvelukseen. Pilotointi on 
edennyt hyvin ja sekä varusmiehet että koulut-
tajat ovat olleet tyytyväisiä tuloksiin.

Asevelvollisten ennakko-, kutsunta- ja saa-
pumistarkastusten osalta pyritään painopis-
tettä siirtämään tarveperusteisten tarkastusten 
suuntaan. Asiaa valmistellaan osana asevel-
vollisten sähköisen asioinnin kehittämishan-
ketta ja Puolustusvoimien potilastietojärjes-
telmäuudistusta, jolla on yhteydet puolestaan 
valtakunnallisiin SOTE- ja Kanta-hankkeisiin.

Puolustusvoimilla on laaja vastuu yhteiskun-
nallisena terveysvaikuttajana ja sen takia py-
rimme monin tavoin edistämään terveyttä ja 
terveellistä toimintakulttuuria sekä varusmies-
ten että henkilökunnan keskuudessa. Esimer-
kiksi fyysisen toimintakyvyn edistämises-
sä Puolustusvoimat on lanseerannut käsitteen 
”Suomen suurin kuntokoulu”, ja hanke tupa-
koimattomuuden edistämiseksi toimii luon-
nollisena jatkumona tälle toiminnalle.

Puolustusvoimien terveyttä edistävässä toi-
minnassa varusmiesten kriisien ehkäisyyn ja 
mielenterveysasioihin on kiinnitetty runsaas-
ti huomiota. Pyrimme osaltamme tukemaan 
nuorten syrjäytymisen ehkäisytyötä ja kan-
nustamaan nuorisoa terveisiin ja päihteet-
tömiin elämäntapoihin. Huumekysymysten 
osalta nollatoleranssi on kuitenkin Puolustus-
voimien toimintaympäristössä ainoa mahdol-
linen lähestymistapa.

Työterveyshuollon tavoitteena on kohdentaa 
resurssimme niihin työterveyshuollon osa- 
alueisiin, joissa interventiolla saavutetaan eni-
ten toiminnallista hyötyä. Kehittämisessä pai-
nopiste on työterveysyhteistyön tehostamises-
sa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lisä-
tään työnantajan ja työntekijän valmiuksia ke-
hittää työhyvinvointia ja työssä jaksamista se-
kä tukea heitä työhönpaluun ja osatyökykyi-
syyden erityiskysymyksissä. Lisäksi työter-
veyshuoltoa kehitetään jalkauttamalla aktii-
visesti Puolustusvoimien työterveyshuollon 
laatujärjestelmän mukaisia toimintamalleja 
ja edistämällä tarveperusteista terveystarkas-
tustoimintaa. Työpaikkaselvitysten osalta yh-
teistyön tiivistäminen työ- ja palvelusturval-
lisuustoimialan kanssa on tärkeätä.  Lähitule-
vaisuuden erityiskysymyksinä ovat tilahallin-
nan sopeutuksiin liittyvät haasteet, jotka edel-
lyttävät työterveyshuollolta proaktiivista otet-
ta terveellisen ja turvallisen työympäristön 
varmistamiseksi.

Tuleva SOTE-uudistus on merkittävä muutos 
suomalaisessa terveydenhuollossa. Sen vaiku-
tukset poikkeusolojen suunnitteluperusteisiin 
tulee tunnistaa yhdessä ERVA-alueiden kans-
sa. Kansallisten terveydenhuollon voimava-
rojen käyttöperusteet poikkeustilanteissa tu-
lee suunnitella yhdessä strategisten kumppa-
neidemme kanssa. Olemme maassamme ai-
nutlaatuinen kenttä- ja katastrofilääkinnän eri-
tyisosaaja ja meillä on merkittävä rooli SOTE-
uudistuksessa. Vahvalla osaamisella pystym-
me vastaamaan haasteeseen.

lääkintäprikaatikenraali  
Simo Siitonen 
Puolustusvoimien ylilääkäri
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TUPAKOIMATTOMUUDEN  
EDISTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA

Vuonna 2013 Puolustusvoimien ylilääkäri lääkintäprikaatikenraali Simo Siitonen ja hal-
lintoylilääkäri, lääkintäeverstiluutnantti Rami Heikkilä kirjoittivat käynnissä olevasta tu-
pakoimattomuushankkeesta Sotilaslääketieteen aikakauslehteen. Artikkelissa kerrottiin 
hankkeen taustoista ja tavoitteista. Iloksemme voimme todeta, että työ on edennyt tavoittei-
den mukaisesti. Jo hankkeen valmistelun aikana vuonna 2012 Sotilaslääketieteen keskus 
(SOTLK) ja Merivoimien esikunta julistautuivat savuttomiksi. Pääesikunta seurasi pian 
perässä. Kaartin Jääkärirykmentti ja Karjalan Prikaati antoivat tupakkatuotteiden käyttöä 
rajoittavan käskyn keväällä 2013 ja Puolustusministeriöstä tuli savuton vuoden 2015 alus-
sa. Tänä vuonna yksi päätavoitteista saavutettiin kun Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö 
allekirjoitti koko Puolustusvoimia koskevan suosituksen tupakoimattomuuden edistämisestä 
Puolustusvoimissa. Hanke jatkuu edelleen.

Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustus-
voimissa -hanke käynnistyi vuonna 2012 yh-
teistyössä Filha ry:n (Finnish Lung Health As-
sociation, jatkossa Filha) ja Suomen Syöpäyh-
distys ry:n (jatkossa Syöpäyhdistys) kanssa. 
Hankkeen syötteenä toimi tutkimuksiin poh-
jautuvat huolestuttavat havainnot varusmies-
ten ja henkilökunnan keskuudessa vallitse-
vasta tupakoinnin sallivasta asenteesta. Tupa-
koinnin koettiin olevan osa armeijakulttuuria. 

Tupakoimattomuuden tiedetään vähentävän 
sairastuvuutta ja edistävän merkitsevästi yk-
silön työ- ja toimintakykyä, joten hanke oli 
luonnollinen jatkumo Puolustusvoimien ter-
veyttä edistävälle toiminnalle.

Hankkeelle perustettiin ohjausryhmän lisäksi 
neljä työryhmää (käytännön työn johto, vies-
tintä, seuranta ja arviointi sekä tupakoinnin lo-
pettamisen tuki), jotka kokoontuivat säännöl-
lisesti kehittäen ja suunnitellen omaan vastuu-
alueeseen liittyvät toimenpiteet ohjausryhmän 
tekemien linjausten pohjalta. Hankkeelle luo-
tiin seuranta- ja arviointijärjestelmä, joka osal-
taan ohjasi toimenpiteiden suunnittelua ja to-
teutusta. Hankkeen rahoittajana toimii Raha-
automaattiyhdistys (RAY). 

Pilottijoukko-osastoiksi valittiin Kaartin jää-
kärirykmentti, Karjalan prikaati ja Kainuun 
prikaati kokonsa, sijaintinsa ja edustavuutensa 

vuoksi. Satunnaisesti valittujen komppanioi-
den varusmiehiä pyydettiin vastaamaan kyse-
lyyn palveluksen ensimmäisillä viikoilla sekä 
uudemman kerran palveluksen lopulla. Vuosi-
na 2013 ja 2014 toteutettiin henkilökunnalle 
suunnatut vastaavat kyselyt. Samoina vuosina 
kartoitettiin myös sotilaskotien nikotiinikor-
vaustuotteiden myyntiä.

Vuonna 2014 kyselyihin vastasi n. 2 000 va-
rusmiestä. Kyselyiden tuloksena ilmeni huo-
lestuttavia uutisia tupakkatuotteita käyttävi-
en määrästä. Tupakoitsijoita oli lähes kaksin-
kertainen määrä nuorten väestötason tuloksiin 
verrattuna. Nuuskaajia oli melkein kolminker-
tainen määrä. Nuuskaajien suuri määrä yllät-
ti. Henkilökunnan kyselyihin vastasi sama-
na vuonna n. 2 400 työntekijää. Näiden tulos-
ten perusteella nuuskaaminen on kaksi ker-
taa yleisempää Puolustusvoimien henkilökun-
nan parissa verrattuna väestötason tutkimuk-
siin työikäisillä. Sen sijaan tupakkakäyttäyty-
misessä ei todettu merkittävää eroa muuhun 
väestöön verrattuna. Tulosten perusteella toi-
menpiteitä ohjattiin aiempaa vahvemmin kä-
sittämään kaikkia tupakkatuotteita, ei pelkäs-
tään tupakkaa. Sähkösavukkeen käyttäjiä oli 
tulosten perusteella vähän. Tutkimuksissa il-
meni myös, että nuuskan terveyshaitat ovat 
huonosti tiedossa. Toisaalta savukkeiden ter-
veyshaitat tunnetaan nykyisin melko hyvin.
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HANKKEEN TAVOITTEET  
JA NIIDEN TOTEUTUS
Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Varusmiesten tupakkatuotteiden (nuuska 
mukaan lukien) käyttö vähenee vähintään 
20 % hankkeen alkutilanteeseen verrattuna

2. Varusmiesten ja kantahenkilökunnan asen-
ne tupakkatuotteiden käyttöön muuttuu 
vähemmän sallivaksi

3. Puolustusvoimien sisäiset ohjeet ja käy-
tännöt tupakkatuotteiden käytön suhteen 
tarkentuvat

4. Tietoisuus tupakoinnin lopettamisen tu-
en mahdollisuuksista ja lopettamisen tuen 
saatavuus paranee

Ensimmäisen tavoitteen toteutuminen on vah-
vasti sidoksissa muiden tavoitteiden toteutu-
miseen. Tupakkatuotteiden käytön vähentymi-

nen vaatii armeijakulttuurin muutoksen, jos-
sa yleinen asenne ja ilmapiiri tupakkatuottei-
ta kohtaan on vähemmän salliva. Henkilökun-
nan ja etenkin varusmieskouluttajien esimerk-
ki ohjaa vahvasti uusien palvelukseen astuvi-
en varusmiesten käyttäytymistä. Ensimmäisil-
lä viikoilla uudet varusmiehet oppivat varus-
kunnan säännöt. Uusittu tai muutettu toiminta-
malli on heille luonnollinen osa varuskunnan 
toimintaperiaatteita. Sen sijaan kantahenkilö-
kunnan sopeutuminen muuttuneeseen toimin-
tamalliin tai uuden toimintakulttuurin omak-
suminen saattaa vaatia aikaa.  Siksi onkin tär-
keää, että toimenpiteet kohdistuvat niin henki-
lökuntaan kuin varusmiehiin. 

Alusta saakka varusmiehiä, varusmiestoimi-
kuntia, Varusmiesliittoa, henkilökuntaa ja so-
tilaskotiyhdistyksiä on pyritty kuulemaan ja 
ottamaan huomioon suunnitelmissa. On py-
ritty siihen, että vaikutusmahdollisuudet, vas-
tuunkanto ja halu muutokseen kasvavat sisäl-
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täpäin, ei ulkoa ohjatusti. Tiedottamalla, valis-
tamalla ja eri toimintamalleja kartoittamalla 
pilottijoukko-osastoja on autettu viemään en-
simmäisiä muutoksia läpi. 

Alkuvaiheen tärkeitä ja toteutuneita muutok-
sia olivat mm. varusmieskoulutuksen tauko-
jen merkityksen muuttuminen. Ei puhuttu 
enää ”tupakan mittaisista tauoista”, puhuttiin 
vain tauoista. Tauoilla tupakoimatonta ja tu-
pakoivaa varusmiestä ei asetettu eriarvoiseen 
asemaan esimerkiksi teettämällä ”joutilaal-
la” eli tupakoimattomalla jotain keskeneräi-
siä tehtäviä. Tämä tarkoitti myös sitä, että tu-
pakoinnista ei seurannut minkäänlaista hyötyä 
tai helpotusta (ns. ”nakkisuoja”). 

Toinen tärkeä muutos oli tupakointipaikkojen 
kokonaismäärien vähentäminen ja niiden siir-
täminen kauemmaksi majoitus- ja koulutusti-
loista. Tällä toimenpiteellä viestittiin, että tu-
pakoimista ei suosita, mutta toisaalta ei myös-
kään kielletä.

Kolmas merkittävä toimenpide oli viestinnän 
ja tiedottamisen lisääminen. Käynnistyi Lo-
peta ja voita -kilpailu sekä varusmiehille et-
tä henkilökunnalle. Kilpailu muuttui myö-
hemmin Intti ilman tupakkaa -kilpailuksi, jo-
hon myös tupakoimaton pystyi osallistumaan. 
Syöpäyhdistyksen hallinnoima Game over 
-kampanja toteutettiin yhteistyössä sotilasko-
tien kanssa tavoitteena lisätä tietoisuutta eten-
kin nuuskan terveyshaitoista. Varusmiesten 
peruskoulutukseen kehitettiin tupakkatuottei-
den terveysvaikutuksiin liittyvä materiaali pi-
lottijoukko-osastojen käyttöön. Lisäksi terve-
ysasemien henkilökunnan nikotiinivieroitus-
koulutusta tuettiin.

Tärkeä virstanpylväs saavutettiin vuoden 2016 
alussa, kun Puolustusvoimien henkilöstöpääl-
likkö kontra-amiraali Junttila allekirjoitti ko-
ko Puolustusvoimia koskevan suosituksen tu-
pakoimattomuuden edistämisestä. 

SUOSITUKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ
Suosituksen mukaan Puolustusvoimien hallin-
toyksiköt laativat ja toimeenpanevat oman tu-
pakoimattomuutta edistävän ohjelmansa hyö-
dyntäen soveltuvin osin suosituksen liittei-
nä olevaa materiaalia (Pääesikunnan henki-

löstöosaston asiakirja AM1367). Hallintoyk-
siköiden monimuotoisuuden vuoksi yksityis-
kohtaista ohjeistusta ei laadittu, koska halut-
tiin antaa jokaiselle hallintoyksikölle mah-
dollisuus laatia omia tarpeita vastaava suosi-
tus. SOTLK:n terveysasemien henkilökunnan 
tupakoimattomuuden edistämistyötä tuettiin 
kattavalla ja käytännönläheisellä ohjeistuksel-
la (asiakirjat BM1169 ja BM4177)

Puolustusvoimat on tupakoimaton työ- ja pal-
veluspaikka, mikä tarkoittaa sitä, että työ- ja 
palvelusaikana tupakointi ei ole sallittua. Sen 
sijaan tauoilla ja vapaa-aikana vastaavaa rajoi-
tusta ei luonnollisesti ole. Tupakointi on sal-
littua vain merkityillä alueilla, mikä koskee 
myös harjoitusolosuhteita. Laitonta tupakka- 
ja nuuskakauppaa valvotaan ja siihen myös 
puututaan seuraamuksineen.

Henkilökunnan, etenkin varusmieskouluttaji-
en ja terveydenhuoltohenkilöstön, esimerkki 
ja käyttäytyminen noudattavat tupakoimatto-
muuslinjaa. Tämä tarkoittaa, että varusmies-
ten läsnä ollessa ei tupakoida tai nuuskata. Li-
säksi tupakkatuotteiden käyttöä tai käyttäjiä ei 
suosita. Yhtä tärkeää on tukea tupakkatuottei-
den käytön lopettamista.

Tupakoimattomuudesta tiedotetaan työpaik-
kailmoituksissa, työhönottotilanteissa ja kut-
sunnoissa. Tupakoinnin, nuuskaamisen ja säh-
kösavukkeen käytön terveyshaitat sisällyte-
tään myös opetukseen. 

VASTUUT
Puolustusvoimien hallintoyksiköt laativat yk-
sikkökohtaiset linjaukset ja suositukset. Li-
säksi hallintoyksiköt laativat omat ohjeensa ja 
toteuttavat käytännön toimenpiteet.

Hallintoyksiköiden toimintakykysektori vas-
taa toimenpiteiden toteutuksesta. Työterveys-
huolto tukee toimintakykysektoreita käytän-
nön toteutuksessa.

Pääesikunnan logistiikkaosasto ja Sotilaslää-
ketieteen keskus ohjeistavat työterveyshuol-
toa tukemaan tupakkatuotteiden käytön lopet-
tamista.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan si-
sällytetään nikotiinivieroituksen tuki. Terve-
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ysasemat nimeävät vastuuhenkilön, joka vas-
taa vieroituksen tuen toteutuksesta ja seuran-
nasta yhteistyössä suun terveydenhuollon hen-
kilöstön kanssa.

Filha tarjoaa nikotiinivieroittautumiskoulutus-
ta terveydenhuollon henkilöstölle.

HANKE JATKUU
Tupakoimattomuuden edistämistyö on saa-
vuttanut tärkeän osatavoitteen, mutta lopulli-
seen tavoitteeseen on vielä matkaa. Suosituk-
sen valtakunnallinen jalkauttaminen ja käy-
tännön toteutus vaativat määrätietoista ja pit-
käjänteistä työtä. Vuosien 2016 ja 2017 aikana 
hanke vierailee useissa varuskunnissa ja Puo-
lustusvoimien oppilaitoksissa. Vierailuilla py-
ritään edesauttamaan suosituksen paikallista 
täytäntöönpanoa ja juurruttamista. Tärkeässä 
asemassa olemme me kaikki, jotka toimimme 
terveyden edistämistehtävissä ja varusmies-
ten läheisyydessä. Vain omia asenteitamme ja 
käytäntöjämme muuttamalla voimme saavut-
taa kansanterveydellisesti tärkeän tavoitteen 
edistää terveyttä ja tupakoimattomuutta työ- 
ja palvelusyhteisössä.

Lyhyesti:
• Hallintoyksiköt laativat oman 

tupakoimattomuussuosituksensa

• Tupakoimattomuussuositus koskee 
kaikkia tupakkatuotteita, myös 
nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöä

• Työ- ja palvelusaikoina ei tupakoida

• Nikotiiniriippuvuudesta vieroittau-
tumista tuetaan monipuolisesti

• Tupakkariippuvuus on moniulot-
teinen. Sosiaalinen riippuvuus voi 
olla lähes yhtä hankalahoitoinen 
kuin fyysinen riippuvuus

• Jokainen meistä vastaa siitä, minkä 
esimerkin annamme nuorille 
aikuisille

• Tupakoiva työntekijä on poissa 
työpaikaltaan keskimäärin 17 vrk 
vuodessa

• Yksi virkamiehen poissaolopäivä 
maksaa keskimäärin 350 €

Kirjoittajat:

Maria Danielsson
LL, päällikkölääkäri
Pääesikunnan terveysasema, Sotilaslääketieteen keskus

Anelma Lammi
FT, projektivastaava
Filha ry

Kuva:

Puolustusvoimat
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MAAILMANLAAJUINEN TERVEYSTURVALLISUUSOHJELMA JA 
WHO:N UUSI YHDISTETTY ULKOINEN ARVIOINTIMEKANISMI

Maailmanlaajuisiin terveysturvallisuusuhkiin on tehokkaampaa varautua ennakolta kuin 
reaktiivisesti vasta ongelmien ilmetessä. Jo ennen Länsi-Afrikkaa loppuvuodesta 2013 alka-
en koetellutta ebolavirusepidemiaa koettiin tarvetta tukea Maailman terveysjärjestön (WHO, 
World Health Organization) kykyä reagoida äkillisiin uusiin terveysturvallisuusuhkiin. Maa-
ilmanlaajuinen terveysturvallisuusohjelma (GHSA, Global Health Security Agenda) vastasi 
näihin haasteisiin. GHSA:n puitteissa luotu osallistujamaiden ulkoinen arviointimekanismi 
osoittautui niin käyttökelpoiseksi, että se otettiin tietyin lisäyksin WHO:n käyttöön alkuvuo-
desta 2016. Tähän mennessä GHSA:n ja WHO:n yhdistettyjä ulkoisia arviointeja on suoritet-
tu pitkälti Suomen johdolla 24 maassa ja lähitulevaisuudessa on suunnitelmat 22 lisämaan 
arvioimiseen. 

Maailmanlaajuinen terveysturvallisuusohjel-
ma (GHSA) on yli 50 maan ja keskeisten kan-
sainvälisen järjestöjen (Maailman terveysjär-
jestö WHO, Maailman eläintautijärjestö OIE 
sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö 
FAO, Maailmanpankki, Interpol, Euroopan 
komissio) maailmanlaajuinen yhteistyöfoo-
rumi erilaisten rajat ylittävien bio- ja terveys-
uhkien torjumiseksi. Suomi toimi tämän vii-
sivuotiseksi suunnitellun terveysturvallisuus-
ohjelman puheenjohtajamaana vuonna 2015 
ja on sen ohjausryhmän jäsenenä vastuussa 
siihen liittyvien maa-arviointien koordinaa-
tiosta. Allekirjoittanut johtaa Suomen osalta 
GHSA-JEE (Joint External Evaluation) -arvi-
ointiprosessia nykyisessä välivaiheessa ennen 
kuin WHO, kansainvälisen multisektoraalisen 
ohjausryhmän tukemana ottaa sen haltuunsa. 
Tuota ohjausryhmää ja useiden maiden yh-
teenliittymää johtaa Suomi ja sen edustajana 
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanslia-
päällikkö Päivi Sillanaukee.

JEE arvioitavat tekniset alueet on jaettu 
neljään kategoriaan: Ehkäisy, Tunnistus, 
Vaste ja Muut uhkat.
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GHSA-ohjelma käynnistyi Yhdysvaltojen 
aloitteesta vuonna 2014. Suomessa hankkee-
seen osallistuvat vetovastuussa olevan STM:n 
lisäksi puolustusministeriö (PLM), ulkomi-
nisteriö (UM), sisäministeriö (SM) ja maa- ja 
metsätalousministeriö (MMM). Suomen joh-
dolla ohjausryhmä loi toimintatavan, jolla voi-
daan riippumattomasti arvioida maiden ter-
veysturvallisuutta ja ryhtyä havaittujen puut-
teiden korjaamiseen tarvittaviin lisätoimiin. 
Maa-arvioinnit ovat osallistuville maille va-
paaehtoisia. Arviointien tavoitteena on vah-
vistaa maiden kansallista kykyä havaita, eh-
käistä ja hallita terveysturvallisuus- ja erityi-
sesti biouhkia. 

Maa-arviointien toimintatapojen luonnissa al-
lekirjoittaneella oli huomattava rooli johta-
essani viittä ensimmäisten joukossa olevaa 
GHSA-JEE maa-arviointia (Uganda, Iso-Bri-
tannia, Ukraina, Tansania ja USA). Näiden ar-
vioiden perusteella loimme käytännöt GHSA-
JEE maa-arviointien toteutukselle. Myös 
muut Suomen Biologisten uhkien osaamiskes-
kuksen (BUOS) työntekijät ovat olleet keskei-
sessä roolissa näiden prosessien suunnittelus-
sa ja toteuttamisessa. BUOS:n 10-vuotisjuh-
lallisuuksia käsiteltiin Sotilaslääketieteen ai-
kakauslehden numerossa 1/2016.

JEE:n vaikuttavuuden tuulimylly.

GHSA JA JEE-TYÖKALUT (TOOLS)
GHSA maa-arviointityökalun pohjalta WHO 
yhdessä GHSA:n kanssa kehitti työkalun, joka 
tukee vuonna 2005 luodun kansainvälisen ter-
veyssäännöstön (International Health Regula-
tions, IHR) täytäntöönpanoa. Työkalua hallin-
noi jatkossa WHO, tukenaan kansainvälinen 
liittoutuma, Allianssi. Allianssi tukee myös ar-
viointiin osallistuneita maita niiden terveys-
turvallisuuden kehittämisessä.

GHSA maa-arvioinneissa käytettiin alunperin 
työkalua, joka ensin mittasi yhtätoista terveys-
turvallisuuden osa-aluetta, ja myöhemmin 
helmikuusta 2016 alkaen käytettäessä ns. yh-
distettyä WHO-työkalua (Joint External Eva-
luation, JEE) siihen lisättiin kahdeksan osa-
aluetta. Yhteensä osa-alueita on nykyisin si-
ten 19 kpl. Itse GHSA- ja myöhemmän JEE 
-arviointityökalujen kehittämisessä professo-
ri Mika Salmisella (THL) oli merkittävä rooli. 
Myös Petri Ruutu (THL), Taneli Puumalainen 
(THL), Taina Aaltonen (EVIRA) Susanna Sis-
sonen (THL), Jussi Sane (THL), Jukka Lähes-
maa (STM) ja Anna Katz (SOTLK) ovat osal-
listuneet ulkoisiin maa-arviointeihin. Suomen 
ohjausryhmä ja GHSA-JEE -tiimi edustavat-
kin monipuolisesti valtionhallinnon eri aloja. 
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ULKOISET MAA-ARVOINNIT
Tyypillisesti kahdentoista asiantuntijan ulkoi-
sen arviointiryhmän suorittamaa viikon pituis-
ta arviointimatkaa edeltää paljon suunnittelua, 
josta yhtenä oleellisena osana on isäntämaan 
suorittama itsearviointi. Suunnitellessani en-
simmäisen vetämäni maa-arvioinnin toteutus-
ta Ugandassa, ja vetäessäni niitä sen jälkeen 
useissa muissakin maissa olen huomannut, et-
tä jokainen maa on erilainen ja myös maan tar-
peet ja motivaatiot ulkoiselle arvioinnille ovat 
erilaiset. Isäntämaan erityistarpeet tulee huo-
mioida ja niihin täytyy varautua esimerkik-
si arviointiryhmän osaamista tietyillä alueilla 
vahvistamalla. Sisäisen arvioinnin toteuttami-
sessa on myös vaihtelevuutta, koska arvioin-
neissa tarkastellaan koko valtionhallinnon va-
rautumista terveysturvallisuusuhkiin: vetovas-
tuussa olevalla kansanterveyssektorilla ei vält-
tämättä ole aikaisemmin ollut toimivia yhte-
yksiä muualle valtionhallintoon, kuten esim. 
turvallisuus-, eläinlääkintähuolto- ja ympä-
ristöterveyspuolelle. Valtionhallinnon eri sek-
toreilla on taipumusta toimia siiloissa – Suo-
men Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mu-
kainen viranomaisyhteistyö on muualla maail- 
massa harvinaisempaa. Myös itsearviointiin 
osallistuvien henkilöiden määrä on vaihdel-
lut kymmenistä useisiin satoihin (jopa tuhan-
teen).

Ulkoiseen arviointimissioon osallistuvan asi-
antuntijan roolina on arvioida (pisteyttää) 
maan kykyä terveysturvallisuuden eri osa-alu-
eilla käyttäen apuna arviointityökalua. Pis-
teytystä tärkeämpää on kuitenkin määritel-
lä maalle 1-3 toimenpide-ehdotusta (priority 
actions) mahdollisesti havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi.

Arviointitiimin johtajan tehtävät ovat moni-
naiset ja poikkeavat missioon osallistuvan 
asiantuntijan roolista. Johtaja vastaa aikatau-
lun toteutumisesta ja keskustelun fokusoinnis-
ta mission päämääriä tukeviksi. Koska tiimin 

vetäjä toimii puheenjohtajana yhden viikon 
aikana yli kahdessakymmenessä kokoukses-
sa, ei hänen kannata  osallistua itse substans-
sikeskusteluun. Tiimin vetäjä pitää myös yh-
teyttä isäntämaan poliittiseen ”korkeaan edus-
tajaan” ja isäntämaan yhteyshenkilöön sekä 
vastaa koordinaatiosta heidän ja GHSA-JEE 
-tukiryhmän välillä, neuvottelee aikatauluista 
ja kerää asiantuntijatiimin. Hän myös lopulta 
vastaa raportin sisällöstä ja esittelee sen isän-
tämaan lopullista hyväksyntää varten. Työ-
määrä vastaa ainakin yhden kuukauden täys-
päiväistä panostusta. Itse arviointiviikko on 
kaikille hyvin raskas: päivät menevät arvioin-
tikokouksissa ja kohdevierailuilla, illat kirjoi-
tetaan raporttiluonnosta, joka esitellään isän-
tämaalle jo mission viimeisenä päivänä. Nii-
nä öinä ja päivinä kaipaa toimivia tietoliiken-
neyhteyksiä. 

Koko mission tarkoituksena on aikaansaa-
da maan itsensä hyväksymä arvio (snap-shot) 
maan sen hetkisestä terveysturvallisuuden ti-
lasta. Raportti toimii pohjana maakohtaisel-
le toimintasuunnitelmalle, joten maan poik-
kihallinnollinen sitoutuminen arviointiraport-
tiin on ensiarvoisen tärkeätä. Raportit ovat jul-
kisia (katso esim. www.ghsagenda.org) ja ne 
voivat kunkin maan sisäisen koordinaation li-
säksi toimia myös perustana ulkopuoliselle ra-
hoitukselle ja muille tukitoimille. Tämä on li-
sännyt maiden motivaatiota osallistua arvioin-
teihin. 

Poikkisektoraalisessa yhteistyössä hyvä kom-
munikaatio, toisten kuuleminen ja kyky komp-
romissien tekoon on keskeistä. Vaikka järjes-
tämme viikoittain useita kansainvälisiä puhe-
linkokouksia, mikään ei korvaa kasvokkain 
kohtaamista. Siksi  koordinaatiokokouksia on 
järjestetty Genevessä ja viimeksi Helsingissä 
20.–21.9.2016. Osallistuvien ministeriöiden ja 
erityisesti STM:n johtajuus ja tuki näiden eri 
prosessien koordinoinnissa on ollut huomat-
tavaa.
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MUITA MAAILMANLAAJUISTA 
TERVEYSTURVALLISUUTTA JA 
BIOLOGISTEN ASEIDEN LEVIÄMISEN 
ESTOA TUKEVIA AKTIVITEETTEJA
BUOS on muutenkin aktiivisesti tukenut 
GHSA-JEE:n toteuttamista ja esilletuontia. 
Osallistuin tunnetun Suomen ystävän ja Yh-
dysvaltojen asevalvonnasta vastaavan suurlä-
hettilään Bonnie Jenkinsin kanssa panelistina 
Stimson Centerin YK:n päämajassa lokakuus-
sa 2015 suurähettiläs Kai Sauerin isännöi-
mään biouhkapaneeliin ”Addressing Biothre-
ats: Why Global Health Security Matters?”. 
Toinen tunnettu Suomen ystävä Andy Weber 
kunnioitti BUOS:n 10-vuotisjuhlallisuuksia 
juhlapuhujana marraskuussa 2015. Weber on 
aikaisemmin toiminut Yhdysvaltain apulais-
puolustusministerinä.

B-suojelulääketieteen sektori järjesti yhdessä 
UM:n ja Suomen pysyvän edustuston (Gene-
ve) kanssa elokuussa 2015 Biologisten asei-
den kieltosopimuksen (BWC tai BTWC) asi-
antuntijakokouksen yhteydessä sivutapahtu-
man otsikolla ”Global Health Security Agen-
da – Health security through action”, jos-
sa oman väkemme lisäksi alustajana oli mm. 
USA:n suurlähettiläs Robert Wood, sekä Ke-
nian, Tanskan ja Tansanian edustajia. Tammi- 
ja syyskuussa 2016 esittelin Suomen GHSA 
-toimintaa ja panostusta Ukrainan bioturval-
lisuushankkeessa Japanin isännöimissä GP 
(Global Partnership Against the Spread of 
Weapons and Materials of Mass Destructi-
on) kokouksissa Tokiossa. Ukrainan biokoor-

dinaatiotiimin perustaminen pohjautui Ukrai-
nassa johtamaani maa-arviointiin marraskuus-
sa 2015. Sisällissotaa käyvän maan terveys-
turvallisuuden arvioinnille asetti lisähaasteita 
arviointikielenä käytetty ukraina, josta selvi-
simme kunnialla erinomaisen simultaanitulk-
kauksen ja yöllä tehdyn dokumenttien kään-
nöstyön avulla.

BUOS/SOTLK aloitti v. 2014 viisivuotisen 
bioturvahankkeen Tansaniassa. Hanke on val-
misteltu PLM:n ja UM:n välisenä yhteistyö-
nä, UM toimii hankkeen rahoittajana ja toteut-
tamisvastuu on SOTLK:lla. Hanke toteutetaan 
ajalla 10/2014–12/2018 ja yhteistyökump-
panina Tansaniassa toimii paikallinen julkisen 
sektorin laboratorio, Tanzania Veterinary La-
boratory Agency (TVLA). 

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa paikal-
lista laboratoriokapasiteettia ja kykyä tunnis-
taa biouhkaa aiheuttavia mikrobeja. Hank-
keessa kehitetään diagnostisia menetelmiä 
biouhka-agenssien nopeaa tunnistamista var-
ten, ja koulutetaan paikallisia asiantuntijoita. 
Viikolla 39/2016 järjestimmekin BUOS:ssa ja 
Turun yliopistossa viiden päivän pituisen la-
boratoriokoulutustilaisuuden kahdeksalle tan-
sanialaiselle asiantuntijalle. Tansanian biotur-
vahanke on yksi Suomen kansallisista sitou-
muksista GHSA-ohjelmaan. Hanke on herät-
tänyt mielenkiintoa mm. US Defense Treat 
Reduction Agencyn (DTRA) taholla. Hank-
keen vaikuttavuus joukkotuhoaseiden leviä-
misen estoon on ollut huomattava: Biologisen 
aseen kansainvälisen kieltosopimuksen tar-

Masai-paimentolainen 
vuohineen Ngorongoro-
luonnonsuojelualueella 

Tansaniassa. Taustalla villejä 
seeproja. Suuri osa uusista 

vaikeita epidemioita aiheuttavista 
mikrobivälitteisistä taudeista 

ovat zoonoottisia, eli ne leviävät 
eläinten ja ihmisten välillä. 

Koti- ja villieläinten sekä ihmisen 
läheinen kanssakäyminen 

helpottaa tautien leviämistä. 
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rum for Disaster Risk Reduction kokoukses-
saan Helsingissä. Palkinnon luovuttivat Suo-
men GHSA-työryhmän puheenjohtajalle, so-
siaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
Päivi Sillanaukeelle ulkomaankauppa- ja ke-
hitysministeri Kai Mykkänen sekä YK:n pää-
sihteerin erityisedustaja katastrofiriskien hal-
linnassa Robert Glasser.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapa-
si Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman 
Washingtonissa toukokuussa 2016 (Tasaval-
lan presidentin kanslian tiedote 24/2016). Pre-
sidentti Niinistö oli virallisella vierailulla Yh-
dysvalloissa yhdessä muiden Pohjoismaiden 
päämiesten kanssa.

Valkoisessa talossa käydyissä keskusteluis-
sa keskeisenä aiheena olivat turvallisuusky-
symykset. Vierailun yhteydessä annettiin yh-
teinen julkilausuma, joka käsittelee Pohjois-
maiden ja Yhdysvaltain välisen yhteistyön 
tiivistämisestä turvallisuuteen ja puolustuk-
seen, maahanmuuttoon ja pakolaisiin, ilmas-
to-, energia- ja arktisiin kysymyksiin sekä ta-
louskasvuun ja globaaliin kehitykseen liittyen.

Julkilausumassa sitouduttiin YK:n turvalli-
suusneuvoston joukkotuhoaseiden proliferaa-

kastelukokouksen unkarilainen puheenjohta-
ja György Molnar esitti Tokion syyskuun GP 
-kokouksessa kiitoksensa Suomen tuesta Tan-
sanialle BTWC-sopimuksen toimeenpanossa. 
Puolustusvoimien kannalta olemme saaneet 
ensiarvoisen tärkeää kenttäkokemusta biotun-
nistukseen kehitysmaan erityisolosuhteissa 
(kuuma, kosteus, infra, sähkö jne.) sekä luo-
neet kattavan asiantuntijaverkoston biouhkiin 
varautumisessa ja niiden leviämisen estämi-
seen. Tansanian bioturvahankkeesta on aikai-
sempi kirjoitus Sotilaslääketieteen aikakaus-
lehdessä 1/2015. 

KANSALLINEN JA  
KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAVUUS
Puolustautuminen biologisten aseiden mah-
dollista käyttöä vastaan ja bioaseiden proli-
feraation esto on yksi Puolustusvoimien teh-
täviin kuuluvista osa-alueista. GHSA ja JEE 
ovat korkealla Suomen, muiden Pohjoismai-
den ja USA:n turvallisuusagendalla. 

Suomen poikkihallinnollinen GHSA -työryh-
mä sai 3.10.2016 Damir Cemerin palkinnon 
pitkäjänteisestä työstään katastrofiriskien vä-
hentämiseksi. Palkinnon jakoi European Fo-

Allekirjoittanut ottaa veri-
näytettä tansanialaisesta 
Masai-lehmästä, jolla on 
bruselloosi- eli luomis-
tautiepäily. Paimentolaiset 
ja paikallinen eläinlääkäri 
auttavat. 

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 2

11



tion estämistä ei-valtiollisille toimijoille kä-
sittelevän päätöslauselman 1540 täydelliseen 
implementaatioon. Lisäksi Pohjoismaat ja 
USA sitoutuivat auttamaan useita kehittyviä 
maita niiden IHR-velvoitteiden täytäntöönpa-
nossa, sisältäen maakohtaisten suunnitelmien 
aikaansaamisen GHSA:n tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Pohjoismaat sitoutuivat yhteisvas-
tuullisesti avustamaan kymmentä kehitysmaa-
ta. USA ja Pohjoismaat sitoutuivat toteutta-
maan tekstissä yllä kuvailemiani ulkoisia JEE 
-arviointeja, jotka on kehitetty yhdessä USA:n 
ja Suomen johdolla sekä tarjoamaan teknistä 
ja/tai taloudellista apua arviointien toteuttami-
seen.

Syyskuussa 2015 Presidentit Obama ja Niinis-
tö lähettivät videoidut terveisensä vuosittai-
seen GHSA:n ministeritason kokoukseen, jo-
ka pidettiin Soulissa, Etelä-Koreassa. Ulkois-
ten maa-arviointien onnistumisen eteen teh-
tävällä työllä on siis myös ylipäällikkömme 
vankka tuki. 

Kirjoittaja:

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

Kuvat:

Tiina Raijas, Markos Mölsä ja kirjoittaja

Tansanialaisia yhteistyö-
kumppaneita ja suomalaisia 
kouluttajia viikon pituisen 
laboratorio-kurssin kick-off 
tilaisuudessa Helsingissä 
25.9.2016.
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RESOLUTE SUPPORT -OPERAATIO  
AFGANISTANISSA

RSM on koalitio, johon osallistuu noin 40 
maata yli 13 000 sotilaan voimin. Osallistu-
jamaat esitetään oheisessa taulukossa. Lisäk-
si operaatiossa työskentelee tuhansia siviilejä 
yritysten ja yhteisöjen palkkaamina. Afganis-
tanissa toimii myös YK:n ja EU:n eri organi-
saatioita sekä kymmeniä monikansallisia kan-
salaisjärjestöjä (NGO eli Non-Governmental 
organisation), esimerkiksi ICRC (Internatio-
nal Committee of the Red Cross, kansainvä-
linen Punainen Risti) tai Lääkärit ilman rajoja.

Suomi on osallistunut Afganistanissa sotilaalliseen kriisinhallintaan vuodesta 2002 alkaen, 
jolloin Suomi liittyi YK:n mandaatilla käynnistettyyn ISAF-operaatioon. Vuoden 2015 alusta 
kansainvälisten joukkojen määrää supistettiin huomattavasti ja ISAF muuttui Resolute Sup-
port -operaatioksi (RS). Tässä artikkelissa selvitän Suomen osallistumista kriisinhallintaan 
Afganistanissa. Lisäksi kuvaan Afganistanin kriisin taustaa, nykyoloja ja kehitysnäkymiä. 
Artikkeli on ilmestynyt lähes samanlaisena Logistiikkaupseerilehdessä 3/2016.

Resolute Support Mission (RSM eli RS-ope-
raatio, http://www.rs.nato.int/) on Naton joh-
tama kriisinhallintaoperaatio, jonka tehtävä-
nä on tukea Afganistanin hallitusta muodosta-
maan turvallinen toimintaympäristö maan jäl-
leenrakentamiseksi ja demokraattisten raken-
teiden vahvistamiseksi. RSM:n painopiste on 
Afganistanin hallinnon ja turvallisuusviran-
omaisten ohjaamisessa ja koulutuksessa sekä 
toiminnan kehittämisessä. RSM ei ole taiste-
luoperaatio, mutta sen joukoilla on mandaatti 
itsepuolustukseen. 
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Suomi on osallistunut RS-operaatioon vuon-
na 2016 alle 40 sotilaan kokonaisvahvuudel-
la. Suomen osasto Afganistanissa (SOA) muo-
dostuu neuvonantajista, esikuntaupseereista, 
lääkintäryhmästä sekä kansallisesta huolto- ja 
tukiosasta.

LÄHIHISTORIAA  
Afganistanissa on taisteltu jo yli 40 vuotta al-
kaen siitä, kun Neuvostoliitto hyökkäsi joulu-
na 1979 Kabuliin. Neuvostoliiton vetäydyt-
tyä 1989 maassa alkoi eri ryhmittymien väli-
nen sisällissota. 1990-luvun puolivälissä val-
taan nousi Taliban-liike, joka hallitsi pääosaa 
maasta antaen sille nimeksi Afganistanin isla-
milainen emiraatti.

11.9.2001 islamilainen terroristijärjestö Al-
Qaida kaappasi USA:ssa neljä matkustajalen-
tokonetta tunnetuin seurauksin. Vastatoime-
na loppuvuonna 2001 USA:n, Iso-Britanni-
an ja Australian sotilasosastot sekä Afganista-

nin omat ”Pohjoisen liiton” joukot hyökkäsi-
vät Afganistaniin syrjäyttääkseen maan Tali-
ban-hallinnon ja tuhotakseen Talibanin suojis-
sa toimineen Al-Qaidan.

YK:n turvallisuusneuvoston valtuutuksel-
la muodostettiin monikansallinen ISAF-ope-
raatio (International Security Assistance For-
ce) vuoden 2001 lopussa ja ISAF-joukot saa-
puivat Afganistaniin tammikuussa 2002. Nii-
den tehtävänä oli Afganistanin hallintoviran-
omaisten toiminnan tukeminen ja turvallisuu-
den ylläpitäminen, jotta jälleenrakentaminen 
olisi mahdollista. 

ISAF muodostettiin aluksi toimimaan Af-
ganistanin pääkaupungin Kabulin alueella. 
Vuonna 2003 ISAF siirrettiin Naton vastuul-
le. Vuonna 2006 operaatio yhdistettiin Yhdys-
valtain Enduring Freedom -operaation kanssa 
niin, että ISAF:n toiminta-alue laajeni asteit-
tain koko maahan.

Kuvassa amerikkalainen neuvonantaja on palaamassa RSM:n leiriin Kabulin 
keskustassa. Lapset yrittävät kadulla aina myydä koruja ja huiveja liittouman väelle.
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Vuosien mittaan ISAF-operaation luonne 
muuttui melkoisesti, ja noin 3 000 sotilaan 
vahvuiseksi suunnitellusta rauhanturvaope-
raatiosta tuli suurimmillaan yli 130 000 soti-
laan vahvuinen operaatio. ISAF onkin ollut 
Naton suurin operaatio. ISAF:sta tuli käytän-
nössä myös aseellisen konfliktin osapuoli.

Vuodesta 2011 alkaen vastuuta Afganistanin 
turvallisuudesta alettiin siirtää asteittain maan 
omille turvallisuusviranomaisille. Naton huip-
pukokouksissa (Chicago 2012 ja Wales 2014) 
päätettiin, että ISAF lopetetaan ja sen tilalle 
perustetaan pienempi operaatio tukemaan Af-
ganistanin viranomaisten toimintaa.

YK muodosti vuonna 2002 oman Afganis-
tan-operaationsa (United Nations Assistance 
Mission in Afghanistan, UNAMA). EU pe-
rusti puolestaan vuonna 2007 EUPOL (Euro-
pean Union Police Mission in Afghanistan) 
-operaation tukemaan maan sisäministeriön 
kehittämistä sekä poliisitoiminnan jälleen-
rakentamista. Molemmat operaatiot toimivat 
edelleen.

SUOMI ISAF-OPERAATIOSSA
Suomi on osallistunut ISAF-operaatioon vuo-
desta 2002 lähtien. Alkuvaiheessa keskeisin 
osallistumismuoto oli siviili-sotilas-yhteis-
työ (CIMIC). Toiminta alkoi Kabulissa, mut-
ta ISAF:n laajentuessa suomalaisten painopis-
tealueeksi tuli maan pohjoisosa. 2004 alkaen 
muodostettiin alueellisia jälleenrakennuksen 
tukiryhmiä (Provincial Reconstruction Team, 
PRT), ja toiminta keskitettiin 2007 Mazar-e 
Sharifiin. Lisäksi suomalaiset olivat mukana 
Afganistanin armeijan kehittämistä ja jälleen-
rakentamista tukevissa ohjaus- ja tukiryhmis-
sä (Operational Mentoring and Liaison Teams, 
OMLT).

Aluksi Suomen kriisinhallintajoukko Afga-
nistanissa (SKJA) oli noin 50 henkeä. Vah-
vuus kasvoi tehtävien ja vastuun lisäänty-
essä ja oli suurimmillaan noin 200 sotilasta 
vuonna 2011. Tehtäväkenttä laajeni koulu-
tustukeen ja valvontatehtäviin. SKJA:n vah-
vuus alkoi 2012 alkaen pienentyä asteittain 
sitä mukaa, kun alettiin valmistautua muutta-
maan ISAF pienemmäksi tuki- ja neuvonan-
to-operaatioksi. 

SOA:n ”everstijuntta” Suomen suurlähettilään Anne Meskasen vieraana helmikuussa 2016. 
Yhteydenpito suurlähetystömme kanssa oli lähes päivittäistä. SOA:n vanhin eversti Jussi 
Tudeer on kuvassa toinen oikealta.
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Tilanne maan pohjoisosissa suomalaisten toi-
minta-alueella oli pitkään varsin rauhallinen, 
mutta levottomuudet levisivät sinnekin vuo-
sikymmenen lopussa. Suomalaisten mandaat-
ti ei sallinut taistelutehtäviin osallistumista, 
mutta suomalaiset käyttivät kuitenkin voima-
keinoja puolustautuessaan.

ISAF-operaatiossa kuoli yli 3 000 koalition 
joukkojen sotilasta vuosina 2001–2014. Esi-
merkiksi brittisotilaita oli viime vuoden lop-
puun mennessä kuollut yli 450. Suomalaisia 
rauhanturvaajia on ISAF-operaatiossa kuollut 
kaksi: kersantti Petri Immonen kuoli jalkapar-
tiossa tienvarsipommin räjähdyksessä vuon-
na 2007 ja yliluutnantti Jukka Kansonen ajet-
tuaan autolla tienvarsipommiin vuonna 2011. 
Lisäksi ISAF:ssa loukkaantui ja haavoittui 
useita suomalaisia.

RS-OPERAATIO (RSM)
Afganistanin turvallisuusviranomaiset (ar-
meija ja poliisi) ottivat vuoden 2015 alussa 
ISAF:lta kokonaisvastuun maan turvallisuu-
desta. Samalla ISAF muuttui Naton johtamak-
si Resolute Support -operaatioksi. YK:n tur-
vallisuusneuvosto hyväksyi RSM:n toiminta-
mandaatin joulukuussa 2014.

RSM suunniteltiin kestämään noin kaksi vuot-
ta. Vuoden 2016 lopussa oli määrä siirtyä vai-
heeseen, jossa vähennetään alueellista toimin-
taa ja keskitetään pääosa RS:n toiminnasta ja 
joukoista Kabuliin, sekä edelleen siirretään 
vastuu uudelle siviilikriisinhallintaan ja neu-
vonantamiseen painottuvalle operaatiolle. 

RSM:n toiminta on neuvonantoa ja koulutus-
tukea (TAA: Train, Assist and Advice) koh-
distuen ministeriöihin, hallintoon ja erityisesti 
turvallisuusviranomaisiin keskus- ja aluehal-
lintotasolla. RSM:n tehtäviin ei kuulu taiste-
lutoimintaan osallistuminen. RSM:lla on toki 
kyky puolustautua ja siksi sen suorituskykyi-
hin kuuluu muun muassa ilmavoimakompo-
nentti sekä hyvä tiedustelu- ja valvontakyky. 
Lisäksi USA toteuttaa Afganistanissa vasta-
terrorismioperaatiota (Counterterrorism), jon-
ka vuoksi USA:lla on alueella erikoisjoukko-
ja ja kalustoa.

RSM:n vahvuus on ollut hieman yli 13 000 
sotilasta. Naton alkuperäiseen joukkojen vä-
hentämisen suunnitteluun vaikutti myös pre-
sidentti Obaman aikomus vetää amerikkalais-
joukot pois Afganistanista vuoden 2016 lopus-
sa. Vuoden 2015 aikana kapinalliset saavutti-
vat huomattavaa menestystä, joka huipentui 
syyskuun lopussa Kunduzin kaupungin val-
taamiseen Afganistanin koillisosassa. Yhdys-
valtojen tukemat Afganistanin hallituksen jou-
kot saivat ajettua kapinalliset pois Kunduzis-
ta, mutta kaikki tämä vaikutti siihen, että USA 
muutti vetäytymisaikatauluaan. 

Näkymä RSM:n pääleirissä 
(RS HQ) Kabulissa 

alkuvuonna 2016. Vuoret 
ympäröivät kaupunkia.
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SUOMI RS-OPERAATIOSSA
Suomi osallistuu RSM:on Mazar-e Sharifissa 
ja Kabulissa, ja suomalaisten toiminta on so-
peutettu RSM:n tavoitteisiin. SKJA:n vahvuus 
oli vuoden 2015 alussa noin 80 sotilasta, mut-
ta vahvuus pieneni syksyn aikana noin 40 so-
tilaaseen UTVA:n (Ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presi-
dentin yhteinen kokous) päätöksen mukaises-
ti.

SKJA muuttui 16.1.2016 Suomen osastoksi 
Afganistanissa (SOA). Kesällä 2016 Suomen 
osaston vahvuus oli noin 30 sotilasta. Pääosa 
toimi Pohjois-Afganistanissa Saksan johta-
massa ryhmässä ja kymmenkunta Kabulissa. 
Yhteensä suomalaisia on osallistunut ISAF- ja 
RS-operaatioihin noin 2 000 miestä ja naista.

Suomalaista lääkintähuoltoa SOA:ssa edustaa 
RS:n Pohjoisella alueella (TAAC-N) toimiva 
viisihenkinen ensihoitoryhmä. Ryhmä on si-
joitettu saksalaisen kenttäsairaalan yhteydessä 
toimivaan ensihoitoon erikoistuneeseen liik-
kuvaan lääkintäjoukkueeseen. Tällaisia lääkä-
ritasoisia ryhmiä kutsutaan MEPT-teameiksi 
(Medical Emergency Phycisian Team). Ryh-
mään kuuluu lääkäri, kaksi palomies-sairaan-
kuljettajaa sekä kaksi sairaanhoitajaa.

MEPT:n tehtävät ovat valmiudessa oloa sekä 
erilaisia saatto- ja päivystystehtäviä koko Poh-
joisella alueella. Ryhmä antaa myös koulutus-
ta sekä tarjoaa suomalaisille RS:n rauhantur-
vaajille perusterveydenhuollon palvelut. Tar-
kempaa tietoa MEPT:stä löytyy Puolustusvoi-
mien kotisivuilta kansainvälisen kriisinhal-
linnan tiedotteista 11.8.2016 ja tämän lehden 
edellisestä numerosta (1/2016) Sanna Pohjan-
pajun artikkelissa.

AFGANISTANIN NYKYTILASTA  
JA TULEVAISUUDESTA
Afganistanin tilanne oli vuonna 2002 sangen 
vaikea. Talous ja infrastruktuuri olivat suurel-
ta osin tuhoutuneet, parhaiten koulutettu väes-
tö oli pääosin joko kuollut tai paennut ulko-
maille eikä maassa ollut toimivia poliittisia ja 
hallinnollisia rakenteita. Ihmisoikeuksia eikä 
varsinkaan naisten ja tyttöjen oikeuksia kun-
nioitettu. Talibanin johto oli paennut Afganis-
tanin ulkopuolelle, erityisesti Pakistaniin, jos-
ta sen toiminta jatkui ja myöhemmin jälleen 
laajeni.

Nykypäivän Afganistan on edelleen köyhä, 
hauras ja ulkomaisesta tuesta riippuvainen 
valtio. Köyhyysrajan alapuolella elää edelleen 
yli kolmannes väestöstä. Yhteiskunnan kehit-
tyminen on ollut hidasta ja edennyt maan eri 
osissa eri tahtiin. Keskushallinnon asema on 
parantunut, mutta se on edelleen suhteellisen 
heikko. Afganistan on edelleen yksi maailman 
korruptoituneimmista maista. Se on maailman 
suurin oopiumin tuottaja ja korruptioon liitty-
vä huumetalous vaikuttaa sekä hallinnon että 
kapinallisten toimintaan ja on erittäin merkit-
tävä tulolähde.

Kirjoittaja afgaanikenraali Zalmayn vieres-
sä ennen kokousta Afganistanin asevoimien 
yleisesikunnassa syksyllä 2015. Neuvonanta-
jat osallistuvat afgaanien sisäisiin kokouksiin 
yleensä tarkkailijan roolissa.

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 2

17



Turvattomuus, heikko taloudellinen tilanne ja 
massatyöttömyys ovat johtaneet laajamittai-
seen maastamuuttoon. Lähes 200 000 afgaa-
nia haki vuoden 2015 aikana turvapaikkaa Eu-
roopasta ja muuttoliike jatkuu edelleen. Maan 
ajautuminen sekasortoon on edelleen mahdol-
linen uhkakuva.

Vuonna 2014 pidettyjen presidentinvaalien 
tuloksen hyväksyminen kesti kuukausia vaa-
livilpin, satojen tuhansien äänten hylkäämi-
sen sekä poliittisen valtapelin jälkeen. Lopul-
ta laadittiin vallanjakosopimus toiselle äänes-
tyskierrokselle edenneiden Ashraf Ghanin ja 
Abdullah Abdullahin kesken siten, että Gha-
nista tuli presidentti ja Adbullah nimettiin pää-
ministeriä vastaavaan tehtävään. Vallanjako-
sopimus ei ole osoittautunut toiminnallisesti 
hyväksi ratkaisuksi henkilökemioiden toimi-
mattomuuden vuoksi.

Maan turvallisuustilanne on huonoin 15 vuo-
teen. Kapinallisten hallussa oli alkuvuonna 
noin 30 % koko maasta – enemmän kuin ker-
taakaan vuoden 2001 jälkeen. Vuonna 2015 

taisteluissa kuoli lähes 4 000 ja loukkaantui 
noin 12 000 siviiliä. Turvallisuusviranomais-
ten tappiot olivat vastaavasti yli 7 000 kaatu-
nutta ja 12 000 haavoittunutta sotilasta ja po-
liisia. Kuluvan vuoden osalta tappioiden mää-
rä näyttää nousevan vähintään samalle tasolle.

ISIS (arabiaksi Daesh) toimii Afganistanissa 
pääasiassa itäisissä maakunnissa ja sillä arvi-
oidaan olevan riveissään muutamia tuhansia 
taistelijoita. ISIS:n ja Talibanin suhteet ovat 
huonot ja ne kamppailevat myös keskenään 
tuesta ja resursseista.

Taliban julisti uuden taistelukauden alkaneek-
si huhtikuun puolivälissä ja teki 19.4.2016 Ka-
bulin alueella pahimman iskun sitten vuoden 
2001. Iskussa kuoli noin 70 ja loukkaantui yli 
400 henkilöä. Tänä kesänä ISIS teki myös Ka-
bulissa hazara-vähemmistön mielenosoituk-
seen iskun, jossa kuoli noin 80 henkilöä. Hei-
näkuun lopussa arvioitiin kapinallisten saa-
neen kesän aikana hallintaansa lisää maa-alu-
eita ja hallituksen joukkojen kärsineen odotet-
tua suurempia tappioita.

Näkymä vuorille Mazar-e 
Sharifista, jossa suomalais-
ten pääjoukko asuu RSM:n 
leirissä.
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RS-OPERAATION JATKOSTA
Neljän maan muodostama erillinen rauhan-
neuvotteluryhmä QCG (Quadrilateral Coor-
dination Group: Pakistan, USA, Kiina ja Af-
ganistan) kävi vuoden 2016 alussa viisi val-
mistelevaa neuvottelua ja pyrki saamaan Ta-
libanin mukaan rauhanneuvotteluihin. Taliban 
ilmoitti kuitenkin maaliskuussa, ettei se osal-
listu neuvotteluihin. Ryhmä on kokoontunut 
viimeksi loppukeväästä eikä jatkoneuvotte-
luista tai -valmisteluista ole ilmoitettu (tilanne 
syyskuun 2016 alussa).

EUPOL lopettaa toimintansa kuluvan vuoden 
lopussa ja oli jo kesään mennessä vähentänyt 
organisaatiotaan ja toimintaansa. EUPOL:n 
seuraajaksi saattaa jäädä jonkinlainen oikeus-
laitoksen tai poliisivoimien johdon kehittä-
mistä tukeva EU:n johtama missio, mutta tätä 
kirjoitettaessa asiasta ei ole päätöksiä.

Afganistanin tilanteen kehittymistä arvioitiin 
heinäkuussa 2016 Naton järjestämässä Var-
sovan huippukokouksessa, johon Suomikin 
osallistui. Huippukokouksessa päätettiin jat-
kaa RS-operaation toimintaa vuoden 2016 jäl-
keen sekä jatkaa taloudellista tukea Afganis-
tanin turvallisuusjoukoille vuoteen 2020 as-
ti. Kansainvälinen yhteisö edellyttää, että maa 
lunastaa antamansa reformilupaukset. Suu-
rimpina ongelmina nähdään huono turvalli-
suustilanne, työttömyys, korruptio sekä huo-
not ihmisoikeudet, erityisesti naisten ja tyttö-
jen huono asema. Työllisyystilanteen paran-
taminen on keskeistä Afganistanista olevan 
muuttoliikkeen hillitsemiseksi. 

USA oli päättänyt vähentää Afganistanis-
sa olevien joukkojensa määrää 9 800:sta 5 
500:an vuoden 2016 loppuun mennessä. Juuri 
ennen Varsovan huippukokousta USA:n presi-
dentti Obama ilmoitti USA:n joukkojen mää-
räksi 8400 hänen presidenttikautensa loppuun 
eli tammikuuhun 2017 asti. Koska USA sitou-
tui ylläpitämään nykyisen rahoitustuen vuo-
teen 2020 asti, tullee Obaman seuraaja pitä-
mään USA:n joukkojen määrän lähellä ny-
kyistä tasoa.

RSM siis jatkaa toimintaansa kauemmin, kuin 
alun perin suunniteltiin. TAA-toiminta on ol-
lut onnistunutta, mutta sen haasteeksi on muo-
dostunut erityisesti Afganistanin turvallisuus-
viranomaisten tuen ja ohjauksen puute paikal-
listasolla. Afganistanin turvallisuusjoukkojen 
suorituskyky ei ole ollut riittävä ja se on vuo-
sina 2015–2016 laskenut kansainvälisen tuen 
vähennyttyä. 

Taliban ei edelleenkään ole halukas neuvotte-
lemaan koalition tai minkään muun osapuolen 
kanssa. Tappioista huolimatta Taliban on vah-
vistunut muun muassa materiaalisesti ja pyr-
kinee saavuttamaan vuoden 2016 kesätaistelu-
kaudella menestystä painostaakseen hallintoa 
merkittäviin myönnytyksiin tai samalla laa-
jentamaan asemiaan sekä vaikutustaan. Rau-
hantunnustelut eivät ole edenneet lukuisis-
ta yrityksistä huolimatta. Jää nähtäväksi, mi-
ten liittouma ja RSM kykenevät selviytymään 
tehtävästään.

Kirjoittaja:

Unto Usvasalo

Kirjoittaja evl Unto Usvasalo palveli RS-operaatiossa 
syyskuusta 2015 toukokuun loppuun 2016 ja toimi 
Kabulissa operaation esikunnassa (RSHQ) kahdessa  
eri tehtävässä.

Kuvat:

Kirjoittajan
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KAARTOJA, KIERTEITÄ JA KAPUTTEJA –  
ILMAILU- JA LIIKUNTAFYSIOLOGISTA TURBULENSSIA 

ILMAILULÄÄKETIETEEN SIIVELLÄ

Palvellessani Puolustusvoimia tutkijana ja ilmailufysiologina 17 vuotta Ilmavoimissa sekä 
kuusi vuotta Ilmailulääketieteen keskuksessa, sain sukkuloida aitiopaikalta lentäjien liikun-
takoulutuksen ja työterveyshuollon välimaastossa. Tarkastelen artikkelissa lentäjän fyysiseen 
suorituskykyyn liittyviä tekijöitä liikuntatieteiden ja liikuntalääketieteen kannalta, histori-
aankin nojaten ja paikoitellen rakentavan kriittisesti. Sotilaslääketiede voisi hyödyntää te-
hokkaammin liikuntatieteen, liikuntalääketieteen sekä sotilaan fyysisen suorituskyvyn alan 
osaamista sotilaslentäjiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmailufysiologin silmin runsaasti hyvää 
työtä on tehty, mutta jotkin sotilaslääketieteelliset ratkaisut eivät edelleenkään edusta tehok-
kainta vastetta tai tavoiteltua verkostoitumista.

1970- ja 1980-lukujen vaihteessa suomalaises-
sa sotilaslentäjäkoulutuksessa siirryttiin fyysi-
sen suorituskyvyn kannalta kuormittavaan ka-
lustoon, Hawk-suihkuharjoituskoneisiin. Erit-
täin liikehtimiskykyiset hävittäjät, kuten F-16, 
olivat nostaneet esiin kolme merkittävää fyy-
sisen kuormittavuuden tekijää: fyysisen väsy-
misen ilmataistelussa, kiihtyvyysvoimien (G-
voimien) aiheuttaman äkillisen tajunnan me-
netyksen uhan ja tukirankaan, erityisesti nis-
kaan, syntyneet ylikuormitusoireet. Ilmavoi-
missa ryhdyttiin etupainotteisesti valmistau-
tumaan näihin haasteisiin, ja perustettiin Il-
mavoimien ja Liikuntatieteellisen tiedekun-
nan asiantuntijoista koostuva monitieteelli-
nen työryhmä. Tavoitteena oli määrittää len-
totyön fysiologinen kuormittavuus sydän- ja 
verenkiertoelimistölle. Hanke toteutettiin kol-
mikantayhteistyönä Liikuntatieteellisen tiede-
kunnan, Ilmavoimien ja Ruotsin ilmavoimien 
kanssa. Karoliinisen instituutin ihmissentrifu-
gi sai toimia ”G-simulaattorina”, ja 1980-lu-
vun puoliväliin mennessä syntyivät edelleen-
kin kansainvälisesti tunnustetut julkaisut pe-
rinteisen kaartotaistelun kuormittavuudesta1. 
Ensimmäiset voimaharjoitteluoppimateriaa-
lit ja liikuntasuositukset näkivät päivänvalon2. 
Julkaisut todensivat sen, mitä asiantuntijat ar-
velivat: perinteinen ilmataistelu on huippu-ur-
heilijan työtä3. Suosituksissa esitettiin lentäji-
en liikuntaan erikoistuneen tehtävän vakiin-
nuttamista Ilmavoimiin; hoidin tätä liikunta-
kasvatusupseerina 1989–94.
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Jo ensimmäisinä Hawk-käyttövuosina nousi-
vat esiin lentopalveluksesta aiheutuneet nis-
ka-hartiaseudun oireet. Hawk osoittautui erin-
omaiseksi suihkuharjoituskoneeksi, ja sil-
lä fysiologisen kirjaimellisesti kurvattiin ”sy-
dämen kyllyydestä”; koneesta ja miehistös-
tä otettiin kaikki irti. Kiersin laivueissa ja 
”Hawk-neck”-oireistosta kertoneet lentäjät tu-
livat tutuiksi. Tuolloin valmistui kansainväli-
sesti yksi keskeisimmistä ilmailulääketieteen 
väitöskirjoista: lentäjien niskaongelmien etio-
logia, oirekuva ja esiintyvyys kuvattiin perus-
teellisesti4. Suosituksissa korostettiin liikunta-
tieteiden osalta mm. lentäjän fyysisen harjoit-
telun tärkeyttä, kuormituksen hallintaan liit-
tyvien tekijöiden kehittämistä, tehokkaampaa 
oiremonitorointia ja kognitiivisia opetuskoh-
teita. Vuonna 1993 Ilmavoimien esikunnassa 
ideoimamme lentokadettien liikuntaleiriviikot 
ovatkin yhä käytössä.  

F-18 Hornet -torjuntahävittäjän tulo Suomeen 
oli jo tiedossa. Ilmailulääketieteen kehittämis-
organisaatio teki kansainvälisesti erinomais-
ta työtä evaluoidessaan Hornet-lentäjille kat-
tavaa G-suojausvarustusta, jolla tiedettiin saa-
vutettavan väsymiseen ja tajunnanmenetysuh-
kaan merkittävä vaste5. Hawkin perinteiseen 
G-housuun verrattuna Hornetin G-housu/yli-
paineliivikombinaatio pienentää G-altisteen 
kuormittavuutta huomattavasti, vähentäen tä-
ten sydän- ja verenkiertoelimistön taakkaa 
taistelun aikana. Lihasvoiman tarpeeseen tuki-
rangassa kardiovaskulaaris-respiratorinen G-
suojausjärjestelmä sen sijaan ei vastaa, joten 
merkittävää osaa toisesta haasteesta, tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien estosta (TULES-pre-
ventiosta), ei tällä ratkaistu. Lihaksien kuor-
mittumista tutkittiin yhdessä Työterveyslai-
toksen kanssa, ja kuormittumistasot osoittau-
tuivat hyvin korkeiksi ja väsyminen merkittä-
väksi6. Suosituksina olivat jälleen mm. fyysi-
sen suorituskyvyn kohottaminen ja palautumi-
sen tehostaminen: perinteisiä liikuntatieteelli-
siä menetelmiä.

Palasin Ilmavoimien esikuntaan tutkijana v. 
1996 aloittaen Lento-RUK:n hakijoiden ns. 
ammatillisten erikoisominaisuuksien testaa-
misen. Työterveyslaitoksen kanssa evaluoi-
dusta ”ammattikuntoa” mittaavasta patterista 
oli tarkoitus tulla työkalu lentäjän koko virkau-

ran aikaisen fyysisen suorituskyvyn seuraami-
seksi7,8. Aineistoa kerättiin Lento-RUK:n va-
linnoissa vuoteen 2008 asti, joskin Ilmavoi-
mien vakituiset lentäjät suorittivat koko patte-
riston testit vain vuosina 1999–20009. Tulok-
set viittaavat ”riippumattoefektiin”, paradok-
saaliseen lentäjien kunnon laskuun uran aktii-
visimpina vuosina ja nousuun sen jälkeen9,10. 
Ilmailufysiologian ja ammatillisen kunnon yl-
läpitämisen tarpeisiin luotiin kansainvälisesti 
palkittu opetusohjelmisto suomen-, ruotsin- ja 
englanninkielisenä11. 

Jatkaessani Ilmavoimien esikunnassa ilmai-
lufysiologina v. 2004 käynnistettiin laivuei-
den kuntosalivarustuksen täydennykset, ku-
vallisten harjoitusohjeiden tuotanto12, sekä 
tiivis yhteistyö lennostojen fysioterapeuttien 
kanssa. Lentäjien PP-ergometritesti vakiintui 
kuntomittariksi, samoin kahden tunnin viik-
koliikuntaoikeus, joka kuitenkin on vain va-
jaa puolet suurten ilmavoimien vastaavasta13. 
Yhteistyö Ilmavoimien opetuslääkärin kanssa 
tiivistyi; TULES-tutkimusta tehtiin yhtä aikaa 
kahteen väitöskirjaan, lääkärin ja liikuntatie-
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teilijän taidot yhdistäen14.  Jo kymmenen vuot-
ta aiemmin ”Psykossa” (Ilmavoimien psyko-
fysiologinen laitos, myöhemmin Sotilaslää-
ketieteen laitoksen ilmavoimaosasto) aloi-
tettu kuntotestidata aktivoitiin. Tein liikunta-
lääketieteellistä väitöstutkimusta Jyväskylän 
yliopistossa määrittämällä potilasasiakirjois-
ta lentäjien fyysisen suorituskyvyn, lentotoi-
minnasta johtuneiden TULE-oireiden ja oirei-
siin liittyvän haittatason yhteyden. Tehtäväni 
siirto v. 2006 Sotilaslääketieteen keskukseen 
vahvensi työn merkittävyyttä; synergiaetujen 
vuoksi virkapaikka jäi Tikkakoskelle, jossa 
myös Lento-RUK ja liikunnanopetus järjes-
tettiin. Tulosten raportoinnin yhteydessä vuo-
sina 2006–08 todettiin, että väitöskirja sisälsi 
osin salassa pidettäviä tietoja. Jyväskylän yli-
opisto ei katsonut voivansa jatkaa väitöskirja-
ohjaustani. Väitöskirja päätettiin siirtää Maan-
puolustuskorkeakouluun sotilaan toimintaky-
vyn alalle ja raportoida monografiana. Esiver-
siot kiersivät niin Sotilaslääketieteen keskuk-
sen kuin Ilmavoimien esikunnankin hyväk-
syttävinä, itse esitarkastus tehtiin Työterveys-
laitoksella, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja 
Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisessä tie-
dekunnassa.  Väitöstilaisuus pidettiin Ilmaso-
takoululla v. 2012. ”Sotilaslentäjän fyysinen 
suorituskyky sekä työperäiset tuki- ja liikun-
taelinoireet” on toistaiseksi ainoa suomalai-
nen sotilasilmailulääketieteellinen väitöskirja, 
joka ei ole lääkärin tekemä9. Tulokseni olivat 
yksiselitteisiä eli Ilmavoimat ei täysin hallitse 
kansainvälisestikin jo 1990-luvun puolivälistä 
lähtien kognitiivisen tehokkaaksi tunnustetun 
ja trimmatun lentokoulutuksen fyysistä kom-
ponenttia: 93 % sotilaslentäjistä kokee uransa 
aikana haittaavaa työperäistä TULE-oireilua, 
heistä yli kolmannes päivittäin toimintaky-
kyä ohjaamossa alentavasti. Lentäjien fyysi-
sen kunnon erinomainen, urheilijoihin verrat-
tava taso, suojaa haitoilta. Väitöskirjassa suo-
siteltiin Ilmavoimia käyttämään mm. liikunta-
tieteellistä tietotaitoa lentäjän kuormittumisen 
hallintaan, fyysisen suorituskyvyn kehittämi-
seen, palautumisen tehostamiseen ja henkilö-
kohtaisesti kumuloituvan G-kuorman, ”lentä-
jän Fatique Index:in” huomioimiseen.  Ilmai-
lulääketieteen ala tekee varmasti tässä par-
haansa omalta osaltaan. Kognitiivisesti tehok-
kaan lentokoulutusohjelman ”hinta” on lentä-

jän fysiologinen ylikuormittuminen. Tätä voi-
taisiin paremmin hallita liikuntatieteellisillä 
menetelmillä, joita sotilaslääketieteen toimi-
joilla ei välttämättä ole, tai resurssit eivät riitä. 
Lentäjän ura maksaa yli 11 miljoonaa euroa, 
joten operatiivisen toimintakyvyn ylläpidossa 
tulisi hyödyntää myös fyysisen suorituskyvyn 
alan kaikki mahdollisuudet. 

Ilmailufysiologin työ siirrettiin v. 2010 pois 
Tikkakoskelta. Kieltäydyin siirrosta, tulin ir-
tisanotuksi, mutta olen jatkanut asian tieteel-
listä tarkastelua. Puolustusvoimat lakkautti vi-
ran lopullisesti puolustusvoimauudistuksessa, 
onneksi erityisesti TULES-preventioon liitty-
viä sisältöjä on jaettu fysioterapeuteille. Puo-
lustusvoimien liikuntahenkilöstön osaamista 
ei ole juuri hyödynnetty ilmailulääketietees-
sä ja lentokoulutuksessa, vaikka Puolustus-
voimissa on tehty kansainvälisesti erittäin kor-
keatasoista tutkimusta sotilaan fyysisestä suo-
rituskyvystä15,16,17. Lentäjien kuntotarve ja työ-
peräinen oireilu ei liene vähentynyt väitökseni 
julkaisemisen jälkeen. Lentokoulutusta tukisi 
keskeisesti lääke-, liikunta- ja terveystieteiden 
yhteistyö. Ilmailufysiologinen tutkimusperin-
ne jatkuu osaltani ainakin julkaisutasolla.
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KENTTÄSAIRAANHOITAJA ASTUU YHÄ USEAMMIN SOTILAAN 
SAAPPAISIIN – KOULUTUKSEN INTEGROIMINEN VAHVISTAA 

POIKKEUSOLOJEN OSAAMISTA

Resurssien vähetessä Puolustusvoimissa työskentelevä terveydenhuollon ammattilainen jou-
tuu yhä useammin astumaan sotilaan saappaisiin. Kenttälääkinnän kouluttamisesta osansa 
kantaneiden lääkintähuoltoupseereiden vähentyessä vastuu kouluttamisesta poikkeusoloja 
varten on siirtynyt yhä enemmän kenttäsairaanhoitajille. Paitsi varusmiesten koulutuksesta, 
kenttäsairaanhoitajat vastaavat enenevässä määrin myös Puolustusvoimien henkilökunnan 
kenttälääkinnän ammattitaidon ylläpidosta.  Lisääntyneeseen vastuuseen on vastattu tehos-
tamalla Puolustusvoimiin tulevien sairaanhoitajien koulutusta. 

Terveydenhuoltoalan ja Puolustusvoimien va-
roteknistä koulutusta on ollut kenttäsairaan-
hoitajille tarjolla ennenkin, mutta poikkeus-
olojen koulutustehtäviin tähtäävää koulutusta 
ei ole ollut riittävästi. Siviilimaailmasta Puo-
lustusvoimien palvelukseen tulevilla sairaan-
hoitajilla on hyvin moninainen kokemustausta 
ja koulutusvalmiudet, mikä osaltaan luo pai-
neita koulutuksen yhdenmukaistamiselle ja te-
hostamiselle. 

Koulutuksen muutos tehtiin osana puolustus-
voimauudistusta. Logistiikan koulutusta kes-
kitettiin ja Lääkintäkoulu sulautettiin Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksen Logistiikka-
kouluun. Sotilaslääketieteen keskuksen ensi-
hoito- ja simulaatiosektori tukee Logistiikka-
koulun antamaa lääkinnän koulutusta. Ope-
tusylilääkärien tuella varmistetaan, että käy-
tössä on ensihoidon ja sotakirurgian viimei-
simmät opit.

Kenttäsairaanhoitajien täydennyskoulutus käyn-
nistyi vuonna 2001 ja silloinen koulutus koos-
tui pääosin varusmiesten lääkintämieskurssin 
koulutussisällöstä. Lääkintäkoululla koulutus-
ta kehitettiin siten, että koulutus palveli kenttä- 
sairaanhoitajien niin normaali- kuin poikke-
usolojen osaamista. Logistiikkakoululla van-
hanmallinen kenttäsairaanhoitajakoulutus yh-
distettiin osaksi henkilökunnan aliupseerien 
koulutusta, ja kenttäsairaanhoitajien sotilaal-
lista koulutusta saatiin lisättyä. Etuna sotilas-
koulutuksen ja siviilityöntekijöiden koulutuk-

sen yhdistämisessä nähtiin myös eri henkilös-
töryhmien yhteen hitsautuminen jo opiskelu-
vaiheessa, sillä usein huollon koulutettu aliup-
seeri ja kenttäsairaanhoitaja toimivat kentällä 
taistelijaparina. 

Aliupseereiden koulutuksesta poiketen kenttä-
sairaanhoitajien koulutus on toteutettu enem-
män monimuotokoulutuksena, koska vä-
hät henkilöstöresurssit eivät ole mahdollista-
neet kenttäsairaanhoitajien pitkiä yhtäjaksoi-
sia poissaoloja työtehtävistä. Kurssi on vuo-
den mittainen moduulirakenteinen kurssi joka 
koostuu etä- ja lähiopintojaksoista. Lähiopin-
tojaksoilla taktiikan koulutus on integroitu tii-
viisti aliupseereiden perus- ja yleiskurssien 
opintoihin.

Nykyään kurssi koostuu viidestä moduulista: 
perusyksikön lääkintähuoltotaktiikka, koulut-
tamistaito ja taisteluensiavun kouluttajakurssi, 
lääkintämateriaalin huolto ja varastointi, tais-
teluosaston lääkintähuoltotaktiikka ja poikke-
usolot. Kuten moduulien nimistä voi huoma-
ta, tavoitteena on antaa kenttäsairaanhoitajille 
valmiuksia poikkeusolojen lääkintäjoukkojen 
kouluttamiseen. 

Vaikka yhä vastuullisemmissa tehtävissä toi-
mivien kenttäsairaanhoitajien koulutustilanne 
on puolustusvoimauudistuksen jälkeen huo-
mattavasti parantunut, tulevaisuuden tavoit-
teena on sitoa kenttäsairaanhoitajien koulu-
tus vielä tiiviimmin aliupseerien koulutuk-
seen. Tämä mahdollistaisi entistä paremman 
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ammattitaidon kehittämisen ja nousujohtei-
sen uralla kehittymisen kenttäsairaanhoitajil-
le. Konkreettisesti tämä tarkoittaisi kaksi- tai 
kolmiportaista koulutusjärjestelmää. Tulevai-
suudessa kenttäsairaanhoitaja saa peruskurs-
silla oikeudet ja valmiudet kenttälääkinnän 
kouluttamiseen yksilö- ja komppaniatasolla. 
Jatkokurssilla koulutuksen keskiössä on tais-
teluosasto ja poikkeusolojen tehtävät. Kaikil-
la kursseilla poikkeusolojen osaamisen rinnal-
la kulkee kenttäsairaanhoitajien valmiudet toi-
mia lääkinnällisissä varotehtävissä sekä Puo-
lustusvoimien terveydenhuollon erityispiir-
teet.
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JATKUVA ASIAKASPALAUTE  
LAADUNHALLINNAN TYÖKALUNA

Sotilaslääketieteen keskus ryhtyi tammikuussa 2016 keräämään jatkuvaa potilaspalautetta 
terveysasemilta. Terveysasemien palveluja käyttäneet henkilöt - varusmiehet ja palkattu hen-
kilökunta - voivat antaa nimettömänä palautetta saamastaan palvelusta PVMoodle-kyselyn 
kautta. Toistaiseksi palautetta on tullut varsin vähän, sillä vain noin joka tuhannes kontakti 
terveysasemalle on johtanut palautteeseen.

Nykyaikaiset palveluorganisaatiot keräävät 
asiakaspalautetta jatkuvasti. Jos käytät autoa-
si huollossa, saat pian tekstiviestin, jossa ky-
sytään kokemuksiasi palvelusta. VR:n lippu-
kassoilla oli laite, jossa oli painikkeita erilai-
sille hymynaamoille ja myös surunaama. Or-
ganisaatiot keräävät palautetta, jolla kehite-
tään palvelua.

Terveydenhuollossa asiakkuuden käsite ero-
aa muista palveluorganisaatioista. Julkises-
sa terveydenhuollossa asiakkaaksi ymmärre-
tään tavallisesti maksava kunta, mutta palve-
lu kohdistuu kuitenkin yksittäiseen ihmiseen 
tai ihmisjoukkoon. Puolustusvoimien tervey-
denhuollossa tilanne on samanlainen. Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksella on PVAH-
järjestelmässä palautesivusto, jonne lähinnä 
joukko-osastot voivat antaa omaa palautet-
taan. Loppukäyttäjät eli potilaat eivät kuiten-
kaan voi antaa palautetta tätä kautta.

Potilas- tai asiakaspalautetta on Sotilaslääke-
tieteen keskuksessa tiettävästi kerätty ainakin 

kerran suunnattuna kyselytutkimuksena. Täl-
laiset tutkimukset vaativat kuitenkin taloudel-
lista ja henkilöresurssia, joten jatkuva palaut-
teen kerääminen tällä menetelmällä ei ollut 
mahdollista. Piti löytää reitti, joka oli jo ole-
massa ja jonka käyttäminen olisi mahdollisim-
man edullista.

Ongelmana oli saada samanlaiset vastaus-
mahdollisuudet varusmiespotilaille ja palka-
tulle henkilökunnalle. Palkattu henkilökun-
ta voi käyttää intranetia tai Puolustusvoimi-
en asianhallintajärjestelmää, mutta pääsy nii-
hin ei ole mahdollista varusmiehille. Saapumi-
serästä 2/2015 alkaen varusmiehet ovat pääs-
seet käyttämään PVMoodlea oppimisympäris-
tönä. PVMoodle on tuttu myös henkilökun-
nalle, sillä työilmapiirikysely toteutettiin jo v. 
2015 Moodlessa. PVMoodle sisältää laskenta-
ohjelman kyselytulosten analysoimiseksi.  Pa-
lautekyselyn rakentaminen Moodle-ympäris-
töön oli siten luontevaa. 

Esimerkki tuloskoosteesta. Arvioita annetaan asteikolla 1-5.
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Kuten ei työilmapiirikyselyyn, ei asiakaspa-
laute-kyselyynkään kirjauduta henkilökohtai-
silla Moodle-tunnuksilla vaan käytetään terve-
ysaseman (palveluyksikön) yksilöivää salasa-
naa. Vastaajan henkilöllisyys jää näin salatuk-
si. Kyselyyn voi vastata myös mobiililaitteel-
la, jossa on internet-selain. Sellainen näyttää 
lähes jokaisen nuoren taskussa nykyisin ole-
van, joten mahdollisuus saada myös varusmie-
hiltä palautetta on hyvä.

Kysymyssarjassa on taustatietojen lisäksi pa-
rikymmentä kysymystä, joista laskentaohjel-
ma koostaa arviot koetusta palvelusta, proses-
sin sujuvuudesta, kliinisestä laadusta ja vai-
kuttavuudesta. Lisäksi yksittäisten kysymys-
ten tuloksia on mahdollisuus arvioida henki-
löryhmittäin tai terveysasemittain. Luonnolli-
sesti yksityiskohtaista analyysia ei voi tehdä, 
jos vastausmäärät jäävät kovin pieniksi. Tu-
lokset analysoidaan tällä hetkellä neljästi vuo-
dessa kvartaaliraporttia varten ja ne esitellään 
Sotilaslääketieteen keskuksen johtoryhmälle.

Terveydenhuollossa erityisesti vaikuttavuu-
den mittaaminen on ongelmallista. Aikaisem-
min luoduissa mittareissa tarvitaan joko kah-
den peräkkäisen vastauksen analyysia samal-

ta potilaalta tai sitten tautiryhmäkohtaista seu-
ranta-analyysia. Molemmat mittaristot sopivat 
parhaiten kroonisten sairauksien tai leikkaus-
toimenpiteiden hoidon vaikuttavuuden arvi-
oon ja ovat kaupallisia tuotteita, joiden vuo-
sikustannus on huomattava. On olemassa tut-
kittua tietoa, että koettu terveys korreloi hy-
vin muulla tavoin mitatun terveyden kanssa,. 
Palautekyselyä luotaessa oletettiin myös koe-
tun vaikuttavuuden korreloivan samalla ta-
voin. Auton huollosta saatava asiakaspalaute 
on myös koettua laatua. Harva pystyy tarkis-
tamaan, ovatko luvatut huoltotoimenpiteet to-
della tehty, jos auton käytössä ei ilmene on-
gelmia.

Suomalaisen kansanluonteen tuntien on hel-
pompi antaa negatiivista kuin positiivista pa-
lautetta. Ensimmäisten kyselyiden tulokset 
olivat kuitenkin yllättävän positiivisia. Myös 
vastaajan henkilöryhmä vaikuttaa tulokseen. 
Palkattu henkilökunta arvioi terveydenhuol-
lon toiminnan pääsääntöisesti paremmaksi 
kuin varusmiehet.

Yksittäisten kyselykausien arvioinnin sijaan 
huomio tulee kiinnittää trendeihin. Muutokset 
aikajanalla ovat merkittävämpiä kuin yksittäi-

”Täysin tai lähes täysin samaa mieltä” vastanneiden prosenttiosuudet.
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nen pistearvo, johon voi vaikuttaa myös 
otoskoko. Pienessä otoksessa muutaman 
henkilön vastaukset saavat liian suuren 
painoarvon. Toistaiseksi palautetta on tul-
lut varsin vähän, sillä vain noin joka tu-
hannes kontakti terveysasemalle on johta-
nut palautteeseen. Palautteita tulee myös 
hyvin epätasaisesti eri puolilta Suomea. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
vastaajat olivat pääosin palkattua henki-
lökuntaa, vaikka heidän osuutensa terve-
ysasemien kaikista potilaskontakteista on 
pieni.

Sataprosenttista palautteen antoa on tur-
ha toivoa, mutta kun potilaille ja asiak-
kaille välitetään riittävästi tietoa asiakas-
palautejärjestelmästä, nousee vastauspro-
sentti varmasti niin suureksi, että myös 
yksittäisten terveysasemien tuloksia voi-
daan toimittaa. Ranking-listaa ei kuiten-
kaan tulla jakamaan, vaan terveysasema 
tulee saamaan omat pistearvonsa verrattu-
na Sotilaslääketieteen keskuksen kaikkien 
terveysasemien keskiarvoon.
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VARUSMIESTEN KOKEMUKSIA 
PUOLUSTUSVOIMIEN 

TERVEYDENHOIDOSTA

Tein opinnäytetyöni varusmiesten kokemuk-
sista heille tarjotuista terveyspalveluista. 
Lisäksi selvitin varusmiesten mahdollisia 
ideoita palvelujen kehittämiseen. Keräsin ai-
neiston kyselylomakkeella joulukuussa 2015 
yhdellä terveysasemalla. Tuloksista selvisi, 
että varusmiehet olivat yleisesti ottaen tyyty-
väisiä palvelujen laatuun, mutta tyytymättö-
miä palvelujen saatavuuteen.1

Puolustusvoimien tarjoama terveydenhuolto 
on uudistusten alla. Perinteisestä päivystys-
luonteisesta vastaanottomallista ollaan hiljal-
leen luopumassa ja tilalle on jo osin otettu uu-
denlaisia malleja, kuten terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden tekemä hoidon tarpeen ar-
viointi ja hoidon kiireellisyyteen perustuvia 
ajanvarauspalveluja. Uudistusten yhtenä ta-
voitteena on kehittää varusmiesten omaa ter-
veydenlukutaitoa ja vastuuttaa varusmiehiä 
oman terveytensä hoidossa.2 Asiakaslähtöi-
syys on vuoropuhelua asiakkaan ja palvelun-
tarjoajan välillä3. Se on asiakkaan kuuntele-
mista ja kunnioittamista sekä asiakkaan otta-
mista asiantuntijana oman hoitonsa keskiöön4. 
Uudenlaiset vastaanottomallit perustuvat hoi-
don tarpeen selvittämiseen ja hoidon kiireelli-
syyteen. Jotta niissä onnistuttaisiin, on kuun-
neltava asiakasta. Mitä hoitoa hän tarvitsee ja 
milloin? Toisin sanoen on kehitettävä palve-
lujen asiakaslähtöisyyttä. Toteutuuko asiakas-
lähtöisyys Puolustusvoimien tarjoamissa ter-
veyspalveluissa? Mitkä edellytykset näille uu-
distusten tavoitteille on?

Opinnäytetyöni perusteella varusmiehet ar-
vostivat terveydenhuollon ammattihenkilöi-

OPINNÄYTETYÖ

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 2

28



den ammattitaitoa ja asiantuntijuutta. Puolus-
tusvoimien terveydenhuollon tarjoaman pal-
velun nähtiin olevan laadukasta ja varusmies-
ten tarpeisiin perehtynyttä. Terveyspalvelujen 
monipuolisuus yllätti vastaajat positiivisesti ja 
sen koettiin olevan vähintään siviiliterveyden-
huollon tasolla. Varusmiehet kiittelivät hoita-
jien positiivista ja iloista asennetta. Hoitajien 
koettiin kohtelevan varusmiehiä yksilöllises-
ti ja asiantuntevasti. Lääkäreiden ammattitai-
toon oltiin hyvin tyytyväisiä.1

Palveluiden saatavuuden varusmiehet kokivat 
hankalana. Vastaanottojen jonot olivat heidän 
mielestään pitkiä ja odottamaan joutui kauan. 
Toisaalta varusmiehet olettivat tämän kuulu-
van Puolustusvoimien terveydenhuoltoon ja 
ilmaisivat ymmärtävänsä pitkän jonotuksen 
olevan luonnollista terveysasemalla. Terveys-
aseman henkilökunnan kiire näkyi myös ulos-
päin varusmiehille ja heitä osin säälitti henki-
lökunnan joutuminen kovan paineen alle1  Va-
rusmiehet toivoivat lisää henkilökuntaa terve-
ysasemille ja että varusmiehiä kuunneltaisiin 
ja kohdeltaisiin yksilöinä. Vastausten perus-
teella varusmiehet olivat tyytyväisiä saaman-
sa hoidon laatuun silloin kun he saivat halua-
maansa hoitoa. Jos hoito ei ollut sitä mitä he 
tulivat hakemaan, varusmiehet kyseenalais-
tivat hoitohenkilökunnan osaamisen.1 Varus-
miehet eivät aina tuntuneet ymmärtävän mihin 
heidän hoitonsa perustui, tai miksi heitä ei hoi-
dettu sellaisissa tilanteissa, joissa he itse koki-
vat hoidon tarpeelliseksi.1

Joissakin vastauksissa tuli esille kokemus sii-
tä, että henkilökunnan vuorovaikutustaidot 

olivat puutteellisia tai että aitoa vuoropuhe-
lua ei syntynyt. Vastaajista tuntui, että hoita-
jat olettivat varusmiehen olevan hakemassa 
vapautuksia ja helpotuksia palvelustehtäviin. 
Varusmiehet kokivat, ettei heitä kuunneltu ei-
kä otettu tosissaan. Asiakaslähtöisen palvelun 
tavoite on tuoda molemmat osapuolet ”samal-
le tasolle”. Yhdessä pyritään löytämään rat-
kaisu, jolla parhaaseen mahdolliseen hoitotu-
lokseen päästään.
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AUDITOINTI - MÖRKÖ VAI 
MAHDOLLISUUS?

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa to-
teutetaan vuosien 2015–2016 aikana ISO 
9001:2015 -standardin mukainen sertifi-
ointiauditointi. Monelle termi auditointi on 
joko vieras tai tuo mieleen hermoja kiristä-
vän, byrokraattisen ja raskaan tarkastuksen, 
jossa keskitytään etsimään vikoja ja jonka 
lopuksi annetaan enemmän keppiä kuin 
porkkanaa. Tässä artikkelissa valotan, mitä 
auditoinnilla tarkoitetaan ja mitä se merkit-
see käytännössä. 

Auditoinnilla tarkoitetaan jonkin asian tai koh-
teen määrämuotoista ja riippumatonta arvioin-
tia, jolla pyritään saamaan tietoa, onko audi-
toinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytet-
ty. Auditoinnin tekee yleensä yksi tai useam-
pi kohteesta riippumaton henkilö. Auditointi 
voi sisältää tutustumista olennaisiin prosessi- 
ja työnkuvauksiin, haastatteluja sekä käynnin 
työpaikalla. Mikäli kyseessä on ulkoinen au-
ditointi tai ns. sertifiointiauditointi, jolla py-
ritään saamaan todistus toiminnan standar-
dinmukaisuudesta, niin auditoinnin voi tehdä 
vain sitä varten akkreditoitu taho. 

Auditointi voi olla myös ns. sisäinen auditoin-
ti. Sertifiointiauditointi edellyttää yleensä riit-
tävää määrää organisaation sisäisiä auditointe-
ja. Sisäisen auditoinnin tekeminen ei uudistu-
neen ISO 9001:2015 -standardin mukaan enää 
vaadi akkreditointia, vaan riittävän osaamisen 
ja tiedon avulla niitä voidaan tehdä varsin va-
paasti. 

Auditointien tarkoituksena on löytää organi-
saation toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia.  
Korjaavin toimin heikkoudet voidaan muuttaa 
mahdollisuuksiksi tai vahvuuksiksi.

Toimintajärjestelmällä tarkoitetaan organisaa-
tion yhteisesti sovittujen toimintatapojen ko-
konaisuutta. Se sisältää toiminnan prosessit, 
mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet 
sekä kuvaukset siitä, miten organisaation toi-

mintaa kehitetään. Toimintajärjestelmään tuo-
daan dokumentit, mallit ja ohjeet, joiden avul-
la työntekijä voi seurata laadun toteutumista. 

Puolustusvoimien tulos- ja hallintoyksiköi-
dentehtävät perustuvat pääsääntöisesti lakei-
hin ja asetuksiin. Näiden lisäksi prosessien-
mukaista toimintaa  ohjaavat hallinnonalo-
jen sisäiset määräykset, ohjeet ja suunnitel-
mat . Hallintoyksiköillä ja sen alayksiköillä 
voi lisäksi olla tarkentavia työohjeita. Jokai-
sella virkamiehellä on yllä mainituista johdet-
tu, omaan viranhoitoon liittyvä tehtävänkuva-
us. Näin toimintajärjestelmä ulottuu läpi koko 
hallintohierarkian. 

Laatujärjestelmällä tarkoitetaan organisaati-
on laatutoiminnan kokonaisuutta. Laatujär-
jestelmä, tai laadunhallintajärjestelmä, ei ole 
toimintajärjestelmän irrallinen osa, vaan laa-
dun hallinta on organisaation laadukasta johta-
mista. Se perustuu toiminnan tavoitteisiin sekä 
asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin ja to-
teutuu prosessienhallinnan kautta. Organisaa-
tion toiminnan laatua toteuttaa jokainen virka-
mies omassa tehtävässään.

Sotilaslääketieteen keskuksen toimintajärjes-
telmä on Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen toimintajärjestelmä. Logistiikkalaitoksen 
alaisilla hallintoyksiköillä ei siis ole omia toi-
mintajärjestelmiään vaan laitoksen toiminta-
järjestelmään on sisällytetty eri hallintoyksi-
köiden ominaispiirteiden ja tarpeiden mukai-
set prosessit, toiminnan kuvaukset ja doku-
mentaatio. Toiminnan mittareista osa on lai-
toksessa yhteisesti käytettyjä, osa hallintoyk-
sikön erityispiirteiden mukaisia. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa to-
teutetaan vuosien 2015–2016 aikana ISO 
9001:2015 -standardin mukainen sertifioin-
tiauditointi. Tämä tarkoittaa, että laitoksen 
kaikkien hallintoyksiköiden toimintaa tarkas-
tellaan osana laitoksen toimintajärjestelmää. 
Auditoinnin toteuttaa Inspecta Sertifiointi Oy. 
Auditointi koostuu kahdesta eri vaiheesta: en-
simmäisessä vaiheessa auditoijat perehtyvät 
laitokseen ja hallintoyksiköihin sekä laitoksen 
toimintajärjestelmään. Tässä vaiheessa arvi-
oidaan, onko organisaation mahdollista edetä 
auditoinnin toiseen vaiheeseen. Toisessa vai-
heessa toimintajärjestelmän kattavuutta ja toi-
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mivuutta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. 
Mikäli auditoinnin toisesta vaiheesta päästään 
läpi, voidaan organisaatiolle myöntää serti-
fikaatti toiminnan standardinmukaisuudes-
ta. Sertifikaatin myöntämisen jälkeen organi-
saation kehittymistä arvioidaan seuranta-audi-
toinneilla. Tavoitteena on, että Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitos saa sertifikaatin vuoden 
2016 aikana.

Sotilaslääketieteen keskuksessa toteutettiin 
joulukuussa 2015 Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen ulkoisen auditoinnin ensimmäi-
nen vaihe, jossa muutamaa parannuskohdetta 
lukuun ottamatta todettiin järjestelmän olevan 
hyvällä mallilla. Se ei kuitenkaan anna lupaa 
jatkossa levätä laakereilla. Työntekijät vaihtu-
vat, asiakkaiden tarpeet ja perustehtävään liit-
tyvät vaatimukset muuttuvat, joten toiminnan 
hyvän tason säilyttämiseksi ja kehittämiseksi 
tarvitaan jatkuvaa työtä. Arkipäivän työssä ta-
pahtuvat muutokset ja erilaiset asiakaskohtaa-
miset ovat koko organisaation toiminnan ja ra-
kenteiden kehittämisen kannalta tärkeitä. Or-
ganisaation toiminnan hyvä laatu on oikein 
kohdennettuja, hyviä arjen tekoja ja niihin liit-
tyvää osaavaa johtamista. Näissä meistä ku-
kaan ei voi olla täysin valmis. 
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LAPPEENRANNAN 
TERVEYSASEMA TÄYTTI  

125 VUOTTA

Lappeenrannan terveysasema on rakennuk-
sena yksi Suomen vanhimmista edelleen 
toimivista terveydenhuollon toimipaikoista. 
Vanhemmaksi yltää vain ns. Helsingin ki-
rurginen sairaala, joka valmistui vuonna 
1888. Terveysasema vietti merkkipäiväänsä 
3.7.2016 ensisijassa työn merkeissä. 

Lappeenrantaan perustettiin Suomen asevel-
volliseen sotaväkeen kuulunut rakuunaryk-
mentti keisarin asetuksella 17.4.1889. Lap-
peenranta valittiin sijaintipaikaksi hyvien kul-
kuyhteyksien johdosta, olihan junayhteys val-
mistunut jo 1885. Sotaväen suuri yhteinen lei-
rialue oli niin ikään valmistunut nykyisen len-
tokentän alueelle jo 1884. Kaupunki luovutti 
uudelle joukko-osastolle korvauksetta alueen 
kaupungin länsilaidalta, nykyisen ns. Rakuu-
namäki-alueen. 

Varuskunnan sairaala valmistui viimeisten ra-
kennuksien joukossa ns. Sairaalamäelle vuon-
na 1891, eli kuten tapana oli, hieman muusta 
kasarmialueesta erillään. Suomen kenraaliku-
vernööri kreivi Fjodor Heiden tarkasti raken-
nuksen 3. heinäkuuta 1891 ja samana päivä-
nä uusi rakennus luovutettiin rakuunarykmen-
tille. Kuukauden kuluttua tutustuivat käynnil-
lään Lappeenrannassa uuteen sairaalaan myös 
Venäjän keisari Aleksanteri II ja keisarinna 
Maria Feodorovna.

Sairaala oli valmistuessaan nykyaikainen. Po-
tilaspaikkoja oli 40. Jokaista vuodetta koh-
ti oli lattia-alaksi laskettu 10 neliömetriä ja il-
maa peräti 43 kuutiometriä, eli huomattavas-
ti enemmän kuin kasarmeissa. Lämmitys to-
teutettiin peltipäällysteisillä uuneilla ja lisäksi 
ilmanvaihtoa varten oli rakennettu kaksi hor-
mia, joita lämmitettiin rautakamiinalla.  Pois-
toilmaa varten oli lisäksi kaksi imuhormia. 
Vesi saatiin varuskuntaan rakennetusta vesi-
johtojärjestelmästä. Rakennussuunnitelmissa 

kirjattiin myös, kuinka sisäseinät tuli sairaalan 
helpomman puhtaanapidon vuoksi rapata ja 
maalata öljymaalilla sekä eteisten ja käytävi-
en asfaltoidut lattiat tuli samoin maalata öljy-
maalilla ja lakata. Peruskorjaukset on sittem-
min tehty vuosina 1935 ja 1987. Vuoden 1987 
peruskorjausjuhla jatkui myöhään yöhön.

Rakennus on 125 vuoden aikana toiminut mo-
nen sotilasjoukon sairaalana. Vuosina 1891–
1901 se palveli em. Suomen Rakuunaryk-
menttiä. Vuosina 1902–1917 varuskuntaa 
isännöivät ensin 55. ja sitten 22. Suomenmaa-
lainen Rakuunarykmentti, joihin miehet koot-
tiin eri puolilta Venäjää. Venäläinen sotaväki 
lähti kaupungista vuoden 1918 vaihteessa. Ke-
väällä 1918 varuskuntaan muutti suomalaisia 
tykistöjoukkoja ja perustettiinpa nykyisen len-
tokentän maastoon lyhytkestoisesti puolustus-
voimien ensimmäinen Ilmasotakoulukin. Ty-
kistön siirtyessä muualle vuonna 1921 palasi 
varuskuntaan ratsuväki, Ratsuväkiprikaati, jo-
hon kuuluivat Uudenmaan Rakuunarykment-
ti ja Hämeen Ratsurykmentti (huom. erot ni-
missä).

Vuoden 1918 syyskuusta rakennus toimi yh-
tenä Suomen sotaväen silloisesta neljästä soti-
lassairaalasta (muut toimivat Helsingissä, Vii-

Rakuunarykmentin sairaalan pohjapiirros 
vuonna 1891.
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purissa ja Sortavalassa). Lappeenrannan so-
tilassairaala lakkautettiin kuitenkin vuoden 
1922 alusta ja rakennus luovutettiin Ratsuvä-
kiprikaatin sairaalaksi, aluksi sairastupa-ni-
mellä.  Sotaväen ylilääkärin vuosikertomuk-
sessa todetaan kuinka ”Uudenmaan Rakuuna-
rykmentin ja Hämeen Ratsurykmentin muutet-
tua Lappeenrantaan on kummallakin rykmen-
tillä nyt yhteinen avara sairastupa keittiöineen 
ja hoitajattarineen”. Tämän suuntaiset huomiot 
– ilman epäkohtien luettelemista – olivat tuol-
loin harvinaisia. Sairaalassa oli myös hammas-
lääkärin vastaanotto jo 1920-luvulta.

Myöhempinä vuosikymmeninä potilaat koos-
tuivat ratsuväessä ja uudelleen varuskun-
taan vuonna 1944 palanneessa tykistössä se-
kä myöhemmin sotilasopetuslaitoksessa pal-
velleista. Varsin merkittäväksi koettiin Kar-
jalan Tykistörykmentin siirto Lappeenrannas-
ta Vekaranjärvelle vuosina 1979–80. Uuden-
maan Rakuunarykmentti (myöh. Uudenmaan 
Rakuunapataljoona) toimi itsenäisenä joukko-
osastona vuoteen 1989 saakka. Eskadroonat 
jatkoivat sotilasopetuslaitoksen (nyk. Maan-
puolustuskorkeakoulun) alaisuudessa. 

Pitempään Lappeenrannassa palvelleista soti-
laslääkäreistä mainittakoon Maximiliam Buch 
(1890–1901), sekä lääkintäeverstiluutnan-
tit Tapio Kuitunen (1918–27), John Lindgren 
(1928–39), Anto Havulinna (1940–1955), Jo-
hannes Jokela (1955–1965) ja Markku Riihi-
mäki (1976–2003). Pisimmän virkauran lie-

nee kuitenkin tehnyt osastonhoitaja Annikki 
Nakari, joka työskenteli varuskuntasairaalas-
sa yli kolmekymmentä vuotta vuoteen 2013 
saakka.

Terveysasemalla työskennelleet ovat vuosien 
saatossa myös tuottaneet julkaisuja Sotilaslää-
ketieteen aikakauslehteen. Maininnan arvoi-
sia olisivat lääkintäeverstiluutnantti Kuitusen 
”Katsaus terveydellisiin oloihin Ratsuväkipri-
kaatissa 5-vuotiskaudella 1921–25”, vuodelta 
1927; lääkintäeverstiluutnantti Jokelan ”Ase-
velvollisten tartuntatautifrekvenssistä” vuo-
delta 1959, ja lääkintäeverstiluutnantti Riihi-
mäen ”Aivokalvontulehdustapausten aiheut-
tamat toimenpiteet Lappeenrannan varuskun-
nassa” vuodelta 1984. 
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ESIKUNTAPÄÄLLIKKÖ 
ESITTÄYTYY

Tervehdys kaikille Sotilaslääketieteen kes-
kuksen työntekijöille! Kotiuduin Afganista-
nista Resolute Support -operaatiosta 25.5. 
ja aloitin SOTLK:n esikuntapäällikkönä 
1.6. eli saman tien. Kesällä ehdin hoitaa 
tehtävääni vuosilomien ja kriha-koulutus-
velvoitteiden vuoksi noin pari viikkoa, joten 
käytännöllisesti katsoen olen hoitanut esi-
kuntapäällikön pestiä vasta elokuun alusta 
alkaen.

Olen aikaisemmin työskennellyt kahdessa 
tehtävässä Pääesikunnan logistiikkaosastol-
la ja Lahdessa Huoltokoulun johtajana 2008–
2010, minkä perusteella minulla oli melko hy-
vä käsitys kenttälääkinnän kehittämishank-
keista. Lisäksi olin ollut tekemisissä lääkintä-
huollon operatiivisen suunnittelun sekä huol-
tovarmuuden kanssa. Lääkintäkoulutus ja ny-
kymuotoinen SOTLK eivät olleet minulle kui-
tenkaan tuttuja asioita.

Toimin ennen SOTLK:ta RS-operaation esi-
kunnassa Kabulissa 1.9.2015 alkaen kahdes-
sa tehtävässä. Olin ensin neljä kuukautta Af-
ganistanin puolustusministeriön ja yleisesi-
kunnan neuvonantajana amerikkalaisjohtoi-
sessa tiimissä ja kuluvana vuonna vajaa viisi 
kuukautta RS HQ:ssa esikuntaupseerina toi-
mialajohtajana. Harvinainen yhteensattuma 
oli se, että vaihdoin tehtäviä päikseen edeltä-
jäni everstiluutnantti Tikan kanssa. Olen ko-
kemukseni pohjalta kirjoittanut artikkelin toi-
saalle tähän lehteen.

Esikuntapäällikkönä pyrin saamaan tehtävi-
en jakoon joustavuutta ja ketteryyttä eli olen 
antanut kirjaamolle valtuudet jakaa asiakirjoja 
suoraan esimerkiksi Kenttälääkinnän palvelu-
yksikölle. Korostan tässä yhteisvastuuta – jos 
huomaatte, että joku asianosainen puuttuu ja-
kelusta, välittäkää tieto joko tehtävän antajal-
le tai ohjatkaa asiakirja sille, jota se koskee.

Keskuksen toimintakäskyyn 2016 on kirjattu 
sisäisten toimintojen ja organisoitumisen tar-
kastelu ja kehittäminen, johon tarvitaan eri-
tyisesti esikunnan henkilöstön panosta. Tar-
koituksena on loppuvuonna selvittää jo tun-
nistettujen muutamien sisäisten toimintojen 
roolitusta ja vastuunjakoa – myös PVLOGL:n 
kanssa. Yhtenä suurena haasteena vaikuttaa 
olevan toimitilat, joiden osalta roolien ja vas-
tuiden jakautuminen useille toimijoille vaatii 
suurta työpanosta ja peräänkatsomista.

Elokuun Lääkintähuoltotapahtumassa tarkas-
teltiin muuttunutta turvallisuusympäristöäm-
me ja uusia uhkakuvia, ja tästä saatiin hyvä 
palaute. Lääkintähuollon valmiuden ylläpito 
ja kehittäminen onkin yksi keskuksen paino-
pistealue 2017–2018. Terveysasemien avain-
henkilöstön valmiussuunnittelutyö tulee jat-
kumaan ensi vuonna ja vaatimaan tiivistä yh-
teydenpitoa tuettaviin joukkoihin.

Syysterveisin esikuntapäällikkö  
Unto Usvasalo
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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?

Pekka Räisänen, psykiatrian ylilääkäri, 
Kenttälääkinnän palveluyksikkö

TULLAAN TUTUIKSI 

1. Kun kävin RUK:n täydennyskurssia Ha-
minassa 2013–14, niin tupakaverini, reservin 
vääpeli ja rauhanturvaajaveteraani, kysyi mi-
nulta yllättäen, olinko ajatellut hakeutua krii-
sinhallintajoukkojen lääkäriksi. En ollut, mut-
ta pian aloin ajatella. Syksyllä 2014 löysinkin 
itseni Libanonista SKJL:n päällikkölääkäri-
nä, tuolloin vielä reserviläisenä. Siellä ollessa-
ni minua pyydettiin hakemaan Puolustusvoi-
mien lääkärinvirkoja. Hainkin Riihimäen so-
tilaslääkäriksi, koska kesällä 2015 perheelle-
ni tuli joka tapauksessa muutto eteen Vaasas-
ta Helsinkiin.
2. Halusin vaihtelua edelliseen postiini Vaasan 
kaupungin lasten- ja nuorisopsykiatrian ylilää-
kärinä. Vaihtelua tämä totisesti on ollut!
3. Positiivisesti mm. mukavat ja mutkattomat 
esimiehet, negatiivisesti tietotekniikan ongel-
mat ja että kaikki rekisterit eivät ole ajan tasalla.
4. Väitöskirjan tekemistä olen aloittanut muu-
taman kerran, mutta aina se on jäänyt alkumet-
reille pääasiassa aikapulan vuoksi. Ehkä nyt 
sille olisi aikaa.
5. Joustavat esimiehet, hyvä yhteishenki työ-
yhteisössä ja mielekäs työ.
6. Kristillinen etiikka ja rakkauden kaksois-
käsky.
7. Vapaaherra ja jalkaväenkenraali Georg Ed-
vard Ramsayn (1834–1918). Hän toimi Suo-

men Kaartin komentajana ja sittemmin koko 
Suomen suuriruhtinaskunnan asevelvollisen 
sotaväen päällikkönä. Hänen ja hänen isän-
sä Anders Edvard Ramsayn, myös jalkaväen-
kenraali, mukaan on nimetty nykyistä työpis-
tettäni lähellä Munkkiniemessä sijaitseva ka-
tu Ramsaynranta. Olisi kiva kysellä hänen ko-
kemuksiaan Venäjän hovista sekä millaista on 
olla osana ison valtakunnan armeijaa.
8.  Jukka Partasen ”Mannerheim ja Hitler”.
9. Viittaan kohtaan 6. Lisäksi Pohjanmaalla 
on hauska toteamus: Kaikkehen tottuu pait-
ti puukkohon seljässä, mutta siihenkin tottuu, 
kun makaa vattallansa!
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Hanna Salmela, eläinlääkäri, 
Erityisasiantuntijayksikkö

1. Hyvä varusmiesaika ja sittemmin vuodet 
kohtalaisen aktiivisena reserviläisenä oman 
alani tehtävissä motivoivat hakemaan juuri tä-
tä työpaikkaa. Tehtäväni on monipuolinen, ja 
siihen kuuluu paljon käytännönläheistä työtä, 
josta koen olevan aidosti hyötyä. Lisäksi puo-
lustusvoimien muilla eläinlääkäreillä oli – ja 
on – myös hyvä maine tyyppeinä, joiden kans-
sa on hyvä tehdä töitä.
2. Oletin työn olevan monipuolista, vaihtele-
vaa ja vaativan myös jatkuvaa uuden oppimis-
ta.  Tähän mennessä työ on vastannut odotuk-
siani.
3. Vaikka tietojärjestelmien erityispiirteet oli-
vat ennalta tiedossa, on eri järjestelmissä vä-
lillä ollut haasteita yllätykseksi asti. Olen ollut 
myös positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka mu-

kavasti minut on otettu vastaan ja kuinka no-
peasti moni asia on hoitunut.
4. Lähiajan konkreettiset tavoitteeni ovat teh-
dä loppuun ympäristöterveydenhuollon eri-
koiseläinlääkärin tutkintoni ja ehtiä puolukka-
metsään niin, että puolukoita kertyisi mehus-
tettavaksi asti. Yleisesti haluan tehdä työtä, 
jolla on merkitystä ja jossa voi oivaltaa uutta, 
mutta unohtamatta perheen merkitystä.
5. Arvostan reilua palautetta ja ajatusten vaih-
toa, ilman niitä työssä ei kehity. Työtehtävi-
en vaihtelevuus ja eri ihmisten kanssa toimi-
minen on myös iso etu. Ainainen toimistossa 
työskentely ei ole minun juttuni, vaikka toi-
mistopäiviäkin tarvitaan. Siksi viihdyn työssä, 
johon kuuluu kiertää myös eri tarkastuskoh-
teissa ja harjoituksissa.
6. Nuoruuden partiovuosina omaksutut par-
tiolaisten ihanteet ovat yhä osa arvomaailmaa-
ni. Luotettavuus, toisten kunnioittaminen ja 
vastuullisuus lienevät nyt päällimmäisinä ar-
jessa.  
7. Monesti kiinnostavimmat tapaamiset ovat 
olleet sellaisia, joita en ole osannut ajatella tai 
kuvitella ennakkoon. Vanhoja ystäviä toki ha-
luaisin aina tavata useammin.
8. Erikoistumisopintoihin liittyen lopette-
len juuri kirjaa nimeltä Food Associated Pat-
hogens. Viimeisin lukemani kaunokirjallinen 
opus lienee ”Satavuotias, joka karkasi ikku-
nasta ja katosi”.
9. Reilu peli.
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Krista Oinonen, psykologi, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö

1. En varsinaisesti hakeutunut Puolustusvoi-
mille. Päädyin psykologian opiskelijana sat-
tumalta tekemään harjoituskurssia PvKK:lle 
(Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämis-
keskus, nyk. Puolustusvoimien tutkimuslai-
tos). Kurssin päätyttyä sain mahdollisuuden 
jatkaa psykologiharjoittelijana lähes kahden 
vuoden ajan. Tein lopulta myös pro gradu -tut-
kielmani PvKK:lle ja onnekkaiden sattumien 
saattelemana jatkoin valmistuttuani psykolo-
gin virassa. Sattumaa, hyvää tuuria, innovatii-
visia ja innostuneita työtovereita sekä loputto-
man kiinnostava työmaa haasteineen - se on 
pitänyt näpeissään yli 15 vuotta.
2. Kun ensimmäisen kerran matkustin Tuusu-
laan tapamaan harjoitustyön ohjaajia, en osan-
nut odottaa ihmeemmin mitään. Tapaaminen 
kuitenkin yllätti. Löysin Tuusulasta hyvin ke-
hityshakuisen, innovatiivisen, erittäin asian-
tuntevan ja tulevaisuuteen suuntautuneen tut-
kimusyhteisön, joka vei mukanaan. 
3. Jäykkyys ja toisaalta juuri jäykkyyden puu-
te. Oman kokemukseni mukaan Puolustusvoi-
mat on yhdistelmä kankeilta tuntuvia raken-
teita ja toimintaperiaatteita, joiden merkitys-

tä varmasti jokainen ajoittain miettii. Näiden 
rakenteiden suojissa kuitenkin kuhisee kette-
rää ja älykästä ajattelua sekä kykyä reagoida 
ja kehittää toimintaa. Voi toki viedä tovin ope-
tella yhdistämään nämä kaksi.
4. En ehkä niinkään saavuttaa, vaan pikem-
minkin säilyttää halun ja kyvyn oppia. Pidän 
siitä fiiliksestä, että hoksaa ja voi herätellä sii-
hen muitakin. Konkreettisesti tavoittelen toh-
toriopintojeni etenemistä, mielekkäitä työteh-
täviä ja yksityiselämässä mukavaa tavallista 
yhdessäoloa läheisteni kanssa. Lenkille kun 
tästä vielä pääsisi!
5. Osaamista ja työkykyä tukeva johtaminen. 
Tämä edellyttää, että henkilöstön hyvä osaa-
minen ja työkyky ymmärretään aidosti strate-
gisena tavoitteena, ja tämä tavoite myös oh-
jaa päivittäistä johtamista. Näin syntyy paitsi 
hyvää tulosta myös työssään viihtyviä työyh-
teisöjä.
6. Suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen, 
vapaus ajatella ja oppia.
7. Jutta Urpilaisen. En poliittisista syistä vaan 
siksi, että lähes samanikäisenä naisena jäin 
seuraamaan Urpilaisen uraa puoluejohtaja-
na ja valtiovarainministerinä. Arvostan hänen 
sinnikkyyttään. Olisi mielenkiintoista päästä 
epävirallisesti jututtamaan Juttaa.
8. En muista koska olisin lukenut muuta kuin 
ammattikirjallisuutta. Perhetilanne ei ole suo-
nut muutamaan vuoteen yksinäisiä lukuhetkiä. 
Tosin kirjan sijaan rentoudun parhaiten ulko-
na liikkuen.
9. En mielelläni ohjeista sen enempää muita 
kuin itseänikään. Sen sijaan kannustan kaikkia 
siihen, että pysähtyy aika ajoin miettimään, 
mikä onkaan itselle aidosti tärkeää ja tekee 
rohkeasti valintoja, jotka vievät tähän suun-
taan. 
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Vesa Sarakangas, hallinto-osaston johtaja, esikunta

1. Nykyiseen tehtävään hakeuduin tehtävän 
tason, kiinnostavuuden sekä monitahoisuuden 
takia.
2. Haasteellisia sekä tulevaan vaikuttavia ko-
konaisuuksia. Tehtävä on vastannut hyvin 
odotuksia.

1. Kiinnostus kenttäsairaanhoitajan työhön, 
työnkuva vaikuttaa monipuoliselta.
2. Työnkuva vaikuttaa juuri niin monipuolisel-
ta ja mielenkiintoiselta kuin ajattelinkin, tosin 
olen ehtinyt olla työssä vasta 1 1/2 kuukautta, 
joten täysin en tähän vielä pysty vastaamaan.
3. Rento työilmapiiri.
4. Kehittyä osaavaksi kenttäsairaanhoitajak-
si, kehittää omaa työtäni kun kokemusta kart-
tuu. Siviilipuolella haluaisin suorittaa ainakin 
vihreän vyön judossa. Haaveilen myös joskus 
käyväni SPR:n kansainvälisen reservin kurs-
sin.
5. Avoin ilmapiiri työpaikalla jotta asioista 
voidaan keskustella suoraan, jatkuva työn ke-
hittäminen ja sopivasti haasteita.
6. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja tasaver-
taisuus.
7. Sairaanhoitajaopiskelujen aikaiset opiskeli-
jakaverit, edellisestä tapaamisesta on vierähtä-
nyt jo useampi vuosi.

3. Menossa kolmas ”tet-jakso” Sotilaslääke-
tieteen keskuksessa. Edelleen on kuitenkin 
asioita jotka eivät aivan ole kääntyneet ohja-
ukseen suuntaan vuodesta 2008…
4. Työssä lyhyellä aikavälillä edelleen hioa 
esimiestaitoja ja pitemmällä jänteellä joskus 
ymmärtää henkilöstöhallinnon kiemuroita. 
Muu elämä kuten aina, huominen on mahdol-
lisuuksia täynnä.
5. Hyvä työilmapiiri.
6. Pidä huoli lähimmäisestä, arvosta, ole ta-
sapuolinen.
7. Pandakarhun omassa elinympäristössään, 
koska panda on niin söpö.
8. Juha Vuorisen ”Tolppa-apina”.
9. ”Sullon sisälläs valtameren kokoinen voi-
ma, jonka sä voit oppaaksesi valjastaa”- To-
ni Wirtanen.

Sanna Vielma, kenttäsairaanhoitaja,  
Sodankylän terveysasema

8. Venla Hiidensalon ”Karhunpesä”.
9. Oppia ikä kaikki.
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Jenni Piikkilä, kenttäsairaanhoitaja,  
Santahaminan terveysasema  

(tällä hetkellä Libanonissa ylikersanttina  
ja Combat nurse -ammattinimikkeellä)

 
 
1. Armeijan aikana pohdin sotilasuraa, poh-
dinnasta huolimatta päädyinkin opiskelemaan 
itseni sairaanhoitajaksi. Melko lailla heti val-
mistumiseni jälkeen avopuolisoni aloitti jat-
ko-opinnot Santahaminassa MPKK:lla, jon-
ka myötä muutimme Santahaminaan. Santa-
haminassa oli avoinna kenttäsairaanhoitajan 
tehtävä jonka sain, ja täten yhdistin hoitotyön 
ja Puolustusvoimat.

2. Työltäni odotin vaihtelevia ja mielenkiin-
toisia työtilanteita sekä mahdollisuuksia ke-
hittää omaa ammattitaitoa hyvässä työyhtei-
sössä. Ne ovat toteutuneet. 
3. En osannut kuvitella saavani näin laajaa ja 
monipuolista ystäväverkostoa pelkän ammat-
tini kautta. Lisäksi minut on yllättänyt se, mi-
ten paljon olen työni parissa seikkaillut ym-
päri varuskuntia ja harjoitusalueita. 
4. Töiden osalta olen juuri saavuttamassa yh-
tä pitkän aikavälin haaveistani, toimin sai-
raanhoitajana ensihoitoryhmän johtajana krii-
sinhallintatehtävässä Libanonissa, rauhantur-
vaamiseen haave on siis saavutettu. Työn suh-
teen seuraava haaveeni on vielä suunnitteilla! 
Uran ulkopuolella haaveilen lapsista ja kivi-
talosta. 
5. Mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtä-
vät, mahdollisuus kehittää omaa ammattitai-
toa ja viihtyisä työilmapiiri mahtavien työka-
vereiden ansiosta. 
6. Perhe, ystävät, terveys, onnellisuus.
7. Mentaalivalmentaja Erik Bertrand Lars-
senin, sillä hän valmentaa huippu-urheilijoi-
ta, liike-elämän johtoa sekä tavallisia ihmisiä 
saavuttamaan tavoitteensa.
8. ”Sotilaana Afganistanissa”.
9. Live your life, live your dream.
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PUOLUSTUSVOIMISSA YLENNETYT
lääkintäeverstiluutnantiksi:  
Jari Autti (Erityisasiantuntijayksikkö)

lääkintämajuriksi:  
llkka Laaksi (esikunta)  
Mika Mattinen (Vekaranjärven terveysasema)

kapteeniluutnantiksi:  
Vesa Vinska (Upinniemen terveysasema)

lääkintäyliluutnantiksi:  
Richard Lundell (Upinniemen terveysasema)

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA 
PALVELEVAT, RESERVISSÄ YLENNETYT
luutnantiksi:  
kenttäsairaanhoitaja Kimmo Nygren  
(Vekaranjärven terveysasema)

tietohallintopäällikkö Heikki Meronen  
(esikunta)

ylikersantiksi: 
kenttäsairaanhoitaja Tuukka Laaksovuori 
(Santahaminan terveysasema)

osastonhoitaja Hannu Oksanen  
(Tampereen terveysasema)

KUNNIAMERKIT 
Suomen Leijonan komentajamerkki:  
lääkintäeversti Jouko Peltomaa

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki:  
proviisori Jarkko Kangasmäki  
(Sotilasapteekki)

Suomen Valkoisen Ruusun  
I luokan mitali kultaristein: 

sairaanhoitaja Virpi Lehtinen  
(Parolannummen terveysasema) 

kenttäsairaanhoitaja Tuula Pekkarinen  
(Upinniemen terveysasema)

vastaava kenttäsairaanhoitaja Vesa Varis  
(Vekaranjärven terveysasema)  

sairaanhoitaja Teija Vuohelainen  
(Haminan terveysasema)  

Sotilasansiomitali: 

kapteeniluutnantti Vesa Sarakangas  
(Esikunta)

kenttäsairaanhoitaja Jenni Piikkilä  
(Santahaminan terveysasema)

vanhempi konstaapeli Petteri Pekuri 

ylikonstaapeli Arto Sainio

Valtion virka-ansiomerkki: 

sairaanhoitaja Tuulikki Merisaari  
(Säkylän terveysasema)

sairaala-apulainen Tuija Mäkelä  
(Säkylän terveysasema)

kapteeni Timo Pesonen (evp)

sairaanhoitaja Anneli Rautuoja  
(Pääesikunnan terveysasema)

eläinlääkäri Ava Sovijärvi  
(Erityisasiantuntijayksikkö)

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA 4.6.2016 YLENNETYT JA PALKITUT 

Lippujuhlapäivänä ylennettyjä, vas. Heikki 
Meronen, Ilkka Laaksi, Jari Autti.
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SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN VUOSIPÄIVÄNÄ PALKITUT 

TILKAN RISTIN SAANEET
Laboratoriohoitaja Heidi Hemmilä  
(Erityisasiantuntijayksikkö)
Erikoistutkija Koskela Katja  
(Erityisasiantuntijayksikkö)
Tutkija Markos Mölsä  
(Erityisasiantuntijayksikkö)
Kenttäsairaanhoitaja Jussi Leistiö  
(Erityisasiantuntijayksikkö)
Kenttäsairaanhoitaja Henri Kivinen  
(Erityisasiantuntijayksikkö)
Ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg  
(Kenttälääkinnän palveluyksikön johto)
Ylilääkäri Matti Mäntysaari  
(Ilmailulääketieteen keskus)
Ylilääkäri Tomi Wuorimaa  
(Sukelluslääketieteen keskus)
Lääkintäkomentajakapteeni Kai Vilkman 
(Dragsvikin terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Eveliina Tähtinen 
(Dragsvikin terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Jarno Karjalainen  
(Haminan terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Jari Wilen  
(Haminan terveysasema)
Sairaanhoitaja Teija Vuohelainen  
(Haminan terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Olli Hokkanen  
(Haminan terveysasema) 
Työterveyshoitaja Inka Koskiaho  
(Haminan terveysasema)
Sairaala-apulainen Arja Krökki  
(Kajaanin terveysasema)
Sairaanhoitaja Marjo Piirainen  
(Kajaanin terveysasema)
Suuhygienisti Merja Komulainen  
(Kajaanin terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Terttu Kinnunen  
(Kajaanin terveysasema)

Toimistosihteeri Tuula Keränen  
(Kajaanin terveysasema)
Sairaanhoitaja Tarja Meuronen  
(Lappeenrannan terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Juha Isojärvi  
(Luonetjärven terveysasema)
Hammashoitaja Tiina Lindeman  
(Luonetjärven terveysasema)
Lääkintämajuri Kari Jaakkola  
(Luonetjärven terveysasema)
Toimistosihteeri Raili Aromäki  
(Luonetjärven terveysasema)
Osastonhoitaja Mikko Vaaherkumpu  
(Luonetjärven terveysasema)
Sairaanhoitaja Anita Miikkulainen  
(Niinisalon terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Paula Pentti  
(Niinisalon terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Maria Vähätalo  
(Niinisalon terveysasema)
Lääkintäkapteeni Karoliina Helle  
(Parolannummen terveysasema)
Päällikkölääkäri Maria Danielsson  
(Pääesikunnan terveysasema)
Lääkintäeverstiluutnantti Antti Malinen  
(Rissalan terveysasema)
Sairaanhoitaja Jaana Riihelä  
(Rissalan terveysasema)
Työterveyshoitaja Teija Siurua  
(Rovaniemen terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Petteri Heikkilä  
(Santahaminan terveysasema)
Sairaanhoitaja Airi Vesalainen  
(Santahaminan terveysasema)
Sairaanhoitaja Sirkku Garcia  
(Santahaminan terveysasema)
Päällikkölääkäri Katja Pulska  
(Sodankylän terveysasema) 

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 2

41



Sairaala-apulainen Salme Honkaniemi  
(Sodankylän terveysasema) 
Sairaanhoitaja Seija Mattila  
(Sodankylän terveysasema) 
Kenttäsairaanhoitaja Matti Harju  
(Sodankylän terveysasema)
Kenttäsairaanhoitaja Tarja Välimaa  
(Sodankylän terveysasema)
Sairaanhoitaja Satu Koivumäki  
(Säkylän terveysasema)
Työterveyshoitaja Leena Kuusisto  
(Turun terveysasema)
Hammaslääkäri Lasse Aho 
(Upinniemen terveysasema) 
Sairaala-apulainen Sirpa Salonen  
(Upinniemen terveysasema) 

Tilkan Ristin saaneita, vas. Tuula Hannila-Handelberg, Salla Aronen ja Virpi Ketonen. Vuosi-
päivänä luovutettiin myös sotilasansiomitali Sisä-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli 
Petteri Pekurille, joka on mm. osallistunut taisteluensiavun koulutuksen ja kaluston kehittämiseen.

Kenttäsairaanhoitaja Tomas Löfgren  
(Upinniemen terveysasema)
Sairaanhoitaja Merja Saari  
(Vekaranjärven terveysasema) 
Sairaanhoitaja Sari Savvaki  
(Vekaranjärven terveysasema) 
Kenttäsairaanhoitaja Heli Karttunen  
(Vekaranjärven terveysasema)
Henkilöstösuunnittelija Salla Aronen  
(Esikunta)
Taloussuunnittelija Virpi Ketonen  
(Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen  
esikunta)
Merimestari Teemu Tumelius  
(Helsingin kaupungin pelastuslaitos)
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UUSIMUOTOINEN 
LÄÄKINTÄUPSEERIKURSSI 

VALMISTUI

Logistiikkakoulu järjesti ensimmäisen ker-
ran uusimuotoisen lääkintäupseerikurssin 
12.11.2015–10.6.2016. Kenttälääkintäjär-
jestelmän toimintaperiaatteisiin poikkeus-
oloissa pureutuva täydennyskoulutuskurssi 
on tarkoitettu Puolustusvoimien terveyden-
huollon ammattihenkilöille. 

Lääkintäupseerikurssin virallinen nimi on ny-
kyisin ”Puolustushaaraopintokokonaisuus 
1 lääkintälinja” (PHOK 1, lääkintä). Edelli-
sen kerran Lääkintäupseerikurssi järjestet-
tiin vuonna 2011. Kurssin johtajana toimi-
nut kapteeni Ville Tolvanen Logistiikkakou-
lusta kertoo, että aikaisemmin kurssi sisäl-
tö on ollut suppeampi. Nyt kurssin opinto-
tavoitteisiin on nostettu uusina asioina mm. 
taisteluensiapukonsepti ja kouluttajakoulutus.  
Uudistettu kurssi sisältää myös viikon mit-
taisen Yhteiskunnan turvallisuusstrategi-
an lähiopintojakson, joka järjestettiin yh-
dessä Lääkintäreserviupseerikurssin kanssa.  
Kaiken kaikkiaan kurssi koostui kuudesta lä-
hiopintojaksosta, joista kaksi toteutettiinn 
maastoharjoituksena, sekä lähiopintojaksojen 
väliin sijoittuvista etäopintojaksoista. Kenttä-
koulutusjakson aikana kurssilaiset harjaantui-
vat komppanian ja pataljoonan/taisteluosaston 
hoitopaikkojen perustamiseen ja toimintaan 
maastossa. Kurssin aikana tutustuttiin myös 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukai-
sesti lääkintähuollon suunnitteluun ja toteu-
tukseen niin normaaliolojen häiriötilanteissa 
kuin poikkeusoloissakin. Kurssin muina aihei-
na olivat kenttälääkinnän ja taisteluensiavun 
kouluttaminen, ampumaharjoitusten varotoi-
minta, harjoituksen päällikkölääkärinä toimi-
minen sekä tutustuminen Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmän ja lääkintähuollon ke-
hittämisohjelmiin. Kurssilaiset osallistuivat 
lopuksi toukokuussa 2016 Puolustusvoimien 
KAAKKO16-pääsotaharjoitukseen toimien 

Karoliina Helle, Olli Koivurinne, Jarkko 
Kangasmäki, Katja Pulska, Mikko Hyväri, 
Lieselotte Sneitz-Varjakoski, Kalevi 
Karjalainen, Maria Danielsson ja Jaakko 
Keränen. 

lääkintähuollon esikuntatyössä ja eri tehtävis-
sä kenttälääkintähuollon hoitopaikoilla. 

Hyväksytysti PHOK 1 lääkintä -kurssin suo-
rittivat Maria Danielsson (Pääesikunnan ter-
veysasema), Karoliina Helle (Parolannummen 
terveysasema), Mikko Hyväri (Vekaranjär-
ven terveysasema), Jarkko Kangasmäki (So-
tilasapteekki), Kalevi Karjalainen (Esikunta), 
Jaakko Keränen (Ensihoito- ja simulaatiosek-
tori), Olli Koivurinne (Parolannummen terve-
ysasema), Katja Pulska (Sodankylän terveys-
asema) ja Lieselotte Sneitz-Varjakoski (Kent-
tälääkinnän palveluyksikön johto).

Erikoisupseerikurssin suorittaneilla Puolus-
tusvoimien virassa olevilla Suomen Lääkin-
täupseeriliiton jäsenillä on oikeus kantaa pal-
veluspuvun (m/58, kavaiji m/30 ja m/51) oi-
kean rintataskun keskisaumassa jatkokoulu-
tusta osoittavaa Lääkintäupseeriliiton isoa rin-
tamerkkiä. Rintamerkkiä voi tiedustella Lää-
kintäupseeriliiton puheenjohtajalta, lääkintä-
everstiluutnantti Kari Kesseliltä. 

Suomen Lääkintäupseeriliitto onnittelee kurs-
sin suorittaneita!  

Kirjoittaja:

Jaakko Keränen

Kuva:

Janne Korhonen

Ann Med Milit Fenn 2016: Vol. 91, No 2

43



LÄÄKINTÄUPSEERILIITON MATKA TARTTOON

Suomen lääkintäupseeriliitto vieraili syyskuussa Tartossa tutustuen sotilaslääkärien koulu-
tukseen Viron Maanpuolustuskorkeakoulussa. Matka vahvisti suomalaisten ja virolaisten 
lääkintäupseerien yhteydenpitoa Suomenlahden yli. 

Lääkintäupseeriliiton opintomatka 16.–
18.9.2016 suuntautui Tarttoon, jossa liiton 
23-henkinen matkaseurue vieraili Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulussa, Baltian mai-
den yhteisessä sotakorkeakoulussa, Viron 
vanhimmassa sotamuseossa, Tarton ambu-
lanssikeskuksessa ja Tarton yliopistollisessa 
sairaalassa. Vuonna 1632 perustetun Tarton 
yliopiston vaiheisiin ja sen lääketieteellisen 
tiedekunnan historiaan perehdyttiin perusteel-
lisesti kiertokävelyllä Toomemäellä sijaitse-
valla englantilaistyylisellä yliopistoalueella. 
Tarton yliopistossa vaikutti aikanaan kirurgian 

professorina Nikolai Pirogov, joka tunnetaan 
yhtenä nykyaikaisen sotakirurgian kehittäjä-
nä. Hän oli tiettävästi ensimmäinen lääkäri, 
joka nukutti leikattavan potilaan käyttäen eet-
terinarkoosia vuonna 1847. Pirogovin uraa-
uurtavaan työhön sotakirurgina kuului myös 
murtuneen raajan kipsaustekniikan ja jalkate-
räamputaatiomenetelmien sekä viisiportaisen 
potilasluokittelun (triage) kehittäminen. Kah-
den vierailupäivän välissä oli myös vapaa-
muotoisille keskusteluille omistettu lääkintä-
upseerien juhlapäivällinen Emajoen rannalla 
sijaitsevassa ravintolassa.

Suomen lääkintäupseeriliiton matkaseurue Viron Maanpuolustus-
korkeakoulun vieraana. Kuvan oikeassa laidassa ryhmän isäntänä 
toiminut lääkintäeverstiluutnantti Ahti Varblane. 
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SOTA- JA KATASTROFILÄÄKETIETEEN 
KESKUS VIRON MAANPUOLUSTUS-
KORKEAKOULUSSA
Riian mäellä Tartossa vuonna 1939 valmis-
tuneessa Viron suojeluskunnan edustusraken-
nuksessa toimii nykyään kaksi sotakorkea-
koulua. Viron Maanpuolustuskorkeakoulu 
eli Puolustusvoimien yhdistetyt oppilaitokset 
(Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused) -nimeä 
kantava vironkielinen oppilaitos kouluttaa up-
seereita kapteenitasoon saakka Viron puolus-
tusvoimille. Englanninkielinen Baltian mai-
den yhteinen sotakorkeakoulu (Baltic Defence 
College) kouluttaa esikuntaupseereja ja sota-
tieteen maistereita sekä järjestää Viron puolus-
tusvoimien jatkokoulutuskurssit majurikurs-
sista eteenpäin. Sota- ja katastrofilääketieteen 
keskus (Sõja- ja katastroofimeditsiini keskus) 
on yksi Viron Maanpuolustuskorkeakoulun ai-
nelaitos, joka vastaa sotilaslääketieteen koulu-
tuksesta Virossa niin sotilas- kuin siviilikor-
keakouluissakin.

Maapuolustuskorkeakoulussa opiskelevien  
kadettien opintoihin kuuluu 78 tunnin lääkin-
tähuollon opintokokonaisuus ja Tarton yli-
opiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskeli-
joille järjestetään lääkäriopintoihin pakollise-
na kuuluva 78 tunnin mittainen sota- ja kata-
strofilääkinnän opintojakso. Kaikille sairaan-
hoitajaopiskelijoille järjestetään vastaavasti 
pakollinen 52 tunnin mittainen sota- ja kata-
strofilääkinnän kurssi kahdessa Viron terve-
ysalan ammattikorkeakoulussa. Tämän lisäksi 
Sota- ja katastrofilääketieteen keskus koulut-
taa mm. lääkintämiehiä eri kenttälääkintäjär-
jestelmän tasoille kursseilla, joiden pituus on 
11 viikkoa (joukkueen lääkintämies), 15 viik-
koa (komppanian lääkintämies) ja 19 viikkoa 
(Role 2 -tason kenttäsairaalan lääkintämies). 

KOLMIPORTAINEN 
LÄÄKINTÄRESERVIKOULUTUS
Sota- ja katastrofilääketieteen keskuksen joh-
taja lääkintäeverstiluutnantti Ahti Varblane pi-
ti Suomen lääkintäupseeriliiton matkaseuru-
eelle esitelmän sotilaslääketieteen koulutuk-
sesta Virossa. Lääkintähuollon henkilöstö-
reservin koulutus on järjestetty kolmivaihei-

sesti. Valtakunnallisen lääkintähuoltokoulu-
tuksen ensimmäisessä vaiheessa kaikki lää-
käriksi ja sairaanhoitajaksi opiskelevat suo-
rittavat pakollisen sota- ja katastrofilääkinnän 
opintojakson perusopintojensa aikana. Kurs-
sin laajuus lääketieteen opiskelijoille on kol-
me opintopistettä ja sairaanhoitajaopiskeli-
joille kaksi opintopistettä. Käytännön harjoi-
tusjaksot keskittyvät vammapotilaan ensihoi-
toon ja kemiallisten, biologisten ja radioaktii-
visten aineiden aiheuttaminen vammojen en-
sihoitoon. 

Suomen lääkintäupseeriliiton matkaseurue 
tutustumassa ensihoidon järjestämiseen Tar-
ton ambulanssikeskuksessa (Tartu Kiirabi). 

Lääkärit ja sairaanhoitajat voivat halutessaan 
täydentää siviilitutkinnon erikoistumisaikana 
sota- ja katastrofilääkinnän opintoja lääkin-
täreserviupseerikurssilla, joka koostuu neljän 
viikon mittaisesta sotilaallisten perustaitojen 
kurssista (reservtervishoiu sõjaline baaskur-
sus) ja kolmen viikon sotilaslääketieteen pe-
ruskurssista (sõjameditsiini baaskursus). Soti-
laslääketieteen peruskurssi sisältää kolme vii-
den opintopisteen opintojaksoa: taisteluen-
siavun kurssin, lääkintävarustekurssin ja lää-
kintähuoltosuunnittelun kurssin. Lääkintäre-
serviupseerikurssilta valmistumisen jälkeen 
annetaan vielä käytännön kenttälääkintäkou-
lutusta 35 kertausharjoitusvuorokauden ver-
ran. Jotta reserviläinen säilyisi jatkossa sijoit-
tamiskelpoisena poikkeusolojen lääkintäjou-
koissa, on hänen suoritettava erillinen Sota- ja 
katastrofilääketieteen keskuksen kertauskurssi 
5–6 vuoden välein.
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Kolmannen ja viimeisen koulutustason sivii-
lisairaaloissa työskenteleville lääkäreille muo-
dostaa Maanpuolustuskorkeakoulussa annet-
tava koulutus, jonka opintosisältö on yhte-
nevä Viron puolustusvoimissa työskentelevi-
en sotilaslääkärien koulutuksen kanssa. Tä-
hän ns. kuumaan reserviin kuuluvat siviililää-
kärit osallistuvat säännöllisesti sotaharjoituk-
siin ja Maanpuolustuskorkeakoulun opetusti-
laisuuksiin mutta he työskentelevät siviilisai-
raaloissa. Kuumaan reserviin kuuluvia lääkä-
reitä käytetään esim. kriisinhallintaoperaati-
oiden lääkintäjoukoissa, kenttälääkinnän kou-
luttajina ja erikoislääkärikonsultteina. Kenttä-
lääkinnän vankkaa tuntemusta tarvitaan myös 
siviilisairaaloissa sillä Afganistanin kriisinhal-
lintaoperaatio on vaatinut kymmenen vuoden 
aikana yhdeksän virolaisen sotilaan hengen ja 
yli 90 sotilasta on haavoittunut. Näistä yli 30 
vakavasti vammautuneen sotilaan pitkä jatko-
hoito on järjestetty siviilisairaalassa. 

KOHTI KONSEPTIKURSSEJA
Viron kenttälääkinnän koulutus on kehitty-
nyt kansainvälisen käytännön mukaisesti koh-
ti määrämuotoisia ja kansainvälisesti tunnus-
tettuja konseptikursseja. Näistä mainittakoon 
vuodesta 2009 alkaen järjestetty brittiläinen 
BATLS-kurssi (Battlefield Advanced Trauma 
Life Support) ja vuodesta 2014 alkaen järjes-
tetty yhdysvaltalainen ATLS-kurssi (Advanced 
Trauma Life Support). Tänä vuonna on käyn-
nistynyt Mil MIMMS -kurssi (Military Major 

Incident Medical Management and Support) 
ja ensimmäiset askeleet on otettu, jotta tulevi-
na vuosina järjestettäisiin vammapotilaan en-
sihoitoon keskittyvä simulaatiopedagoginen 
ETC-kurssi (European Trauma Course) ja leik-
kausryhmiä valmentava DSTC-kurssi (Defini-
tive Surgical Trauma Care Course). 

VIROLAIS-SUOMALAINEN 
LÄÄKINTÄUPSEERIYHTEISTYÖ
Suomen lääkintäupseerien opintomatka vah-
visti suomalaisten ja virolaisten lääkintäup-
seerien yhteydenpitoa ja koulutusyhteistyötä 
Suomenlahden molemmin puolin. Erinomai-
nen mahdollisuus tavata virolaisia sotilaslää-
kärikollegoita on Viron Maanpuolustuskor-
keakoulun Sota- ja katastrofilääketieteen kes-
kuksen vuosittain joulukuun alkupuolella jär-
jestämä kaksipäiväinen sotilaslääketieteen 
konferenssi (Sõja- ja katastroofimeditsiini-
konverents). Tänä vuonna konferenssi järjes-
tetään Tallinnassa 1.–2.12.2016. Suomalaiset 
lääkintäupseerit ovat lähdössä myös tähän ta-
paamiseen. 

Kirjoittaja:

Jaakko Keränen

Kuvat:

Viron Maanpuolustuskorkeakoulu, Annet Kreitsman, 
Jaakko Keränen

Kuusi lippua liehuu Viron 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
kahdeksan pylvään edessä 
Riian mäellä Tartossa: Viron, 
Latvian ja Liettuan valtiolip-
pujen lisäksi lippulinnassa 
ovat NATO:n, Tarton kau-
pungin ja Baltian sotakorkea-
koulun liput. 
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SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITON TOIMINTAKERTOMUS 2015

Suomen Lääkintäupseeriliitto on jatkanut toimintaansa aiemman toimintatavan mukaisesti 
sotilasterveydenhuollon edistämiseksi sekä maanpuolustushengen ylläpitämiseksi jäsenistön 
sekä viiteryhmien keskuudessa.

SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI
Yhteistyö Sotilaslääketieteen keskuksen kans-
sa Sotilaslääketieteen aikakauslehden toimit-
tamisessa jatkui. Lehteä julkaistiin yksi pai-
nettu numero. Lääkintäupseeriliiton vastuu-
henkilönä lehden osalta on toiminut Ava So-
vijärvi.

LIITON LAUTANEN
Perinteinen liiton hopealautanen luovutet-
tiin 17.12.2015 Lääkintäreserviupseerikurs-
sin päättäjäistilaisuudessa upseerikokelas La-
ri Savolaiselle.

TALOUS
Liiton talous on ollut tasapainoinen vuonna 
2015. Liiton jäsenmaksu vuonna 2015 on ollut 
varsinaisilta jäsenilta 30 euroa ja eläkeläisjä-
senilta 15 euroa. Talouskokous vahvisti jäsen-
maksut vuodelle 2016 varsinaisilta jäseniltä 
30 euroa ja eläkeläisjäsenten osalta 15 euroa.

AVUSTUKSET
Liiton hallitus voi myöntää matka-avustus-
ta jäsenilleen sotilaslääketieteellisiin kong-
resseihin osallistumiseen. Vuoden 2015 aika-
na ei haettu eikä myönnetty matka-avustuksia.  
Liiton hallitus myönsi 500 euron stipendin 
lääkintäeversti (evp) Ilkka Mäkitielle tämän 
”Terveyttä tarkk’ampujille. Suomen sotavä-
en 1881–1901 lääkintähuolto” -kirjan julkai-
semiseksi. Liitto osallistuu myös kirjan myyn-
tiin halukkaille. 

Vuoden 2015 lopussa Suomen Lääkintäupsee-
riliitossa oli 207 jäsentä.

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

Liiton vuosikokous järjestettiin 29.4.2015 Rii-
himäellä. Ennen kokousta tutustuttiin Riihi-
mäen varuskuntaan ja Sotilaslääketieteen kes-
kukseen. Tilaisuuden jälkeen nautittiin liiton 
tarjoama päivällinen. Vuosikokoukseen osal-
listui 20 jäsentä.

Liiton talouskokous järjestettiin 5.11.2015 
Oulussa Pohjois-Suomen Sotilaslääketieteelli-
sen yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. 
Talouskokoukseen osallistui 14 jäsentä. 

Liitto järjesti 24.–26.4.2015 ekskursion Rii-
kaan, Latviaan. Matkalle osallistui 22 liiton 
jäsentä ja puolisoa. Matkan aikana tutustuttiin 
nähtävyyksien lisäksi Latvian asevoimien lää-
kintähuoltoon sekä tavattiin latvialaisia kolle-
goja. 

HALLITUKSEN TOIMINTA
Vuosikokouksessa valittiin liitolle hallitus. 
Hallituksen kokoonpano on:

Puheenjohtaja  Kari Kesseli
Varapuheenjohtaja  Mikael Artala
1. sihteeri  Pertti Patinen
2. sihteeri  Kai Vilkman
Taloudenhoitaja  Jouko Peltomaa
Jäsen  Jaakko Keränen
Jäsen  Jari Autti
Jäsen  Tommi Hiltunen
Jäsen  Ava Sovijärvi
Jäsen  Kari K.K. Venho

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana kol-
me kertaa.
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LOUNAIS-SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERIYHDISTYKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 2015

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juha-Petri Ruohola, varapuheenjohtaja 
Kai Parkkola, varainhoitaja Osmo Pekkala ja sihteeri Tero Koski. Tilintarkastajina toimivat 
Ilkka Kovari sekä Matti Laine.

Syyskokous pidettiin 25.11.2015 Turun up-
seerikerholla.

Kokouksen jälkeen kuultiin Sotilaslääketie-
teen keskuksen valmiusylilääkärin, lääkintä-
komentaja LT Juha-Petri Ruoholan kokous-
esitelmä ”Puolustusvoimien lääkintähuolto 
vuonna 2015”.

Kokousesitelmän jälkeen nautittiin yhdistyk-
sen tarjoama iltapala.

Yhdistyksen sihteeri  
Tero Koski

Kevätkokous pidettiin 19.5.2015 Turun varus-
kunta-alueella Pansiossa Komentajan saunal-
la. Kokouksessa valittiin uudeksi jäseneksi LL 
Otto Ettala. Kokouksen jälkeen kuultiin Meri-
voimien ylilääkärin, lääkintäkommodori, pro-
fessori Kai Parkkolan kokousesitelmä ”Kan-
sainvälinen laivastolääketieteen konferenssi 
Turussa - 16 maan edustajat Aurajoen laita-
milla”. Kokousesitelmän jälkeen oli mahdolli-
suus saunomiseen. Lisäksi nautittiin yhdistyk-
sen tarjoama iltapala. 
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ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄKETIETEELLISEN YHDISTYKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 2015

Vuosi oli yhdistyksen neljäskymmenesneljäs toimintavuosi. Jäsenluvuksi kirjattiin vuoden 
lopussa 153 jäsentä. Suomen Lääkintäupseeriliiton hallituksessa yhdistystä edusti lääkintä-
majuri Kari Vento.

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

KOKOUKSET JA RETKEILYT
Vuosi aloitettiin perinteiseen tapaan Lappeen-
rannan upseerikerholla pidetyllä sotilaslääke-
tieteellisellä luentoillalla 20.2.2015. Itä-Suo-
men Sotilaslääketieteellisen yhdistyksen jä-
sen, sydänkirurgi Kari Teittinen kertoi työko-
kemuksistaan Tel Avivin suurimmassa sairaa-
lassa. Saimme kuvien, sanojen ja videoiden 
avulla hyvän käsityksen sairaalan tehokkaasta 
toiminnasta. Sen erikoisuutena on muun mu-
assa, että rakennuksen suuret parkkitilat ovat 
hetkessä muunnettavissa maanalaiseksi sai-
raalaksi, jossa kaikki toiminnot voivat kriisi-
tilanteissa jatkua keskeytyksettä. Israelilla on 
Karin kokemusten mukaan todella tehokas 
lääkintähuoltokoneisto aina vaativinta sydän-
kirurgiaa myöten. Saimme myös ajankohtai-
sen katsauksen ja realistisen kuvauksen maan 
poliittisesta tilanteesta sekä sen politiikasta 
naapurivaltioihinsa ja myös omaan arabiväes-
töönsä nähden.

Vuosi- ja talouskokoukset pidettiin aikaisem-
min tehdyn päätöksen mukaan samalla ker-
ralla 25.11.2015 Lappeenrannassa. Tapahtu-
ma aloitettiin iltapäivällä tutustumalla Etelä-
Karjalan maakuntamuseoon ja siellä erityi-
sesti Viipurin pienoismalliin, joka esittää kau-
punkia hetkeä ennen talvisodan alkua. Myös 

Ratsuväkimuseo oli vierailumme kohteena. 
Se antaa aidon tuntuisen kuvan paitsi rakuu-
noiden myös koko suomalaisen ratsuväen his-
toriasta, ja on varmasti tutustumisen arvoinen 
kohde varsinkin kesäaikaan kaupungissa vie-
raileville yhdistyksemme jäsenille. 

Varsinaiset kokoukset sujuivat rutiinil-
la. 30 jäsenen suuruinen joukko otti vilk-
kaasti osaa keskusteluun koskien viral-
listen kokousten vähentämissuunnitel-
maa. Toistaiseksi päätettiin jatkaa muuta-
man vuoden koeaika ilman sääntömuutoksia.  
Hallitus valittiin uudelleen vuodeksi 2016 ja 
jäsenmaksu pidettiin ennallaan 15 eurossa. 
Päivän kohokohta oli entisen puheenjohta-
jamme, lääkintäeversti Ilkka Mäkitien, koko-
usesitelmä Suomen sotaväen lääkintähuollos-
ta 1881–1901. Esitys on kokonaisuudessaan 
julkaistu upeana kirjana, jota halukkaat voi-
vat kysellä yhdistyksen sihteeriltä, Lääkintä-
upseeriliitolta tai tekijältä. Esitys antoi katta-
van kuvan kyseisen ajan yllättävän korkeata-
soisesta lääkintähuollosta, jonka perustalle it-
senäisyyden ajan Puolustusvoimien lääkintä-
huolto näyttäisi olleen pitkälti rakennettu. Ko-
ko teos perustuu huolelliseen tutustumiseen 
osittain hankalastikin saatavissa olleeseen läh-
deaineistoon ja se kuuluu epäilemättä lääkin-
tähuollon historiateosten helmiin.

MUUT ASIAT
Yhdistyksen stipendiraha siirrettiin myös tänä 
vuonna kartuttamaan laattarahastoa, jonka tur-
vin tullaan kiinnittämään sota-ajan sairaaloina 
toimineiden rakennusten seiniin muistolaatto-
ja. Pöytästandaareja ei jaettu. Jäsenille jaettiin 
vuoden aikana kolme jäsentiedotetta.

Hallitus                                                                                                                     
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SVEITSILÄISUPSEERIT VIERAILULLA

Suomen ja Sveitsin logistiikkaupseereiden yh-
teistyö on alkanut yli kaksikymmentä vuotta 
sitten. Vierailuja järjestetään joka kolmas vuo-
si vastavuoroisesti; suomalaiset logistiikkaup-
seerit vierailivat Sveitsissä v. 2013. 

Ensihoito- ja simulaatiosektorin johtaja Juha Kuosmanen 
esitteli simulaatiokoulutusta käytännössä.

Sveitsin logistiikkaupseeriyhdistys vierai-
li Suomessa syyskuussa. Kolmenkymmenen 
hengen delegaatio tutustui viikon mittaisen 
vierailun aikana monipuolisesti paitsi eri Puo-
lustusvoimien toimipisteisiin myös yrityksiin 
ja kulttuurikohteisiin. Sotilaslääketieteen kes-
kuksessa sveitsiläisvieraat perehtyivät mm. si-
mulaatiokoulutukseen.
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UUSI TEKOHENGITYSLAITE
Kotimaassa on viime syksynä valmistettu ja las-
kettu kauppaan uusi tekohengityslaite, joka mie-
lestäni on niin onnistunut, että se ansaitsee tulla 
tunnetuksi myös maamme sotilaslääkäripiireissä. 
Laitteen on suunnitellut insinööri K. J. Westerinen. 
Laitteen rakenne ilmenee parhaiten oheelli-
sista kuvista. Potilas asetetaan selälleen lait-
teen alustalle, jolloin pää ja yläruumis joutu-
vat alaspäin viettävään asentoon. Ranteet kiin-
nitetään metalliputkesta valmistettuun kaa-
reen, jota edestakaisin liikuttamalla potilaan 
käsivarret saadaan vuoroin ojentumaan suo-
riksi pään sivuille ja vuoroin vartalon viereen. 
Lisäksi on laitteessa leveä nahasta valmistet-
tu vyö, joka lokijärjestelmän avulla kaareen liit-
tyen uloshengitysliikettä suoritettaessa tiukke-
nee puristaen rintakehää. Kaarta edestakaisin lii-
kuttamalla potilaan rintakehä ja pallea joutuvat 
siis mekaanisesti suorittamaan ne liikkeet, joiden 
avulla keuhkoihin vuoroin virtaa ilmaa ja se vuo-
roin poistuu niistä.

Tekohengityslaite painaa kaikkiaan vain 9,6 kg 
ja on siis helposti kuljetettavissa sinne missä sitä 
kulloinkin tarvitaan. Potilaan asettaminen lait-
teeseen käy niin nopeasti, että hengityksen an-
toon voidaan päästä vajaan ½ minuutin kuluttua.

SOTA- JA KENTTÄSAIRAALA-
ORGANISAATIOON  

VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ
…Kun tässä yhteydessä sivuutamme pääsidon-
tapaikkojen ja kenttäsairaaloiden yksityiskohtai-
sen järjestelyn, niin pääsemme saksalaisten las-
kelmien perusteella sotasairaalain kokonaissai-
raansijatarpeeseen, joka oli 25,5 % taistelujouk-
kojen vahvuudesta. Sairassijatarve jakaantuisi 
näiden laskelmien mukaan eri osastoihin nähden 
seuraavasti:

Kirurgisia tapauksia  .....................................  50 % 
Sisätautitapauksia ........................................  25 % 
Kaasumyrkytystapauksia  .............................  15 % 
Kulkutautitapauksia  .....................................  5 % 
Korva-, kurkku- ja nenätautitapauksia  ........  1,5 % 
Veneerisiä tautitapauksia  ............................  1,5 % 
Hermotautitapauksia  ...................................  1 % 
Muita tautitapauksia  ....................................  1 %

Näitä lukuja tuskin ilman muuta voidaan sovellut-
taa meidän oloihimme. Meillä tulevat tappiot ole-
maan eri suuruisia riippuen varsinkin sotanäyttä-
mön paikasta. Laatokan eteläpuolella arvioidaan 
olevan jopa kaksikertaa suuremmat tappiot kuin 
sen pohjoispuolella. Sitä paitsi vaikuttavat mei-
dän talviolosuhteemme sen, että tilanne haavoit-

80 vuotta sitten: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI 1936

Sisäänhengitys Uloshengitys



tumisvammoihin nähden tulee olemaan jonkun-
verran edullisempi, sillä talvella voidaan usein 
välttyä vaikeilta haavainfektioilta, joten moni ki-
rurginen vamma paranee primäärisesti. Moniin 
taistelukaasuihin vaikuttaa kylmä ja lumi suoras-
taan ”neutralisoivasti”. Toiselta puolen on talvella 
omat haittansakin, ainakin kovan pakkasen aika-
na, mutta sen edut meille tulevat olemaan edellä 
mainituissa olosuhteissa suuremmat.

Mitä kenttä- ja sotasairaaloihin evakuoitavaksi  
tulevaan kokonaispotilasmäärään tulee, pääs- 
tään tappiolaskelmien kautta jälempänä seu- 
raaviin tuloksiin. Laskelmia tehdessämme jaam-
me maailmansodan tilastojen perusteella tap-
piot siten, että kaatuneita tulee olemaan 20 % 
joukkojen vahvuudesta. Kaikista haavoittuneis-
ta ja sairaista on maaten kuljetettavia 15 %, is-
tuen kuljetettavia 20 % ja itse kulkevia 45 %. 

KOKEILUSTA 
SAIRASAHKIOKARAVAANILLA

Kuten jokainen tietää, on sairaankantajien toi-
minta ehkä eniten ruumiinvoimia kysyvää, verrat-
tuna muihin toimintoihin joukoissa. Se, joka ker-
rankin on kantanut paareilla potilasta, joka pai-
naa noin 80 kg, vaikkapa vain ½ km:n matkan ko-
valla tiellä, ihmettelee, miten sairaankantajat jak-
savat tuntikausia kantaa tällaisia kuormia peh-
meässä maastossa, ojien, aitojen, ja monien mui-
den esteiden yli. Luulisi, että heidän voimansa on 
loppuunkulutettu jo muutamassa tunnissa, vaik-
kapa olettaisikin, että sairaankantajiksi on valit-
tu ruumiillisesti vahvimmat sotamiehet, joita he 
eivät aina ole.

Kesällä potilailla ei ole niin kiirettä hoitopaikkoi-
hin kuin talvella, sillä talvista päiväähän on vain 
muutama tunti, jona aikana potilaat on löydettä-
vä ja kerättävä kokoon, koska löytäminen pime-
ässä on vaikeata ja seuraavana aamuna potilaat 
voivat olla kuolleet, ellei haavoihinsa, niin kyl-
mään. Jos sattuu olemaan pyry, voi potilas muu-
tamassa hetkessä hautautua lumeen. Kesällä ei 
kylmyys eikä pimeys ahdista, joten hakemista ja 
kuljettamista voi suorittaa ympäri vuorokauden.

Siksipä onkin kaikkia keinoja käytettävä sairaiden 
kuljetusnopeuden edistämiseksi. Erääksi keinok-
si olen ajatellut ns. sairasahkiokaravaania, jolla 
suorittamiani kokeiluja seuraavassa selostan.

Kokeilun tuloksina voidaan mainita seuraavaa:

-  tiettömässä metsämaastossa, jossa on lunta 
40-45 sm, armeijan kevyisiin kuormiin tottunut 
hevonen ei jaksa tai ei halua vetää muuta kuin 
kaksi ahkiota ja jarrumiehen

- neljän miehen vetämä ahkio ei pysty seuraa-
maan kaksiahkioista armeijan hevosen vetä-
mää karavaania, jos maasto on tasainen; jos 
taas maasto on jyrkkämäkistä, ei kaksiahkioi-
nen karavaani pysty kilpailemaan miesten ve-
tämän ahkion kanssa, sillä ahkioiden mäelle 
kiskomiseen menee niin paljon aikaa, ettei sitä 
tasaisella saa takaisin

-  ahkioiden vetolaitteet on tehtävä raudasta, 
joka tapauksessa niin vahvoiksi, että ne kestä-
vät karavaanirasituksen

-  vetohevosiksi karavaaniin on valittava to-
sioloissa tavallisia vetämiseen tottuneita maa-
laishevosia, jolloin ahkioita voi olla 3-4 kap-
paletta eikä tällaiseen tehtävään tottumatto-
mia joukkojen, varsinkaan jalkaväkirykment-
tien, hevosia; varsinaisia ratsuhevosia ei voita-
ne käyttää, sillä voi sattua ikäviä loukkaantu-
misia niiden usein rauhattomina sotkiessa köy-
det tai viedessä tottuneenkin ratsastajan min-
ne sattuu

Ahkiokaravaanin etuina on mainittava seuraavaa: 
Sairasajoneuvoaseman paikan ei tarvitse olla niin 
sidottu teihin kuin sairasrekiä käytettäessä. Sai-
rasahkiokaravaani pääsee polkuja ja metsälinjo-
jakin pitkin melko vaivattomasti. Voipa ajatella 
niinkin, että karavaani kulkee tulilinjojen takana-
niiden suuntaisesti haavoittuneiden suojapaikas-
ta toiseen, tai, jos ne ovat liian lähellä tulilinjaa, 
muutaman sadan metrin päässä metsässä. Tä-
män karavaaniladun varteen vetävät sairaankan-
tajat haavoittuneet ahkioissaan.

Ahkiokaravaanikokeiluja olisi edelleen jatketta-
va, ei ainoastaan sairaiden, vaan myöskin a.- ja 
e.tarvikkeiden kuljetusta silmälläpitäen.
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