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PÄÄKIRJOITUS

PUOLUSTUSvOImIEn LÄÄkInTÄhUOLTO  
TÄhTÄÄ vUOTEEn 2015+

Sotilaslääketieteen Aikakauslehden vuoden ensimmäinen numero on perinteisesti ollut tee-
manumero; tämän lehden teemana on Puolustusvoimien lääkintähuolto 2015+. Lehden ar-
tikkeleiden avulla halutaan tuoda esille se, miten puolustusvoimien lääkintähuolto kehittyy 
puolustusvoimauudistuksessa.
Lääkintähuolto tukee jatkossakin puolustusvoimien tehtäviä (Suomen sotilaallinen puolus-
taminen, muiden viranomaisten tukeminen ja osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan) huolehtimalla kenttälääkinnästä ja palveluskelpoisuudesta, katastrofi- ja 
suojelulääkinnästä sekä kriisinhallintajoukkojen lääkintähuollosta.
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Puolustusvoimauudistuksessa logistiikka-ala 
uudistetaan ja sen rakennetta keskitetään yh-
distämällä Pääesikunnassa nykyiset Logis-
tiikkaosasto ja Materiaaliosasto yhdeksi Lo-
gistiikkaosastoksi sekä perustamalla 1.1.2015 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Logistiik-
kalaitokseen kootaan yhteen nykyiset puolus-
tushaarojen materiaalilaitokset, Huoltokoulu 
sekä Sotilaslääketieteen Keskus (SOTLK). Lo-
gistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen laitos 
ja tuottaa kaikille puolustusvoimien hallinto-
yksiköille logistiikka-alan palvelut ja tuen sekä 
mahdollistaa puolustusvoimien logistisen suo-
rituskyvyn rakentamisen ja käytön.

SOTLK:sta tulee perustettavan Puolustusvoi-
mien Logistiikkalaitoksen hallintoyksikkö, 
jota puolustusvoimien ylilääkäri toimialateit-
se ohjaa ja valvoo. Nykyisin SOTLK:n orga-
nisaatioon kuuluva Lääkintävarikko siirtyy 
Logistiikkalaitoksen 2. Logistiikkarykmentin 
alaisuuteen ja Lääkintäkoulu liitetään perus-
tettavaan Logistiikkakouluun. SOTLK:n hen-
kilöstön määrä vähenee 537 hengestä 380 hen-
keen ja terveysasemien määrä vähenee 24:stä 
18:aan.

Uudistuksilla tai organisaatiomuutoksilla ei 
tule olemaan merkittävää vaikutusta puolustus-
voimien lääkintähuollon toimintaan. Hyväksi 
ja kustannustehokkaaksi osoittautunut lääkintä-
huollon keskitetty malli säilyy, ja varusmiehille 
ja palkatulle henkilöstölle kyetään tarjoamaan 
samat laadukkaat terveydenhuollon palvelut 
kuin aiemminkin. 

vARUSmIESTEn TERvEYDEnhUOLTO

Terveyskeskuksissa ennen kutsuntoja tehtä-
viin asevelvollisten ennakkoterveystarkastuk-
sien laatuun on panostettu. Viime vuosina on 
koulutettu jo lähes 3000 tarkastuksia tekevää 
terveyskeskuslääkäriä. Lisäksi koulutuspa-
ketti löytyy SOTLK:n internetsivuilta. Inter-
netissä voi suorittaa myös tarkastavan lääkä-
rin ”ajokortin”. Jatkossa pyritään siihen, että 
jokaisella tarkastuksia tekevällä lääkärillä on 
”ajokortti” taskussaan.

Varusmiehet pääsevät jatkossakin terveyden-
huollon ammattihenkilön vastaanotolle saman 
päivän aikana ja tarvittaessa erikoislääkärin 

tutkittavaksi viikossa. Varusmiesten tervey-
denhuollossa pyritään ongelmien ilmaantues-
sa varhaiseen havainnointiin ja puuttumiseen. 
Ennaltaehkäisy sekä nopea reagointi terveys-
ongelmissa on tärkeää varusmieskoulutuksen 
onnistumiselle ja ehkäisee varusmiespalve-
luksen keskeytymistä. Samalla se on osa laa-
jempaa kansallista työtä, jossa mm. nuorten 
syrjäytymistä halutaan estää. Kolmikantayh-
teistyö lääkintähuollon, sosiaalityön ja kirkol-
lisen työn kesken on toiminut erinomaisesti. 

Palveluksen keskeytykset mielenterveyssyis-
tä eivät ole viime vuosina lisääntyneet. Uu-
distetulla Varusmiesten kriisien ehkäisy ja 
tukitoimet -koulutusohjelmalla pyritään var-
haiseen puuttumiseen ongelmien ilmaantues-
sa. Koulutuspaketti on suunnattu varusmiehiä 
kouluttavalle henkilökunnalle ja myös varus-
miesesimiehille sekä pienempänä pakettina 
kaikille varusmiehille. Lisäksi puolustusvoi-
mat tukee Time Out! Aikalisä! Elämä raiteil-
leen -hanketta, joka tarjoaa matalan kynnyk-
sen maksutonta psykososiaalista tukea mm. 
kutsuntatilaisuuksissa tai varusmiespalveluk-
sen keskeyttämisen jälkeen sitä tarvitseville 
nuorille.

Ylähengitystieinfektioiden ja astman ennalta-
ehkäisyä sekä hoitoa on tehostettu ja ohjeistet-
tu. Tutkimustoiminnalla yhteistyössä yliopis-
tosairaaloiden, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) ja muiden kumppaneiden 
kanssa on etsitty uusia keinoja ehkäistä sai-
rastumisia. Meneillään on useita tähän liitty-
viä tutkimuksia, joista on kerrottu tarkemmin 
tämän lehden artikkelissa. Infektiosairauksiin 
ja varusmiesten sekä henkilökunnan tervey-
denhuoltoon pureudutaan myös lehden artik-
keleissa, joissa kerrotaan tupakoimattomuu-
den edistämisestä puolustusvoimissa ja miten 
puolustushallinnon toimintatapamallia sisäil-
ma- ja kosteusongelmien selvittämisessä on 
uudistettu.

TYÖTERvEYShUOLTO

Työterveyshuollon merkitys tulee korostu-
maan puolustusvoimauudistuksen edetessä. 
Puolustusvoimissa tiedostettiin jo etukäteen, 
että lisärahaa tulee varata työterveyshuollon 
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tuottamiseen ja järjestämiseen. Toistaisek-
si ostopalveluihin ei ole ollut suuremmin tar-
vetta, mutta valmiudet ja kumppanuudet ovat 
olemassa.

Uusi lakimuutos, josta on kerrottu tarkemmin 
erillisessä artikkelissa, velvoittaa työnantajaa 
selvittämään työntekijän työkykyisyyttä jo 
30/60/90 sairaslomapäivän kohdalla. Uudis-
tus lisää entisestään kykyä puuttua työnteki-
jöiden uhkaaviin, vakaviin vajaakuntoisuuk-
siin ajoissa. Terveysasemat saavat tarvittaessa 
konsultaatioapua vajaakuntoisen työntekijän 
työkyvyn arvioimisesta uudesta SOTLK:n 
Työkykyosaamiskeskuksesta, jonka toimin-
nasta kerrotaan erillisessä artikkelissa.

POIkkEUSOLOJEn LÄÄkInTÄhUOLTO

Puolustusvoimauudistus siirtää lääkintähuol-
lon joukkoja ja operatiivista vastuuta logistiik-
karykmenteiltä SOTLK:lle. Samanaikaisesti 
maavoimat siirtyy hajautettuun taistelutapaan 
ja tehtävien mukaan muodostettavien kokoon-
panojen käyttöön. Myös lääkintähuolto siirtyy 
voimavarojen tasajaosta tilanteen mukaiseen 

kohdentamiseen ja käyttöön. Operatiivisen ja 
taktisen suunnittelun merkitys lisääntyy, kou-
lutustarve kasvaa ja tilannekuvan tärkeys ko-
rostuu.

Uusi kenttälääkintäjärjestelmä perustuu syvään 
integraatioon yhteiskunnan terveydenhuollon 
toimintajärjestelmien kanssa (sairaanhoitopii-
rit, sosiaali- ja terveysministeriö, Huoltovar-
muuskeskus, SPR:n Veripalvelu jne.). Kenttä-
lääkinnän materiaalivalmius on kunnossa ja nyt 
painopiste kohdentuu taistelijakohtaisen lääkin-
tävarustuksen hankkimiseen sekä lääkintähuol-
lon materiaalin käyttökoulutukseen ja suoritus-
kykyisten joukkojen (moduulien) tuottamiseen.

Varusmiesten ja henkilökunnan kenttälääkin-
täkoulutusta uudistetaan siten, että se soveltuu 
jatkossa paremmin taistelutilanteisiin (taiste-
luensiapu). Biologisiin ja kemiallisiin uhkiin 
varautuminen jatkuu yhteistyössä THL:n ja 
Työterveyslaitoksen kanssa. CC-kuljetusko-
neen ja NH90-helikopterin potilasevakuointi-
kykyä kohennetaan edelleen.

Kaikki edellä mainitut suorituskyvyt palvele-
vat myös puolustusvoimien toista päätehtävää 
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(muiden viranomaisten tukeminen) Yhteis-
kunnan turvallisuusstrategian (YTS) mukai-
sesti. Yhteiskunnan puolustamisen lisäksi 
puolustusvoimat pystyy tukemaan yhteiskun-
taa myös vakavissa häiriötilanteissa.

Simo Siitonen
lääkintäprikaatikenraali
puolustusvoimien ylilääkäri

Kuvat:
Puolustusvoimat

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 1

5



PUOLUSTUSvOImIEn LÄÄkInTÄhUOLTO 
POIkkEUSOLOISSA JA nORmAALIOLOJEn 

hÄIRIÖTILAnTEISSA 2015+

Puolustusvoimat suunnittelee toimintansa uhkakuvan ja sodan kuvan muutoksen perusteel-
la. On kyettävä valmistautumaan lähes vuosi etukäteen kriisiin, jonka kesto on korkeintaan 
viikkoja. Puolustusvoimauudistus siirtää lääkintähuollon joukkoja ja operatiivista vastuuta 
logistiikkarykmenteiltä Sotilaslääketieteen Keskukselle (SOTLK). Samanaikaisesti maavoi-
mat siirtyy hajautettuun taistelutapaan ja tehtävien mukaan muodostettavien kokoonpa-
nojen käyttöön. Myös lääkintähuolto siirtyy voimavarojen tasajaosta tilanteen mukaiseen 
kohdentamiseen ja käyttöön. Operatiivisen ja taktisen suunnittelun merkitys lisääntyy ja 
koulutustarve kasvaa. Samalla korostuu oikean tilannekuvan muodostamisen tärkeys.

jetuspalvelujen tuottamisesta. Kenttälääkintää 
tarvitaan sairastumisen ehkäisemiseen, lievien 
vammojen ja sairauksien hoitamiseen sekä vai-
keasti sairastuneiden ja haavoittuneiden hengen 
tai raajan pelastamiseen ja potilaan kuljettami-
seen evakuointisairaalaan eli käytännössä si-
viilisairaalaan. Hyvin järjestetty lääkintähuolto 
lisää taistelutahtoa ja auttaa joukkoja säilyttä-
mään suorituskykynsä.

Kuten aiemmin jo mainittiin, poikkeusoloihin 
voidaan sodan ajan lisäksi sisällyttää erilaiset 
rauhan ajan häiriötilanteet, esim. suuronnet-
tomuudet ja suuret luonnonkatastrofit. Puo-
lustusvoimilla on erikoiskalustoa sekä val-
miuksia, jotka soveltuvat häiriötilanteisiin ja 
suuronnettomuuksiin sekä erityisolosuhteis-
sa toimimiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi en-
sihoito- ja leikkausasema sekä suojelulääkin-
tävarustus, jonka avulla voidaan tarvittaessa 
toimia saastuneessa ympäristössä. SOTLK:n 
valmiuksia toimia kansallisena katastrofilää-
ketieteen osaamiskeskuksena on kehitetty jat-
kuvasti. Se voi toimia myös puolustusvoi-
mien lääkintävalmiuksien koordinaattorina 
lääkintähuollon virka-apuvalmiuksia kehitet-
täessä.

Tärkeinä kehittämisalueina ovat suojelulää-
kintä ja puolustusvoimien lentoevakuointiky-
ky. CC-kuljetuskoneen ja NH90-helikopterin 
lääkintävarustus on lähes yhtenevä siviiliter-
veydenhuollon helikoptereiden kanssa. Käyt-

Uusi kenttälääkintäjärjestelmä perustuu sy-
vään integraatioon yhteiskunnan terveyden-
huollon toimintajärjestelmien kanssa (Sai-
raanhoitopiirit, Sosiaali- ja terveysministeriö 
(STM), Huoltovarmuuskeskus (HVK), SPR:n 
Veripalvelu jne.). Kenttälääkinnän materiaali-
valmius on kunnossa ja nyt painopiste koh-
dentuu lääkintähuollon materiaalin käyttö-
koulutukseen ja suorituskykyisten joukkojen 
(moduulien) tuottamiseen.

Varusmiesten ja henkilökunnan kenttälääkin-
täkoulutusta uudistetaan siten, että se soveltuu 
jatkossa paremmin taistelutilanteisiin (taiste-
luensiapu). CC-kuljetuskoneen ja NH90-heli-
kopterin potilasevakuointikykyä kohennetaan 
jatkuvasti ja lisäksi biologisiin ja kemiallisiin 
uhkiin varautuminen jatkuu edelleen.

Poikkeusoloihin voidaan sodan ajan lisäk-
si sisällyttää erilaiset rauhan ajan häiriötilan-
teet, kuten suuronnettomuudet. Kaikki edellä 
mainitut suorituskyvyt palvelevat myös puo-
lustusvoimien toista päätehtävää (muiden vi-
ranomaisten tukeminen) Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategian (YTS) mukaisesti.

LÄÄkInTÄhUOLLOn TEhTÄvÄT 
POIkkEUSOLOISSA

Poikkeusoloissa puolustusvoimien lääkintä-
huolto vastaa kentällä tapahtuvasta terveyden-
hoito-, ensiapu-, ensihoito-, hoito- ja sairaankul-
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tökonseptin suunnittelua ja harjoittelua esi-
merkiksi suuronnettomuuksia varten tehdään 
yhdessä yliopistosairaaloiden ensihoitokes-
kusten kanssa.

Suojelulääkinnässä biologisten ja kemiallis-
ten aseiden ja uhkien tunnistamiskyky ja tie-
dot niiden haittavaikutusten ehkäisystä ja 
hoitomenetelmistä ovat kehittyneet merkit-
tävästi. Puolustusvoimat on kumppanoitunut 
siten, että suojautumisessa kemiallisia aseita 
vastaan (C-suojelulääketiede) on perustettu 
kansallinen Kemiallisten uhkien osaamiskes-
kus, jossa yhteistyökumppanina on Työter-
veyslaitos. Suojautumisessa biologisia asei-
ta vastaan (B-suojelulääketiede) kumppanuus 
on muodostettu puolestaan Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) kanssa perusta-
malla yhteinen kansallinen Biouhkien osaa-
miskeskus. 

kEnTTÄLÄÄkInTÄJÄRJESTELmÄ 

Kenttälääkintäjärjestelmä on useiden toimijoi-
den ketju, joka alkaa taistelijatoverin antamas-

ta ensiavusta, jatkuu evakuointiketjua pitkin ja 
päättyy evakuointisairaalaan. Paluukuljetuk-
sissa täydennetään lääkintämateriaalia.

Kenttälääkintäjärjestelmä perustuu syvään in-
tegraatioon yhteiskunnan terveydenhuollon toi-
mintajärjestelmien kanssa, uhkamalleista lähte-
vään yhteiseen poikkeusolojen suunnitteluun, 
henkilöstön sijoittamiseen poikkeusolojen or-
ganisaatioihin sekä yhteiseen toiminnan har-
joitteluun. Nykyisen kenttälääkintäjärjestelmän 
modulaarinen materiaali- ja henkilöstörakenne 
mahdollistaa aiempaa virtaviivaisemman jouk-
kotuotantokoulutuksen sekä voimavarojen kes-
kittämisen ja joustavan taktisen käytön pai-
nopistealueilla. Suorituskyvyn saavuttaminen 
edellyttää myös riittävää yhteistä tilanneku-
vaa sekä perusteiden ja suunnitelmien jatkuvaa 
tarkistamista. Toimintamalli sopii hyvin Yh-
teiskunnan turvallisuusstrategian tavoitteisiin, 
poikkeusoloihin valmistautumiseen sekä koko-
naismaanpuolustuksen konseptiin.

Potilaiden hoitovastuu vaihtuu evakuointi-
sairaalassa puolustusvoimilta julkiselle ter-
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veydenhuollolle. Evakuointisairaalana toimii 
tarkoitukseen soveltuva poikkeusolojen sai-
raalajärjestelmään kuuluva siviilisairaala. Eva-
kuointisairaalat vastaavat erikoislääkärita-
soista hoitoa vaativien haavoittuneiden tai 
sairastuneiden potilaiden jatkohoidosta kai-
kissa valmiustiloissa. Kumppanuussopimuk-
set sairaanhoitopiirien kanssa mahdollistavat 
poikkeusolojen yhteistoiminnan suunnittelun, 
valmistelun sekä harjoittelun rauhan aikana.

Sotilasapteekki ohjaa rauhanaikaista lääke-
logistiikkaa sekä valmistelee poikkeusolo-
jen kenttälääkintätoimintoja yhdessä kump-
panuussairaaloiden kanssa. Sen tehtävänä 
on muun muassa infuusionesteiden valmis-
tus poikkeusolojen tarpeisiin. Sotilasapteekil-
la on vastuullaan myös eräiden lääkeaineiden, 
kuten kemiallisen uhkan vastalääkkeiden, 
hankinta ja varastointi.

Modulaarisuus ja yhdenmukaisuus mahdol-
listavat lääkintävoiman joustavan taktisen 
käytön kaikille puolustushaaroille. Suoritus-
kykyisiä lääkintämoduuleja voidaan jakaa 
tehtävän ja tarpeen mukaan muodostettaville 
joukoille, kuten taisteluosastoille ja -ryhmil-

le jopa yli puolustushaararajojen. Uusi mo-
dulaarinen kenttälääkintäjärjestelmän mate-
riaalinen elinkaari kantaa päivityksien avulla 
2030-luvun taitteen yli. 

kEnTTÄLÄÄkInTÄkETJU 

Tavoitteena on, että potilas kohtaa kenttälää-
kinnän nopeana sarjana toisiaan seuraavia 
hoitoetappeja ja sairaankuljetuksia. Jokaisella 
hoitopaikalla ensihoitoa täydennetään tarvit-
taessa yhä voimakkaammilla toimenpiteillä, 
kunnes potilas on saatettu evakuointisairaa-
laan.

Lääkintävoimavarojen laadun ja määrän mää-
rittelyssä vaatimuksena on ”10-1-2–periaa-
te”, jonka mukaan verenvuotoa hillitsevä en-
sihoito on aloitettava 10 minuutin kuluessa 
haavoittumisesta, 1 tunnin sisällä on voitava 
aloittaa lääkärin antama ensihoito ja 2 tunnin 
sisällä on aloitettava hengen pelastava kirur-
ginen ensihoito. Suurin uhka tavoitteelle on 
evakuointikykyyn liittyvät rajoitukset.

Kymmenen minuutin vaatimus täyttyy, kun 
kaikilla taistelijoilla on hyvä taisteluensiapu-
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koulutus ja taistelijoiden joukossa on erikois-
koulutettuja taistelupelastajia sekä lääkintä-
miehiä. Tunnin vaatimus täyttyy, jos jokaista 
noin 100 taistelijaa kohden on lääkärijohtoi-
nen lääkintäryhmä. Kahden tunnin vaatimus 
edellyttää, että jokaista noin 1000 taisteli-
jaa kohden on lääkintäjoukkue, johon kuu-
luu leikkausryhmä. Lisäksi tarvitaan jokaista 
noin 5000 taistelijaa kohden lääkintäkomppa-
nia, jossa on leikkausryhmiä ja sairaankulje-
tusryhmiä edellä mainittujen hoitoportaiden 
välisiin potilassiirtoihin. 

Poikkeusolojen lääkintäyksikköjen tärkein 
voimavara on niihin reservistä sijoitetut ter-
veydenhuollon ammattilaiset, jotka toimivat 
vastaavissa tehtävissä myös siviilissä. Heidät 
on koulutettu työskentelemään taistelukentän 
olosuhteissa puolustusvoimien välineillä.

Kenttälääkintäkoulutuksen painopiste painot-
tuu yhä enemmän taistelijoiden, taistelijapa-
rien, partioiden ja ryhmien taisteluensiapu-
koulutukseen (TCCC, TC3, Tactical Combat 
Casualty Care). Taistelijoille jaetaan ensiside 
ja tarvittaessa vastalääkkeen antolaite. Taiste-
lupelastajille on kehitetty oma lääkintätarvi-
kesarja, joka on esim. erikoisjoukkojen käy-
tössä.

Lääkintäyksiköt koostuvat samanlaisista perus-
moduuleista, jolloin niitä on helppo täydentää 
ylemmältä portaalta, korvata tai vaihtaa alem-
man portaan moduuleja. Moduuleja voi yhdis-
tellä suuremmiksi lääkintäyksiköiksi. 

Erikoistilanteissa voidaan käyttää maavoi-
mien kuljetushelikoptereita, ilmavoimien kul-
jetuskoneita ja merivoimien aluksia ensihoi-
toryhmien, lääkintävarusteiden ja potilaiden 
nopeisiin siirtoihin. Lääkinnällisiä pelastus-
tehtäviä varten ne voidaan tarvittaessa varus-
taa lääkintävarusteilla, jotka on suunniteltu 
yhteistyössä ensihoidon siviiliasiantuntijoi-
den kanssa. 

Poikkeusolojen lääkintähuollon kannalta erit-
täin tärkeä voimavara ovat siviiliterveyden-
huollon sairaalat, ”evakuointisairaalat”. Vain 
niissä pystytään antamaan kaikkein vaati-
vin erikoislääkäritasoinen hoito ja aikaa vie-
vä parantava, korjaava ja kuntouttava hoito. 
Siviilisairaaloiden apteekit ja sairaanhoito-

tarvikevarastot toimivat myös puolustusvoi-
mien lääkintäyksiköille täydennyksiä ja-
kavina terminaaleina. Puolustusvoimilla ja 
siviilisairaaloiden ylläpitäjillä on strategiset 
kumppanuusasiakirjat ja niihin perustuvat va-
rautumis- ja valmiussuunnitelmat poikkeus-
olojen yhteistyön järjestämisestä.

Sodassa loukkaantuneiden siviilien ja haa-
voittuneiden sotilaiden hoitoedellytyksiä 
on varmennettu Huoltovarmuuskeskuksen 
omistamilla lääkeaineiden ja sairaanhoito-
tarvikkeiden varmuusvarastoilla. Lääkehuol-
tovarmuutta parantavat myös valmistajien, 
maahantuojien ja julkisen terveydenhuollon 
toimintayksiköiden lääkkeiden velvoitevaras-
tot. Sokinhoitonesteiden huoltovarmuutta pa-
rantaa SOTLK:n ylläpitämä tuotantovalmius 
ja Punaisen Ristin Veripalvelun järjestämä ve-
rihuolto. 

kEnTTÄLÄÄkInnÄn TUTkImUS- JA 
kEhITTÄmISTOImInTA

Sotilaslääketieteellisten tutkimusten paino-
pistettä on suunnattu puolustusvoimien suo-
rituskykyjä tukeviin alueisiin, kuten taisteli-
joiden ja joukkojen suorituskykyä selvittäviin 
aiheisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

• selviytyminen ja suorituskyky kylmässä 
ja kuumassa

• taistelukentän toksikologia 

• B-suojelulääketieteen sensori- ja kenttä-
diagnostiikan tutkimus 

• ilma- ja merivoimien erityistutkimusalueet. 

Puolustusvoimat on mukana myös kansalli-
sissa, muun muassa ravitsemusta, nautintoai-
neiden käyttöä, fyysistä ja psyykkistä kuntoa 
kartoittavissa sekä syrjäytymisen ehkäisyä tu-
kevissa hankkeissa.

Kirjoittaja:
Simo Siitonen 
lääkintäprikaatikenraali 
puolustusvoimien ylilääkäri

Kuvat:
Kari Stenius, puolustusvoimat
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mIInAnTORJUnTA-ALUkSET  
– mERIvOImIEn TULEvAA SUORITUSkYkYÄ

Katanpää-luokan miinantorjunta-alusten (MITO) myötä merivoimien suorituskyky pinnan 
alle kasvaa merkittävästi. Hankesopimus kolmesta Katanpää-luokan MITO-aluksesta sol-
mittiin italialaisen Intermarine-telakan kanssa marraskuussa 2006. MITO-alusten lisäksi 
toimitukseen kuuluu Miinasodankäynnin tietokeskus (Mine Warfare Data Centre, MWDC) 
sekä laaja varaosapaketti. Tavoitteena on saavuttaa operatiivinen toimintakyky kolmen 
aluksen laivueella vuonna 2017.

MITO-hankkeen tavoitteena on luoda merivoi-
mille uutta miinantorjuntakykyä, jolla kyetään 
miinanetsintään ja -tuhoamiseen merivoimilla 
jo käytössä olevan kosketus- ja heräteraivaus-
kyvyn lisäksi. Kolmen aluksen (Katanpää, Pu-
runpää ja Vahterpää) ja MWDC:n suoritusky-
vyillä parannetaan merivoimien operatiivista 
miinantorjuntakykyä, jolla osaltaan varmen-
netaan valtakunnallisesti tärkeät meriyhteydet 
ja -kuljetukset sekä toimintavapauden kan-
nalta kriittiset alueet. Lisäksi tavoitteena on 
kehittää merivoimien kykyä osallistua kan-
sainväliseen merivoimatoimintaan rannik-
koalueemme ulkopuolella. Rakennettavien 
MITO-alusten käyttötarkoituksia ovat 1) poh-
jankartoitus, 2) väylästöjen ja satama-alueiden 
olosuhde- ja kohdetietokantojen ylläpitämi-
nen, 3) miinantorjunta-operaatiot sekä 4) alu-
eellisen koskemattomuuden valvonta ja tur-
vaaminen.

LAIvAJÄRJESTELmÄ – 
ERIkOISRATkAISUILLA vAATIvIIn 
TEhTÄvIIn

Vedenalaisten kohteiden etsintä-, luokittelu- 
ja tuhoamisjärjestelmien toimivuuden takaa-
miseksi kokonaisuuden selkäranka on itse la-
vetissa – aluksessa ja sen laivajärjestelmissä. 
Toimintaympäristössään miinavaarallisella alu-
eella MITO-aluksen on oltava sekä herättee-
tön ja mahdollisimman shokinkestävä. Kahden 
edellä mainitun määräävän tekijän myötä MI-
TO-aluksen rakentaminen on hyvin haastavaa 
– sanonnan mukaan ainoastaan sukellusveneen 
rakentaminen lienee vaikeampaa. 

Lasikuidusta valmistettu umpilaminaattinen 
runkokonsepti on ollut Intermarinen osaamis-
aluetta jo lähes 30 vuoden ajan. Laminointi-
menetelmän etuina on mm. rungon kestävyys 
ja joustavuus vedenalaisessa räjähdyksessä. 
Intermarine on rakentanut Italian merivoi-
mien Lerici-luokkaan perustuvaa MITO-alus-
konseptia yhteensä 39 kappaletta kuuden eri 
maan merivoimille ennen Katanpää-luokkaa. 
Vaikka uusin teknologia miinantorjunnassa 
on mahdollistanut etsintä- ja tuhoamisoperaa-
tioiden toteuttamisen itse oletettujen miinoit-
teiden ulkopuolelta mm. AUV:n (Autonomius 
Underwater Vehicle) ja ROV:n (Remote Ope-
rated Vehicle) avulla, voidaan aluksen käy-
tettävyys varmistaa vain minimoimalla sen 
herätteet sekä kehittämällä aluksen ja sen jär-
jestelmien shokinkestävyyttä.

Edellä mainittujen shokki- ja herätevaatimus-
ten vaikutus näkyy aluksen jokaisessa järjes-
telmässä materiaalivalinnoista ja sijoittelusta 
lähtien. Paksuimmillaan n. 15 cm lasikuitu-
rungon yläpuoliset kansirakenteet ovat hiili- ja 
lasikuidusta sekä balsasta valmistettua kerros-
levyä. Aluksen propulsiolinjan osat on käsitel-
ty magneettisuuden poistamiseksi ja asennet-
tu erilliseen riippuvaan kehtoon irti rungosta. 
Propulsiolaitteiksi Merivoimat valitsi akus-
tisesti vähäherätteiset Voith Schneider –pro-
pulsiolaitteet, joiden myötä myös alusluokan 
ohjailuominaisuudet ovat erinomaiset. Laa-
ja järjestelmäkokonaisuus on asettanut myös 
haasteita tilaratkaisuille aluksen sisällä.
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MHC Katanpää.

mIInAnTORJUnTAJÄRJESTELmÄ – 
mODULAARInEn JA mOnIPUOLInEn 
TYÖkALUPAkkI 

Katanpää-luokan miinantorjuntajärjestelmän 
verraten laaja ”työkalupakki ” muodostuu kol-
men kokonaisuuden ympärille: pohjankartoi-
tus, miinanetsintä ja miinantuhoaminen. Osa 
sensoreista on modulaarisia ja käytettävissä 
esim. aluksen kumiveneestä käsin. Järjestel-
mäkokonaisuuteen on liitetty vielä MWDC 
tukemaan miinantorjuntaoperaatioita tehok-
kuuden ja nopeuden lisäämiseksi. Alusluokan 
miinantorjuntajärjestelmän toimittaja on sak-
salainen Atlas-Elektronik, jonka alihankkijoi-
na toimivat mm. norjalainen Kongsberg sekä 
ruotsalainen Saab Underwater Systems.

Pääosin rauhan aikana tehtävän reitti- ja poh-
jankartoituksen pääelementteinä ovat viisto-
kaikuluotain ja eri merenmittaussensorit. Hi-
nattava viistokaikuluotain SSS (Multibeam 
Sidescan Sonar) on reittikartoitukseen nopea 
ja reaaliaikainen. Aluksen runkoon asennetul-
la monikeilaisella MBES (Multi Beam Echo 
Sounder) – kaikuluotaimella saadaan tarkka 

syvyystieto sekä 3D-kuvaa merenpohjasta. 
Sensoreilla päästään myös pohjaa syvemmäl-
le: pohjanluokittelukaikuluotain, SES (Sedi-
ment Echo Sounder) määrittää pohjanlaadun 
ja upottavuuden esimerkiksi kaikuluotainten 
suorituskyvyn arvioimiseksi.

Miinanetsintä, tunnistaminen ja tuhoaminen 
tehdään AUV- ja ROV-järjestelmien sekä run-
koasenteisen sonarin avulla. Käytössä ovat 
myös järjestelmät raivaajasukeltajien käytöl-
le painekammioineen ja seoskaasujärjestel-
mineen. Nykyaikaisimpia AUV-järjestelmiä 
edustavat Hugin ja Remus. Yksinkertaistaen 
AUV:ta voidaan pitää vedenalaisina lennok-
keina. Niiden toiminta-aika on parhaimmil-
laan 24 tuntia. Hugin mahdollistaa laajojen 
alueiden ohjelmoidun kartoittamisen tarkan 
viistokaikumittaimen avulla ja merkittäväs-
ti pienempää Remusta voidaan käyttää vas-
taavasti mm. satama-altaiden tutkimiseen. 
AUV:den tai runkosonarin kartoituksen tu-
loksena löytyneet mahdolliset kohteet voi-
daan tunnistaa ja tuhota Double Eagle ja Sea-
fox ROV -järjestelmien avulla. 
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MWDC toimii osana MITO-konseptia mante-
reelle sijoitetusta tai liikkuvasta, alukselle si-
joitettavasta toimipisteestä käsin, tehtävänään 
mm. miinantorjuntaoperaatioiden suunnitte-
lu ja johtamisen tukeminen sekä analysointi. 
MWDC ei palvele yksistään Katanpää-luokan 
MITO-aluksia vaan sen tuottama tieto veden-
alaisesta toimintaympäristöstä voidaan välit-
tää myös muille yksiköille ja näin parantaa 
pintayksiköiden tilannekuvaa pinnan alle.

kATAnPÄÄ-LUOkAn ERIkOISvARUSTUS 
SOTILASLÄÄkInnÄn kAnnALTA

Jokaisessa aluksessa on painekammio, joka 
voidaan paineistaa yli 50 metrin sukellussy-
vyyttä vastaavaan paineeseen. Painekammi-
ossa on tilaa hoidettavalle ja hoitajalle, jolloin 
se tukee tehokkaasti operatiivista raivaussu-
kellustoimintaa. Epäillyt sukeltajantautitapa-
ukset ja liian nopeasti suoritetut sukeltajien 
pintaan paluut voidaan hoitaa nopeasti pai-
nekammiossa. Lääkintähytti varustellaan en-
sihoitovalmiuteen. Jos alus määrätään kan-
sainväliseen tehtävään, alukselle sijoitetaan 
tehtävän mukainen lääkintähenkilöstö ja -ma-
teriaali.

mITO-kOnSEPTI – mOnIPUOLISELLA 
SUORITUSkYvYLLÄ TULEvAISUUDEn 
mIInAnTORJUnTAAn

MITO-hankkeen suorituskyvyn myötä Me-
rivoimien miinantorjunnan kokonaiskonsep-
ti muuttuu merkittävästi. Uusi suorituskyky 

miinantorjunta-aselajin sisällä ei kuitenkaan 
tee vanhoja tarpeettomiksi. Muun muassa toi-
minta-alueen merenpohjan piirteistä ja vesi-
olosuhteista johtuen aselajin jokaista kolmea 
keinoa – etsintää, raivaamista ja sukeltajatoi-
mintaa on jatkossa kyettävä hyödyntämään ti-
lanteen mukaan. 

Katanpää-luokan sensoridatan avulla muodos-
tettua pohjakarttamateriaalia voidaan hyödyn-
tää merivoimien operatiivisessa suunnittelussa 
muun muassa analysoitaessa toimintavaihto-
ehtoja. MWDC:llä on kyky koota, jalostaa ja 
jakaa ko. tietoa tilanteen mukaan. Myös omi-
en miinaoperaatioiden suunnittelussa voidaan 
hyödyntää Katanpää-luokan keräämää dataa 
täsmällisten, uhkamaalien mukaisten miinoit-
teiden määrittämiseksi. 

Tulevaisuudessa Katanpää-luokan MITO-
alusten suorituskyvyllä voidaan tukea me-
riyhteyksien kulkukelpoisuutta. Kriisitilan-
teessa supistunut kauppameriliikenne voidaan 
entistä paremmin ohjata tiettyyn satamaan lo-
gistiikan eri tekijät huomioiden. Merivoimien 
taistelualusten toimintaedellytykset voidaan 
turvata entistä paremmin pitämällä operaati-
oiden edellyttämien siirtymisreittien, solmu-
kohtien ja tukialueiden miinauhka riittävän 
alhaisella tasolla.

Katanpää-luokan suorituskyvyllä voidaan tuot-
taa vedenalaisen toiminnan asiantuntijatukea 
myös muille viranomaisille valvonnan, etsin-
nän ja sukeltajaresurssien muodossa, erityises-
ti tilanteissa, joissa kyseessä ovat yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta merkittävät kokonaisuu-
det tai joissa töiden riskitaso on korkea.

RAkEnTAmISvAIhEESTA OPERATIIvISEkSI

MHC (Minehunter, coastal) Katanpää luovu-
tettiin Merivoimille toukokuussa 2012. Laivu-
een ensimmäisen aluksen henkilöstön koulu-
tus toteutettiin kesän ja syksyn 2012 aikana. 
Alus suorittaa merikokeita Suomen vesillä ke-
sään 2013 asti. Katanpään sisaralusten Purun-
pään ja Vahterpään testausohjelma on käynnis-
sä Välimerellä ja tämänhetkisen suunnitelman 
mukaan Purunpää luovutetaan Merivoimille 
talvella 2013 ja Vahterpää kesällä 2013.AUV Hugin
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Alusten merikokeiden jälkeisen takuuajan 
testaustoiminta toteutetaan loppukäyttäjän, 
Saaristomeren Meripuolustusalueen 4. Mii-
nanlaivueen koulutussuunnitelman mukai-
sesti, hyödyntäen myös kansainvälisen MI-
TO-yhteistyön suomia mahdollisuuksia. 
Tavoitteena on, että operatiivinen suoritusky-
ky (FOC, Full Operational Capability) saavu-
tetaan vuonna 2017. 

Kirjoittajat:
Kristian Isberg
komentajakapteeni
Hankesektorin johtaja
Merivoimien esikunta

Kai Parkkola
lääkintäkommodori, LT, dos
Merivoimien ylilääkäri
Merivoimien esikunta

Kuvat:
Puolustusvoimat, Nina Soini

Katanpään painekammio.

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 1

13



mAAvOImIEn UUDEn TAISTELUTAvAn 
vAATImUkSET LÄÄkInTÄhUOLLOLLE

Sodankuvan muuttuessa kehitetään Maavoimien kykyä vastata tulevaisuuden taisteluken-
tän haasteisiin. Maapuolustuksen tavoitteena on tuottaa vähemmillä, mutta suorituskykyi-
semmillä ja eri taistelulajeja monipuolisesti hyödyntävillä joukoilla vastustajalle niin suuret 
tappiot, että sen hyökkäys pysähtyy. 

Monivuotisen tieteellisen tutkimuksen ja ke-
hittämistyön perusteella päädyttiin muutta-
maan Maavoimien taistelutapa nykyaikaista 
taistelukenttää ja vastustajan suorituskykyä 
vastaavaksi. Uudistetussa taistelutavassa yh-
distyvät tehtävätaktiikka, kaikkien taistelu-
lajien hyödyntäminen, useat taktiset keinot 
tasosta riippumatta ja nykyaikainen sotava-
rustus. Joukkojen taisteluryhmitys muuttuu 
uudistuksen myötä entistä hajautetummaksi 
ja taktiikaltaan monipuolisemmaksi.

Uudistetulla taistelutavalla tarkoitetaan ennen 
kaikkea alueellisten joukkojen organisaatioi-
den kehittämistä ja niiden käyttö- ja toimin-
taperiaatteiden uudistamista aktiivisemmaksi 

kaikissa taistelulajeissa. Uudistetussa taiste-
lutavassa luovutaan ainakin osittain kaava-
maisesta ja jäykästä puolustustaktiikasta. 
Taktista syvyyttä kasvatetaan merkittävästi 
verrattuna voimassa olevaan toimintatapaan 
nähden. Uudistettua taistelutapaa voidaan ku-
vata siten nykytaktiikkaa soveltavaksi ja en-
tistä aktiivisemmaksi tavaksi taistella. Siinä 
yhdistyvät useat jo olemassa olevat taktiset 
periaatteet, joita hyödynnetään kaikilla tasoil-
la. Taistelutavassa ei siis luovuta kokonaan 
vanhasta, vaan sovelletaan nyt käytössä ole-
via periaatteita.

Uudistettu maasodankäynti perustuu alueel-
listen joukkojen torjunta- ja kulutusvoimaan, 
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johon yhdistyy operatiivinen tulenkäyt-
tö hyökkääjän syvyyteen sekä operatiivisten 
reservien iskut tilanteen vakauttamiseksi ja 
aloitteen tempaamiseksi. Alueellisten ja ope-
ratiivisten joukkojen taistelua tukevat raja- ja 
paikallisjoukot.

mITEn TURvATAAn hAAvOITTUnEIDEn 
vÄLITÖn hEnGEnPELASTAvA EnSIAPU?

Lääkintähuollon perusajatus on keskittää lää-
kintävoimaa ennakoivasti ja tilanteiden vaati-
musten mukaisesti. Lääkintähuollon hoitopai-
kat ja niiden tehtävät eivät tule merkittävästi 
muuttumaan aiemmasta. Haavoittunut saa tar-
vitsemansa ensihoidon komppanian ensihoi-
topaikalla. Ensihoitopaikan varustus ja henki-
löstön koulutus vastaavat uuden taistelutavan 
vaatimuksia. Leikkaushoitoa vaativat potilaat 
hoidetaan ensihoitojoukkueen perustamal-
la ensihoitoasemalla, jossa kyetään kirurgi-
seen ensihoitoon, erityisesti hengen ja raajan 
pelastaviin (ns. damage control surgery) toi-
menpiteisiin. Haasteena on, miten haavoittu-
neet saadaan hengissä hoitopaikalle asti.

Viimeaikaisten kansainvälisten sotatoimien 
kokemuksista tiedämme, että noin 90 % tais-
telukentän kuolemista tapahtuu ennen lääkä-
rin johtamaa hoitopaikkaa. Olosuhteet ovat 
harvoin taistelukentällä optimaaliset evaku-
oinnin kannalta ja hoitoonpääsyä voivat hi-
dastaa ja viivästyttää huonot sääolosuhteet, 
pimeys, evakuointikaluston ja -henkilöstön 
puutteet, vihollisen toiminta sekä lääkintäma-
teriaalin puutteet.

Taistelukentällä on kyettävä hoitamaan välit-
tömästi jo haavoittumispaikalla raajojen ra-
jut verenvuodot, jännitepaineilmarinta sekä 
turvaamaan avoimet ilmatiet. Jokaisen tais-
telijan varustukseen kuuluu kiristysside, jol-
la haavoittunut itse tai hänen taistelutoverin-
sa voi tyrehdyttää raajojen rajut verenvuodot. 
Erään raportin mukaan esimerkiksi Persian-
lahden ja Afganistanin sodissa kiristyssiteen 
asettaja oli 42 % tapauksista ei-lääkintähen-
kilö. Kiristyssidettä käytettäessä 95 % selvisi 
hengissä lääkinnän hoitopaikalle ja edelleen 
94 % jäi henkiin. Aiemmin ”pelätty” kompli-
kaatio, raaja-amputaatio, jouduttiin tekemään 
vain 16 %:ssa tapauksista.

Jokaiseen ryhmään kuuluu uudessa taisteluta-
vassa ryhmän taistelupelastaja. Haavoittumis-
tilanteissa taistelijapari osaa tyrehdyttää raajo-
jen rajun verenvuodon. Taistelupelastaja osaa 
myös laukaista jännitepaineilmarinnan sekä 
käyttää nieluputkea turvaamaan avoimet ilma-
tiet. Taistelupelastajan ja lääkintämiehen teh-
täviin kuuluu myös terveysriskien tiedustelu, 
osaltaan terveydenhoidon valvonta sekä en-
siavun antaminen ja täydentäminen. Tärkeää 
on myös haavoittuneen siirtäminen suojaan, 
sekä kivunhoito jo ennen ensihoitopaikkaa.

Lääkintämiehen rooli tulee jossain määrin 
muuttumaan, kun hengenpelastava ensiapu 
on viety ryhmätasolle. Lääkintämiehen teh-
täviin joukkueissa kuuluu mm. evakuointien 
järjestäminen, pelastuspisteen tai -pisteiden 
perustaminen sekä lääkintähuollon tilanne-
kuvan ylläpitäminen sekä lääkintämateriaalin 
täydentäminen.

Tavoitteena on evakuoida haavoittuneet tais-
telijat tunnin sisällä lääkärin johtamalle hoi-
topaikalle. Tähän tavoitteiseen ei kaikissa 
taistelutilanteissa aina päästä. Uuden taiste-
lutavan lääkintähuollon toteutuksella tuodaan 
kuitenkin lääkintähuollon kokonaissuoritus-
kykyyn merkittävä parannus, kun ensiapu-
toimia on tehostettu ja haavoittumispaikalla 
kyetään jo käytännössä hallitsemaan raajojen 
rajut verenvuodot. Haavoittumispaikalla aloi-
tettujen välittömien ensiaputoimien ansiosta 
haavoittuneen evakuoinnilla lääkinnän hoito-
paikkaan ei ole täten aina kiire.

On tutkittu myös ns. taistelijan ”pilleripake-
tin” (combat pill pack) käyttöönottoa. Haa-
voittunut taistelija ottaisi kipulääkkeen ja 
antibiootin jo haavoittumispaikalla, jolloin 
esim. evakuoinnin viivästyessä mahdolli-
set tulehdukset eivät muodostaisi merkittä-
vää lisääntynyttä riskiä. Afganistanissa eräi-
den maiden joukoilla kyseiset antibiootin ja 
kipulääkkeen yhdistelmät ovat rutiininomai-
sessa käytössä ja kuuluvat jokaisen taistelijan 
varustuksiin.

Taistelukentän suurimmat lääkintähuollon 
haasteet ovat ei-lääketieteellisiä. Tilanneku-
van luominen ja ylläpitäminen on välttämä-
töntä, jotta lääkintähuoltoa voidaan johtaa ja 
lääkintähuollon painopiste voidaan luoda tar-
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vittaville alueille. Henkilöstön osaaminen ei 
ole merkittävä haaste, onhan suurin osa ensi-
hoitopaikkojen ja -asemien henkilöstöstä ter-
veydenhuollon ammattilaisia. Toinen haaste 
on potilaiden evakuoiminen erityisesti etulin-
jasta sekä ensiavun aloittaminen ja haavoit-
tuneen siirtäminen suojaan taistelutilanteessa 
(care under fire). 
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ILmAvOImIEn kIInTEIDEn JA SIIRTYvIEn 
LEnTOTUkIkOhTIEn kEnTTÄLÄÄkInTÄ 2015 

Ilmavoimat varautuu strategisen iskun uhkamalliin kriisitilanteessa. Tämä uhkamalli on 
osoittautunut viimeaikaisissa konflikteissa edelleen paikkansapitäväksi. Strategisen iskun 
eräs ensimmäisistä toimista on puolustajan ilma-aseen lamauttaminen. Tämän vuoksi Il-
mavoimien kenttälääkintäjärjestelmä perustuu lentotukikohtiin sijoittuvaan suorituskykyyn.  

Ilmavoimien lentotukikohdat tulevat vuodes-
ta 2015 alkaen olemaan kiinteitä tai siirtyviä. 
Tämä mahdollistaa Ilmavoimien suoritusky-
vyn painopisteen luomisen strategisesti tär-
keälle alueelle aikaisempaa paremmin. Myös 
Ilmavoimien kenttälääkintäjärjestelmä on 
entistä voimakkaammin Ilmavoimien esi-
kunnan johdossa. Kiinteän lentotukikohdan 
kenttälääkinnästä vastaa vahvennettu lääkin-
täkomppania, jonka rakenne on muutettu mo-
dulaariseksi sisältäen ensihoitojoukkueen ja 
evakuointijoukkueen. Konservatiivisessa hoi-
dossa lääkintäkomppaniaa tukee Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen terveysasemista muodos-
tettu sodan ajan joukko.

Siirtyvän lentotukikohdan kenttälääkinnän suo-
rituskyvystä vastaa ensihoitojoukkue. 

Kenttälääkinnän suorituskyky kiinteissä ja 
siirtyvissä lentotukikohdissa muodostuu re-
serviin sijoitetuista kertausharjoituskoulute-
tusta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä, 
päivitetyistä sodan ajan lääkintähuoltosuunni-
telmista, uudenaikaisesta kenttälääkintämate-
riaalista ja toimivasta potilaiden evakuointi-
järjestelmästä. Kenttälääkinnän suorituskyky 
on valmiutta kohotettaessa saatava nopeas-
ti hyvälle tasolle, koska strategisessa iskussa 
lentotukikohdat ovat ensimmäisiä maaleja.  

RESERvIn kERTAUShARJOITUkSET

Ilmavoimissa reservin lääkintähenkilöstö 
koostuu terveydenhuollon ammattihenkilöis-
tä, jotka on jo etukäteen kertausharjoituksissa 
koulutettu toimimaan Ilmavoimien kenttälää-
kintäjärjestelmässä. Tämä koskee niin lääkä-
reitä kuin muutakin hoitohenkilökuntaa. Il-
mavoimien esikunta on vuosikymmenien ajan 
vuosittain kouluttanut reservin lääkäreitä teh-

täväkohtaisissa kertausharjoituksissa ja len-
nostot yhteistyössä paikallisen Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen terveysaseman kanssa ovat 
vastanneet lentotukikohtien joukkokohtaisis-
ta kertausharjoituksista ja reservin sairaanhoi-
tajien kenttälääkintäkoulutuksesta.  

kEnTTÄLÄÄkInTÄmATERIAALI

Lentotukikohtien kenttälääkintämateriaali on 
jo olemassa valmiusvarastoissa. Materiaali ei 
ole tarkoitettu pölyttymään varastoihin, vaan 
sitä on syytä käyttää jo rauhan aikana kou-
lutuksessa. Tärkeän osan materiaalista muo-
dostavat ensihoitoasemat (EHAS) ja ensihoi-
topaikat (EHP). Kenttälääkintämateriaaliin 
kuuluvat myös otto-ambulanssit, joihin sijoi-
tetaan sotavarustehyväksynnän saanut siirret-
tävä paarivarustus. Otto-ambulanssit muodos-
tavat lentotukikohtien määrältään suurimman 
evakuointikyvyn, jota tulevaisuudessa tulee 
harjoitella kaikissa kiinteissä ja siirtyvissä 
lentotukikohdissa.  CC-kuljetuskoneen ME-
DEVAC-suorituskykyä voidaan tarvittaessa 
käyttää pidempien etäisyyksien potilasevaku-
ointeihin, jos evakuointietäisyydet muodostu-
vat kriittisiksi. 

nATO READInESS FORCE (nRF)

Ilmavoimien kansainvälinen Hornet-yksikkö 
osallistuu NRF-päivystykseen vuonna 2014. 
Kenttälääkintä tulee olemaan osa yksikön suo-
rituskykyä. NATO-evaluaatio Saksassa vuon-
na 2009 antoi paljon mielenkiintoista tietoa 
siirtyvän lentotukikohdan kenttälääkintäjär-
jestelmän kehittämiseen. NATO:n malli 10-
1-2 on edelleen NRF-suorituskyvyn perusta. 
Yksikön jokaisen sotilaan tulee pystyä anta-
maan itselleen ja taistelijaparilleen taisteluen-
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siapua vakavaa haavoittumista seuraavan 10 
minuutin ajan. Lentotukikohdan vastuualueen 
sisällä on tunnissa toteutettava lääkäritasoi-
nen ensihoito ja saatava evakuoitua haavoit-
tunut kahdessa tunnissa hengen ja raajan pe-
lastavaan hätäkirurgiseen hoitoon. 

TAISTELUEnSIAPU OSAkSI JOkAISEn 
SOTILAAn AmmATTITAITOA

Kenttälääkintäjärjestelmän ensimmäinen osa 
on sotilaan omatoiminen tai taistelijaparin 
antama taisteluensiapu. Siinä korostuu tilan-
teen arviointi, siirto asevaikutuksesta suo-
jaan, suurten verenvuotojen tyrehdyttämien 
ja hengitysteiden auki pitäminen. Jos taiste-
luensiapua ei osata antaa haavoittumista seu-
raavien minuuttien aikana, on kenttälääkintä-
järjestelmän toimivuus merkittävästi alentunut. 
Evakuointi kiinteässä ja siirtyvässä lentotuki-
kohdassa haavoittumispaikalta EHAS:lle tai 
suoraan evakuointisairaalaan on taistelutilan-
teessa haastavaa esim. viholliskoneista levite-
tyn siroitemiinoitteen vuoksi. Lentotukikoh-
dassa oleva joukko vastaa itse haavoittuneiden 
evakuoinnista lääkintäkomppanian hoitopai-
kalle. Lentotukikohtaan kohdistuneiden isku-
jen jälkeen on yhteistyö evakuointijoukkueen 
lääkintäupseerin ja lentotukikohdan suojauk-

sen johtopaikan välillä erittäin tärkeää eva- 
kuointien priorisoimiseksi ja organisoimiseksi. 

TULEvAISUUDEn hAASTEITA

Ilmavoimien kenttälääkintäjärjestelmä perus-
tuu motivoituneeseen ja kertausharjoituksissa 
koulutettuun reservin ammattihenkilöstöön. 
Puolustusvoimauudistuksen tärkeimpiä ta-
voitteita on muokata puolustusjärjestelmää si-
ten, että budjettikehys tulevaisuudessa riittää 
toiminnan rahoittamiseen ja kertausharjoitus-
koulutukseen. Ilmavoimien kansainvälisty-
minen tarjoaa myös loistavia mahdollisuuksia 
reservin lääkäreille ja sairaanhoitajille osal-
listua Ilmavoimien toimintaan sotilaallisessa 
kriisinhallinnassa.
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ELInTARvIkE- JA vESIvÄLITTEISTEn 
EPIDEmIOIDEn SELvITTÄmInEn JA TORJUnTA 

PUOLUSTUSvOImISSA
Vuosittain puolustusvoimissa, niin kotimaassa kuin sotilaallisessa kriisinhallinnassa ulko-
mailla, syntyy epidemioita, joiden aiheuttajaksi paljastuu jokin elintarvike tai vesi. Yksit-
täisessä epidemiassa voi sairastua useita kymmeniä, jopa satoja sotilaita, ja tällöin joukon 
toimintakyky voi äkillisesti romahtaa useiksi päiviksi. Elintarvike- ja vesiturvallisuuden ja 
siten osaltaan joukkojen suorituskyvyn turvaamisen kannalta on tärkeää, että elintarvike- ja 
vesivälitteiset epidemiat selvitetään. Selvittämisellä pyritään saamaan arvokasta tietoa epide-
mian aiheuttaneista mikrobeista tai -toksiineista, tartuntareiteistä ja epidemiaan johtaneista 
syistä. Näitä tietoja käytetään epidemian leviämisen pysäyttämiseksi ja uusien, niin tavan-
omaisten kuin tahallisesti levitettyjen, epidemioiden torjumiseksi. 

Elintarvike- tai vesivälitteisellä epidemialla, 
ns. ruokamyrkytysepidemialla, tarkoitetaan 
sairastapausten ryvästymää, jossa tiettynä ai-
kana vähintään kaksi henkilöä on saanut oi-
reiltaan saman sairauden nautittuaan samaa 
alkuperää olevaa elintarviketta tai talous- tai 
muuta vettä, ja missä epidemiologisesti kysei-
nen elintarvike tai talousvesi voidaan osoittaa 
sairauden lähteeksi. Puolustusvoimissa jouk-
kojen toiminnasta ja organisaation erityis-
piirteistä johtuen ruokamyrkytysepidemiak-
si määritellään tapaus, jossa samoin oirein 
sairastuneita henkilöitä kahden vuorokauden 
kuluessa on vähintään viisi. Harvinaisen tai 
hyvin vakavan taudinaiheuttajan, kuten bo-
tulinum-neurotoksiinin, aiheuttamassa ruo-
kamyrkytyksessä katsotaan ilmoitettavaksi ja 
selvitettäväksi epidemiaksi jo yhden yksittäi-
sen henkilön sairastuminen.

Elintarvikkeen tai talousveden välityksellä ai-
heutunut sairaus voi olla mikrobin aiheutta-
ma tartuntatauti (infektio) tai mikrobin tuot-
taman tai muun toksiinin aiheuttama äkillinen 
myrkytys (intoksikaatio). Ruokamyrkytys il-
menee yleensä ruuansulatuselimistön (maha-
suolistokanavan) oireiluna kuten oksentelu-
na, ripulina ja/tai vatsankouristeluna. Lisäksi 
oireina voivat olla yleinen pahoinvointi, kuu-
me ja päänsärky. Varsinaisen primääritaudin 
lisäksi sairastuneille voi aiheutua myös han-
kalia jälkitauteja ja -oireita.

Ruuansulatuskanavan infektioita voivat aihe-
uttaa salmonellat, kampylobakteerit, shigel-
lat, Escherichia coli, yersiniat, norovirukset 
ja parasiitit kuten Giardia ja Cryptospori-
dium. Mikrobien ruuansulatuskanavassa tuot-
tamien toksiinien aiheuttamat oireet ovat tyy-
pillisiä Clostridium perfringensin, Vibrio 
choleraen ja Escherichia colin aiheuttamis-
sa infektioissa. Varsinaisia intoksikaatioita 
aiheuttavat elintarvikkeen tai veden mukana 
ihmiseen joutuvat toksiinit. Tällaisia myrky-
tyksiä aiheuttavat esim. stafylokokkien ente-
rotoksiinit, Clostridium botulinumin tuottama 
botulinumneurotoksiini, Bacillus cereuksen 
tuottama kereulidi, homeiden tuottamat my-
kotoksiinit ja biogeeniset amiinit kuten hista-
miini ja tyramiini. 

ELInTARvIkE- JA vESIvÄLITTEISET 
EPIDEmIAT PUOLUSTUSvOImISSA JA 
mUUALLA

Puolustusvoimat on kiinteä osa ympäröivää 
yhteiskuntaa ja epidemiat voivat helposti levi-
tä joukko-osastoihin saastuneiden elintarvik-
keiden tai veden välityksellä. Lisäksi epide-
mia voi levitä varusmiesten ja henkilökunnan 
mukana muualta ympäröivästä yhteiskunnas-
ta joukko-osastoihin tai päinvastoin. Vuosit-
tain puolustusvoimissa syntyy muutamia epi-
demioita, joiden aiheuttajaksi paljastuu jokin 

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 1

19



elintarvike tai talousvesi tai niiden käsittely-
virhe. Yksittäisessä epidemiassa voi sairastua 
äkillisesti useita satoja varusmiehiä ja henki-
lökuntaan kuuluvaa. Kuvassa 1 esitetään yk-
sinkertaistettuna epidemiaan johtavia syitä. 

Vuosittain koko Suomessa arvioidaan noin 
500 000 henkilön sairastuvan jonkin mikrobin 
tai toksiinin aiheuttamaan elintarvike- tai vesi-
välitteiseen sairauteen. Suurin osa, yleensä yli 
90 %, vuosittain Suomessa raportoiduista epi-
demioista on elintarvikevälitteisiä ja loput ta-
lousvesivälitteisiä. Suurimmat yksittäiset epi-
demiat (eniten sairastuneita) ovat kuitenkin 
olleet talousveden aiheuttamia, koska vesi-
huollon saastuessa saastuneelle vedelle altis-
tuneita on yleensä satoja tai useita tuhansia. 
Yleisimmät epidemioita aiheuttaneet elintar-
vikkeet ovat Suomessa olleet liha ja lihaval-
misteet, tuoreet kasvikset ja niistä valmistetut 
tuotteet sekä kala ja kalavalmisteet. Raportoi-
duissa ruokamyrkytysepidemioissa noin kol-
masosassa ei välittäjäelintarviketta kuitenkaan 
pystytä osoittamaan tai useampaa kuin yhtä 
elintarviketta epäillään tartunnan lähteeksi. 

Eräs parhaiten selvitetyistä ja dokumentoi-
duista puolustusvoimien vesivälitteisestä epi-
demiasta tapahtui heinäkuussa 1987, jolloin 
harjoitteleva joukko käytti vastoin ohjeistus-
ta puhdistamatonta purovettä juomavetenään. 
Tässä Campylobacter jejunin aiheuttamassa 
vatsatautiepidemiassa sairastui 88 varusmie-
hestä vuorokauden kuluessa kaikkiaan yli 60, 
ja harjoitus jouduttiin keskeyttämään.  

Puolustusvoimissa poikkeuksellisen laajoja 
elintarvikevälitteisiä epidemioita esiintyi var-
sinkin 1998, jolloin puhkesi ainakin neljä suur-
ta noroviruksen aiheuttamaa vatsatautiepide-
miaa. Epidemioissa sairastui äkillisesti useita 
satoja varusmiehiä ja henkilökuntaan kuulu-
vaa. Epidemioiden leviämisen estämiseksi joi-
denkin joukko-osastojen taisteluharjoituksia ja 
viikonloppuvapaita peruttiin. Epidemioiden ai-
heuttajaksi paljastuivat saastuneet ja kuumen-
tamatta tarjotut pakastemarjat. Epidemioiden 
uusiutumisen estämiseksi Elintarviketurval-
lisuusvirasto (Evira) antoi edelleen voimassa 
olevan marjojen kuumennussuosituksen ja tä-
mänkaltaiset epidemiat loppuivat. 

Kuva 1. Elintarvike- tai vesivälitteinen epidemia voi puhjeta monen eri syyn ja puutteellisen tai 
puuttuvan valvonnan seurauksena ja romahduttaa joukon suorituskyvyn äkillisesti. 
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RUOkAmYRkYTYSTEn SELvITTÄmInEn 

Ruokamyrkytysepäilystä ilmoittaminen sekä 
sen selvitys- ja torjuntatoimet ovat elintar-
vike- ja terveydensuojelulakien mukaisia 
velvollisuuksia. Ruokamyrkytysepidemian 
selvittämisellä pyritään ensisijaisesti ehkäi-
semään epidemian leviäminen ja sen uusiu-
tuminen sekä varmistamaan potilaiden oikea 
hoito. Ruokamyrkytysepidemioiden selvit-
tämisen ja raportoinnin tarkoituksena on li-
säksi auttaa elintarvikeviranomaisia ja elin-
tarvikealan toimijoita suunnittelemaan ja 
kehittämään elintarviketurvallisuutta ja -val-
vontaa sekä ohjausta ja koulutusta. On tärke-
ää, että selvitystyö käynnistetään mahdolli-
simman nopeasti epidemiaepäilyn herättyä. 
Kuvassa 2 esitetään yksinkertaistettuna epi-
demiaselvityksen kulku puolustusvoimissa.

Elintarvikevalvontaviranomaisen, myös puo-
lustusvoimissa, on viipymättä ilmoitettava 
epidemiaepäilystä Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitokselle (THL) sekä toimitettava tapaus-
ta koskeva selvitysilmoitus edelleen kolmen 
kuukauden kuluessa Eviralle. Puolustusvoi-
missa epidemiaselvityksistä vastaa ensisi-
jaisesti alueellinen ympäristöterveysvalvon-
nasta vastaava viranhaltija (puolustushaaran/
huoltorykmentin eläinlääkäri tai ympäristöy-
litarkastaja) apunaan paikallinen varuskun-
nallinen ruokamyrkytysten selvitystyöryhmä. 
Selvitystyötä tukevat tarvittaessa Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen ympäristöterveysalan 
eläinlääkärit sekä puolustusvoimien epide-
miologi. Selvitystyön tehokkaan aloittami-
sen ja onnistumisen kannalta epidemiaselvi-
tystyöryhmien kokoonpano, työsuunnitelma 
ja ryhmien sisäinen tehtävänjako on pidettä-
vä ajan tasalla ja tarvittaessa selvitystyötä on 
harjoiteltava. Varuskunnallisten selvitystyö-
ryhmien lisäksi puolustusvoimissa on kehit-
teillä valtakunnallinen asiantuntijaryhmä, jota 
voitaisiin käyttää esim. sotilaallisessa kriisin-
hallinnassa ilmaantuvien tai erityisosaamista 
vaativien epidemioiden selvittämiseen.

Kuva 2. Elintarvike- tai vesivälitteisen epidemian selvittämisen vaiheet puolustusvoimissa.
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Selvitystyössä pyritään selvittämään ruoka-
myrkytysten aiheuttaja (mikrobi/toksiini), sen 
lähde, eli yksittäinen elintarvike tai vesi, sekä 
elintarvikkeiden valmistuksessa tai käsitte-
lyssä tapahtuneet virheet. Epidemiologisen 
tutkimuksen lisäksi tarvitaan mikrobiologisia 
ja kemiallisia elintarvike- ja talousvesitutki-
muksia, sairastuneiden kliinisiä tutkimuksia, 
tarkastuksia elintarvikehuoneistoihin ja ve-
silaitoksiin valmistus- ja käsittelyvirheiden 
toteamiseksi sekä altistuneiden kyselytutki-
muksia. Molekyyliepidemiologisin keinoin 
voidaan selvittää elintarvikkeista tai vedes-
tä, niiden käsittely-ympäristöstä sekä sairas-
tuneista henkilöistä eristettyjen mikrobien 
geneettisiä ominaisuuksia verrata ja näin voi-
daan epidemian aiheuttaja ja tartuntareitti sel-
vittää hyvinkin yksityiskohtaisesti. 

Selvityksen kuluessa voi herätä myös kysy-
mys epidemian tahallisuudesta tai sabotaasis-
ta. Tällöin selvitys voi muuttua myös rikostut-
kinnaksi turvallisuusviranomaisen johdolla.

ELInTARvIkE- JA vESIvÄLITTEISTEn 
EPIDEmIOIDEn TORJUnTA On JATkUvAA 
TYÖTÄ 

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden 
selvittämiseen ja torjuntaan on oltava jatkuva 
valmius. Puolustusvoimissa elintarviketurval-
lisuutta ylläpidetään ja kehitetään varsinaisen 

elintarvikevalvonnan lisäksi toimijoiden oh-
jauksen, koulutuksen ja omavalvonnan kei-
noin.  Lakisääteinen elintarvikehuoneistojen 
omavalvontajärjestelmä on omalta osaltaan 
parantanut koko elintarvikeketjun valmiuk-
sia ehkäistä elintarvikehygieenisiä riskejä 
sekä reagoida havaittuihin epäkohtiin mah-
dollisimman nopeasti. Epidemian selvittämi-
sen ja leviämisen estäminen korostuu erityi-
sesti kenttäolosuhteissa niin kotimaassa kuin 
sotilaallisessa kriisinhallinnassa ulkomailla-
kin. Näissä olosuhteissa hygienian ylläpito, 
vaarojen tunnistaminen, riskien hallinta sekä 
elintarvike-, vesi- ja majoitusjärjestelyt ovat 
haasteellisia. Hallitsematon epidemia voi le-
vitä nopeasti ja saada suurenkin joukon äkil-
lisesti toimintakyvyttömäksi useiksi päiviksi.
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vARUSmIESTEn InFEkTIOTAUDIT  
JA nIIDEn EhkÄISY

Varusmiesten suurimman tautiryhmän muodostavat infektiotaudit, joita esiintyy yksittäisinä 
tapauksina ja erisuuruisina epidemioina varuskunnissa. Yleisimpiä ovat ylähengitystiein-
fektiot, nielutulehdukset ja suolistoinfektiot. Katsaus esittelee näiden infektiotautien erityis-
piirteitä puolustusvoimissa. 

Tavallisin varusmiesten infektiotauti on ylä-
hengitysteiden äkillinen tulehdus, josta ai-
heutuu vuosittain noin 60 000 käyntiä va-
ruskuntien terveysasemilla. Tyypillisimpiin 
aiheuttajiin kuuluvat mm. influenssa A- ja B-
virukset, parainfluenssa-, rhino- ja RS-viruk-
set. Useimmissa tapauksissa aiheuttaja jää 
epäselväksi, eikä lievissä tapauksissa tarkka 
etiologinen diagnoosi ole tarpeenkaan. Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hen-
gitystieinfektioiden virologinen seuranta va-
ruskunnissa ja eräät muut tutkimushankkeet 
ovat antaneet arvokasta tietoa taudinaiheutta-
japatogeeneistä varuskunnissa. Suurehkoista 
sairastuvuusluvuista johtuen myös virusten ai-
heuttamien ylähengitystieinfektioiden baktee-
riperäiset jälkitaudit, lähinnä korvatulehduk-
set, poskiontelotulehdukset ja keuhkokuumeet 
ovat varuskunnissa tavallisia aiheuttaen mer-
kittävää morbiditeettia varusmiesten keskuu-
dessa. Tällaiset kausiepidemiat vaativat myös 
runsaasti terveydenhuollon resursseja. 

Varuskuntien infektiotautitilanne heijaste-
lee koko väestön infektiotaakkaa. Varusmies-
ten palatessa palvelusvapailta varuskuntiin he 

tuovat mukanaan erilaisia taudinaiheuttajia. 
Suhteellisen ahtaat majoitustilat ja suurehkon 
henkilömäärän oleskelu samassa sisätilassa 
johtavat tartuntojen tavallista nopeampaan le-
viämiseen. 

Epidemia-aaltoina esiintyvät taudit, kuten in-
fluenssa, mykoplasma ja hinkuyskä esiintyvät 
samaan aikaan niin varuskunnissa kuin niiden 
ulkopuolella. Varuskunnat toimivatkin erään-
laisina indikaattoreina maan tartuntatautiti-
lanteesta.

InFLUEnSSA

Kausi-influenssa eri muodoissaan on sään-
nöllisesti rasittanut varusmiespalvelustaan 
suorittavia, joilla taudin ilmaantuvuus on 
suurempaa kuin muulla väestöllä. Kokemus-
peräisesti vaikuttaa siltä, että A-influenssa on 
akuutilta oirekuvaltaan voimakkaampi, mut-
ta B-influenssaa seuraa enemmän jälkitauteja. 
Sikainfluenssaviruksen A(H1N1) aiheuttama 
pandemia aiheutti syksyllä 2009 puolustus-
voimissa haastavan tilanteen. Sairastuneiden 
määrä oli suuri, mutta vakavasti sairastunei-
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den määrä jäi alhaiseksi. Ensimmäinen varus-
kunnallinen tautiaalto ajoittui jo alkusyksyyn; 
epidemian leviäminen rajattiin määräaikaisel-
la varusmiesten lomakiellolla (karanteenilla) 
jo heti alkuvaiheessa eikä tauti levinnyt va-
ruskunnasta muuhun väestöön vielä alkusyk-
systä. Osin tämän seurauksena Suomessa eh-
dittiin käynnistää riskiryhmien rokotukset 
ennen kansallisen epidemian huippua.

Vuodesta 2010 alkaen varusmiespalvelustaan 
suorittaville on suositeltu influenssan hoito-
lääkitystä mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa oireiden puhjettua. Tällä on osaltaan 
pyritty siihen, että sairastamisaika olisi lyhy-
empi ja jälkitauteja olisi vähemmän, etenkin 
kun astmatyyppistä oireilua esiintyy nuorissa 
varusmiehissä suhteellisen runsaasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrä-
si THL:n suosituksesta vuonna 2012 kausi-in-
fluenssarokotteen varusmiesten pakolliseksi 
suojarokotukseksi. Tämän päätöksen vaiku-

tuksia sairastavuuteen jäädään nyt mielen-
kiinnolla odottamaan.

nIELUTULEhDUS

Varusmiesten nielurisatulehdusten etiologiset 
tutkimukset ovat osoittaneet, että tonsilliitti, 
joka on varusmiesten tavallisimpiin kuuluva 
infektiotauti, on useimmiten muiden mikro-
bien kuin A-ryhmän streptokokin aiheuttama. 
Tämä ei poikkea oleellisesti siviilimaailman 
vastaavasta tilanteesta. Ongelmana on kuin-
ka paljon pikatesteihin voidaan luottaa nie-
lurisatulehduksen diagnostiikassa erityises-
ti muun kuin A-ryhmän streptokokin ollessa 
kyseessä. Pelkkä kliininen diagnoosi on hy-
vin epäluotettava, esimerkiksi adenoviruksen 
aiheuttamassa tonsilliitissa on usein saman-
suuntainen nielun kliininen löydös kuin klas-
sisessa A-streptokokkiangiinassa. Tilannetta 
voi hämmentää potilaan kohonneet CRP- ja 
leukosyyttitasot. Mikäli antibiootti on jo aloi-
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tettu, siitä luopumisen täytyisi perustua huo-
mattavan varmaan diagnoosiin. Mononukle-
oosi muodostaa varuskunnissakin tärkeän 
erotusdiagnoosin tonsilliittien osalta.

kEUhkOkUUmE

Keuhkokuume on suhteellisen yleinen saira-
us varusmiehillä tapausmäärän vaihdellessa 
viimevuosina 700 ja 1200 välillä. Suuri keuh-
kokuumetapausten määrä nuorilla hyväkun-
toisilla kansalaisilla on jo pitkään herättänyt 
pohdintaa ja kaipaisi uusia tutkimushankkei-
ta. Keuhkokuumeessa yleinen aiheuttaja on 
pneumokokki, mutta myös muut mikrobit ku-
ten Mycoplasma pneumoniae ja Chlamydia 
pneumoniae sekä monet virukset aiheutta-
vat varusmiesten keuhkokuumetta. Riittävän 
pitkä liikunnanrajoitus toipumisvaiheessa on 

tärkeätä, koska fyysinen suorituskyky saattaa 
olla heikentynyt useita viikkoja keuhkokuu-
meen jälkeen.

SYDÄnLIhASTULEhDUS

Sydänlihastulehdusta (infektiomyokardiittia) 
esiintyy harvakseltaan nuorilla terveillä mie-
hillä. Varusmiesten kohdalla taudin aiheutta-
jiksi on todettu mm. adeno- ja influenssaviruk-
set, streptokokki ja mononukleoosia aiheuttava 
Epstein-Barr -virus. Sydänlihastulehdus on va-
rusmiehellä tavallisesti vähäoireinen. Koska 
diagnosoimattomaan sydänlihastulehdukseen 
liittyy fyysisessä rasituksessa huomattava riski, 
on kuumeisen infektiotaudin yhteydessä muis-
tettava sen mahdollisuus. 

Varusmiesten keuhkokuumeet  
2008–2012:

Vuosi Lkm

2008 697

2009 786

2010 972

2011 1255

2012 I-XI 831

Varusmiesten sydänlihastulehdukset 2008–2012:

Vuosi                                                                                            Lkm

2008 25

2009 28

2010  25

2011 17

2012 I-XI 19
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hInkUYSkÄ

Vuonna 2011 muutamissa varuskunnissa 
esiintyi hinkuyskäepidemioita ja tästä syystä 
STM:n päätöksellä varusmiesten pakollisiin 
rokotuksiin lisättiin vuonna 2012 hinkuyskä-
rokote. Varusmiehille itselleen tulevan suojan 
lisäksi tilanteesta hyötyy myös heidän lähi-
piirinsä, ensisijassa pienet imeväiset kotona. 
Rokotuksesta huolimatta hinkuyskän mah-
dollisuus varusmiehillä on erotusdiagnoosina 
huomioitava.

TUhkAROkkO

Vuonna 2011 eteläsuomalaisessa varuskun-
nassa sairastui viisi henkilöä tuhkarokkoon; 
sairastuneissa oli ilman lainkaan rokotus-
suojaa olevia ja täyden rokotussuojan omaa-
via. Kaiken kaikkiaan tuhkarokolle altistui 
huomattava määrä ihmisiä puolustusvoimis-
sa ja siviilissä. Tuhkarokkoepidemia käyn-
nisti laajat varuskunnalliset torjuntatoimet ja 
kontaktijäljityksen ja aiheutti huomattavan 
työmäärän sekä varuskunnan sisällä että sen 
ulkopuolella. Pakolliseen suojarokotusohjel-
maan on tämän vuoksi vuodesta 2012 alkaen 
sisällytetty kolmoisrokote erityisesti tuhkaro-
kon erittäin herkän tarttuvuuden ja aikuisil-
la tautiin liittyvien vakavien jälkitautien ris-
kin estämiseksi. Kliinisesti on huomioitava, 
että tuhkarokkorokotus ei anna sataprosent-
tista suojaa tautia vastaan ja että Euroopassa 
tämän tartuntataudin epidemiatilanne on huo-
nontunut.

hARvInAISET TARTUnTATAUDIT

Fulminantit infektiot varusmiehillä ovat har-
vinaisia. Niiden kohdalla on tärkeätä tapa-
usten varhainen erottaminen muista sairas-
tumisista tehokkaan hoidon aloittamiseksi 
riittävän nopeasti. Rokotuksesta huolimatta 
on vuosittain esiintynyt varusmiesten vakavia 
yksittäisiä meningokokki-infektioita. Kaikki 
tapaukset, joissa aiheuttajabakteeri on onnis-
tuttu tunnistamaan, ovat olleet sellaisen kan-
nan aiheuttamia, jota vastaan olemassa ole-
va rokote (tyyppejä ACWY vastaan) ei anna 
suojaa. Tutkimuksien perusteella on myös to-
dettu, että varusmiespalveluksen aikana nie-

lukannoissa tavataan meningokokkibakteerin 
tyyppejä, jotka ovat potentiaalisia taudinai-
heuttajia. Meningokokki-nielukantajuuden 
määrää voidaan mahdollisesti käyttää indi-
kaattorina yleisemmästä tartuntatautivaaran 
mahdollisuudesta selvitettäessä esim. majoi-
tustiheyden vaikutuksia. Puolustusvoimissa 
on ollut käytäntönä, että meningiittitapauk-
sissa terveille tupatovereille ja muille potilaan 
lähikontakteille annetaan antibioottiprofylak-
sia. Kerta-annos siprofloksasiinia on osoittau-
tunut tehokkaaksi.

Kylminä vuodenaikoina A-ryhmän strepto-
kokin aiheuttamia infektiotapauksia esiintyy 
selvästi enemmän myös varusmiehillä. Eni-
ten bakteeri aiheuttaa nielu- ja ihoinfektioi-
ta. Vakavia kurkkupaiseita esiintyy harvoin. 
A-streptokokin aiheuttamia yleisinfektioi-
ta, kuten verenmyrkytyksiä esiintyy harvoin.  
Vuonna 2011 sairastui samassa tuvassa asu-
vista varusmiehistä kaksi fulminanttiin A-
ryhmän streptokokin aiheuttamaan taudin-
kuvaan. Kolmelta muulta samassa tuvassa 
asuvalta varusmieheltä löydettiin nieluvilje-
lyssä A-ryhmän streptokokki. Kaikki tuvassa 
asuneet saivat estolääkityksen.    

Jo pitkään oli arvioitu, että tuberkuloosi oli-
si kokonaan hävinnyt varusmiesten tautina. 
Tuberkuloositapaukset ovat Suomessa va-
rusmiesten ikäluokassa harvinaisia. Vuonna 
2010 kuitenkin todettiin varusmiespalvelus-
taan suorittavalla aktiivi keuhkotuberkuloosi.  
Potilaalla, jolla oli värjäys- ja viljelypositii-
vinen keuhkotuberkuloosi, oireena oli pitkään 
jatkunut yskä.  Altistuneita oli huomattava 
määrä mutta kenelläkään heistä ei diagnosoi-
tu aktiivia tuberkuloosia primaaritutkimuksis-
sa. On tärkeää muistaa, että tuberkuloosin ris-
kiryhmiin voidaan edelleen katsoa kuuluvan 
mm. varusmiehet, joiden lähisukulaisilla on 
todettu tuberkuloosi tai ne varusmiehet, jotka 
ovat pitkäaikaisesti oleskelleet suuren tuber-
kuloosi-ilmaantuvuuden maissa.  Varusmie-
helle on syytä tehdä keuhkojen röntgenkuva-
us aina, jos terveystarkastuksen yhteydessä 
tai asepalvelun aikana ilmenee tuberkuloosiin 
viittaavia oireita. 

Puolustusvoimat on ohjeistanut, että kaikki 
HIV-positiiviseksi todetut henkilöt vapaute-

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 1

26



taan palveluksesta. Syynä ovat koulutuksen 
edellyttämät fyysiset rasitukset sekä mahdol-
linen infektioaltistuminen. Myös varusmie-
het, joilla on diagnosoitu B- tai C-hepatiitti 
vapautetaan palveluksesta.

SUOLISTOInFEkTIOT 

Erilaiset vatsataudit ovat hengitystieinfektioi-
den jälkeen varusmiesten tavallisimpia tartun-
tatauteja. Viime vuosina tyypillisin vatsatauti 
on ollut lyhytaikainen ja usein rajuoireinen ri-
pulitauti, johon on liittynyt myös pahoinvoin-
tia sekä toisinaan vatsakipuja ja kuumetta. 
Huomattava osa näistä epidemioista on toden-
näköisesti noroviruksen aiheuttamia, ja hyvin 
usein tartunta on tullut varuskuntaan lomal-
ta palaavan tai kertausharjoitukseen kutsutun 
henkilön mukana. Tiivis kasarmimajoitus ja 
maastoharjoitukset luovat usein edulliset olo-
suhteet kosketus- ja pisaratartuntana leviäväl-
le virusvatsataudille.

Salmonellatautia on vuosittain muutama tapa-
us, jotka ovat suurimmaksi osaksi hajatapauk-
sia. Myös joitakin epidemioita on esiintynyt. 
Puolustusvoimissa on todettu muutama kam-
pylobakteeriepidemia, joista ensimmäinen oli 
jo vuonna 1987. Tässä noin 80 henkilöä kä-
sittäneessä epidemiassa tartunnanlähteeksi 
osoittautui sellaisenaan juomavetenä käytetty 
käsittelemätön ojavesi, joka oli todennäköi-
sesti saastunut vesilintujen ulosteista. Elintar-
vike- ja vesivälitteisen epidemian selvittämi-
nen on kuvattu toisaalla tässä lehdessä. 

InFEkTIOTAUTIEn EhkÄISY

Rokotukset muodostavat merkittävän ja jat-
kuvasti toimivan osan infektiotautien tor-

junnasta puolustusvoimissa. Influenssaroko-
tetta kokeiltiin puolustusvoimissa jo talvina 
1996 ja 1997, mutta vasta vuonna 2012 STM, 
THL:n suosituksesta, lisäsi rokotteen varus-
miesten suojarokotusohjelmaan. Rokotusoh-
jelma sisältää nykyisin rokotteet kurkkumä-
tää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää (dtap), 
meningokokkia (MenACWY), tuhkarokkoa 
(MPR) ja kausi-influenssaa vastaan. Tulevai-
suudessa voisi olla tarvetta ehkäistä ylähen-
gitystieinfektioepidemioita adenorokotteella.

Voidaan jopa sanoa, että terveiden nuorten ny-
kyisistä rokotuksista vain meningokokkiroko-
te on tarkoitettu lähes yksinomaan varusmies-
palvelusaikaa varten. Lisäksi ne varusmiehet, 
joilta puuttuu perna, saavat Haemophilus 
influenzae:tä (HiB) ja pneumokokkia vastaan 
rokotteen, mikäli heillä ei ole ennestään riit-
tävää rokotussuojaa. Puutiaisaivokuumeroko-
tus tarjotaan pitkäkestoisemmin endeemisillä 
alueilla, esim. saaristossa palveleville.  Koska 
asevelvollisen rokotusohjelma on integroitu 
kansalliseen rokotusohjelmaan, on ulkomaa-
laistaustaisten varusmiesten rokotesuojan tar-
kistaminen tärkeätä.

Infektiotaudit leviävät helposti myös käsien 
välityksellä eikä hyvä käsihygienian noudat-
taminen aina onnistu esim. leirioloissa. Kä-
sihygienian korostaminen ja oikeaoppinen 
yskiminen ovat viime vuosina nousseet tär-
keiksi tekijöiksi infektiotautien torjunnassa. 
Meneillään oleva VirusFight-tutkimus tuo en-
simmäistä kertaa tieteellistä näyttöä mainittu-
jen käyttäytymistapojen muutosten vaikutuk-
sesta infektioiden ilmaantuvuuteen.

Sotilaslääketieteen Keskus on ohjeistanut 
useammalla määräyksellään eri infektiotau-
tien nykyaikaista ennaltaehkäisyä, suojautu-

Varusmiesten suojarokotukset 2013:

•	 Jäykkäkouristus, kurkkumätä, hinkuyskä (dtap)

•	 Meningokokki (ACWY)

•	 Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko (MPR)

•	 Kausi-influenssa
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mista ja hoidon periaatteita. Hyvätkään oh-
jeet, suunnitelmat ja varautuminen taudin 
puhkeamisen ehkäisemiseksi eivät aina kyke-
ne estämään epidemian käynnistymistä. Kan-
sainvälisen tilanteen aktiivinen seuraaminen 
ja vuoropuhelu suomalaisten ja muiden mai-
den tartuntataudeista vastaavien viranomais-
ten ja terveydenhoitohenkilöstön kanssa on 
tästä syystä entistä keskeisempää. Varuskun-
nallisissa infektiotautiryvästymissä on epide-
miologin konsultointi aina aiheellista.
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PALvELUSkELPOISUUSvAATImUkSET JA 
SUORIUTUmISEnnUSTE

Palveluskelpoisuuden määrittäminen on riskin ja ennusteen arviointia. Asevelvollisen pal-
veluksen tavoitteena on turvallinen palveluksen suorittaminen sekä kenttäkelpoisena reser-
viin sijoittuminen. Puolustusvoimien toiminnassa tavoitellaan tehokkuutta ja hyvää suori-
tuskykyä turvallisuudesta tinkimättä.

Asevelvollisten terveydentilan arviointi on 
ohjeistettu Terveystarkastusohjeessa (TTO) 
2012, jossa on huomioitu uudistettu asevel-
vollisuuslaki. Siinä on tarkennettu astman ja 
kuuloluokituksen arviointia verrattuna neljä 
vuotta aiempaan ohjeeseen. TTO 2012 perus-
tuu asevelvollisuuslakiin*** sekä valtioneu-
voston asetukseen asevelvollisuudesta***. 
Laissa säädetään maanpuolustusvelvollisuu-
den täyttämisestä asevelvollisena puolustus-
voimissa. 

Asevelvollisuuslain mukaisesti palveluk-
seen voidaan määrätä vain asevelvollinen, 
joka kykenee terveydellisten ominaisuuk-
siensa perusteella suoriutumaan palvelukses-
ta omaansa ja muiden palvelusturvallisuutta 
sekä järjestelmän turvallisuutta vaarantamatta 
ja on sijoituskelpoinen sodan ajan joukkoihin. 
Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen 
on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän 
täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona 
hän täyttää 60 vuotta.

Ensimmäinen TTO:n luku on lyhennetty ase-
velvollisuuslaki. Toinen luku käsittelee puolus-
tusvoimien työterveyshuollon hyvän toteutuk-
sen toimintamalleja ja tavoitteita. Kolmannessa 
luvussa käsitellään terveydellisiä kelpoisuus-
asioita sekä terveystarkastuksia kansainväli-
sissä kriisinhallintaoperaatioissa sekä niiden 
jälkeen. Neljännessä luvussa esitetään tervey-
delliset kelpoisuusehdot eri tehtäviin koulu-
tettaville ja viidennessä luvussa palveluskel-
poisuusluokat ja tautitaulukot. Ohjeessa on 
painotettu mm. velvollisuutta kriisinhallinta-
tehtävien jälkeen huolehtia psykososiaalisen 
tuen tarpeen ilmetessä jatkotutkimuksiin ohjaa-
misesta ja hoidosta.  

PALvELUSkELPOISUUDEn 
mÄÄRITTÄmInEn

Palveluskelpoisuudesta päätetään niiden tieto-
jen perusteella, jotka asevelvollisesta, hänen 
terveydentilastaan sekä hänen fyysisestä ja 
henkisestä suorituskyvystään saadaan asevel-
volliselta itseltään, terveydenhuollon ammat-
tihenkilön tarkastuksessa, soveltuvuuskokees-
sa tai asevelvollisuuslain 96 §:ssä tarkoitetulta 
viranomaiselta. Seuraavan sivun kaaviossa on 
esitetty palveluskelpoisuusluokat.

Kotikunnan terveyskeskuksessa tai opiske-
lijaterveydenhuollossa suoritetaan kutsun-
tojen ennakkotarkastus sen vuoden keväällä 
kun nuori mies täyttää 18 vuotta. Tarkastuk-
sen edellytyksenä on nuoren täyttämä loma-
ke Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan 
tutkimista varten**. Lääkäri täyttää puo-
lustusvoimien lomakkeen Lääkärinlausun-
to terveydentilasta **. Vain tätä lomaketta 
käytetään. Kotikunnan terveyskeskuksessa 
suoritettu tarkastus on tärkein, sillä siellä on 
käytettävissä nuoren koko terveyshistoria 
kehdosta kutsuntaan. Puolustusvoimat tarvit-
see yhteenvedon nuoren sen hetkisestä ter- 
veydestä ja liitteiksi on syytä laittaa oleelliset 
tutkimustulokset ja epikriisit. Jos nuorella on 
sairaus, jota ei ole tutkittu, on sen selvittämi-
nen syytä tehdä ennen varusmiespalveluksen 
alkua ja toimittaa tulokset paikalliselle puo-
lustusvoimien aluetoimistolle. Tutkimukset 
tehdään terveyskeskuksen tai opiskelijater-
veydenhuollon toimesta, kuten muukin kan-
santerveystyö. Kunta on velvollinen osoitta-
maan lääkärin kutsuntatilaisuuteen, joka on 
saman vuoden syksyllä. Kutsunnoissa kut-
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suntalautakunta päättää palveluskelpoisuus-
luokan lääkärin esityksestä ja asevelvolli-
nen saa tietää palvelukseenastumispäivän ja 
joukko-osaston. Nuori aloittaa varusmiehenä 
yleensä n. 1,5 vuotta (1 kk – 3 vuotta) kutsun-
tojen jälkeen.

Asevelvollisuuslain*** perusteella mielen-
terveyspalveluja antavien tahojen tulee antaa 
palveluskelpoisuuden arvioimisen tai palve-
luksen järjestämisen kannalta merkitykselli-
set tiedot hoidossa olevien tai olleiden asevel-
vollisten kohdalla.

SUORIUTUmISEnnUSTE

Pääosassa suurten kuntien kutsuntoja on mu-
kana puolustusvoimien sairaanhoitaja, joka 
analysoi nuorten vastaaman kutsuntakyselyn, 
haastattelee sen perusteella riskiryhmään vali-
koituneet ja antaa palautteen sekä usein myös 
palveluskelpoisuusehdotuksen kutsuntalääkä-
rille. Kutsuntakysely on kahdella alkoholin- 
ja huumeidenkäyttökysymyksellä vahvennet-

tu Varusmiesseula (Parkkola, 1999). Jos nuori 
vastaa käyttävänsä tai käyttäneensä huumeita, 
tai usein alkoholia, tai mikäli hän itse arvioi, 
ettei pysty suorittamaan varusmiespalvelusta, 
hoitaja haastattelee hänet. Samoin haastattelu 
tehdään, jos nuori saa 7 riskipistettä tai enem-
män varusmiesseulan 25 kohdasta. 

Kun riskivastauksia on yli 10, riski palveluk-
sen keskeytymiselle on 20-kertainen verrattu-
na niihin, joilla riskivastauksia on kymmenen 
tai alle. Vastaavasti 5 tai enemmän riskivasta-
usta antaneiden riski keskeyttää palvelus on 
10-kertainen.

Sopeutumista vaativat elämänmuutokset, ma-
sennus ja nuoren oma arvio tyypillisistä va-
rusmiespalveluksessa esiin tulevista ongel-
mista ennakoivat palveluksen keskeytymistä. 
Erityisesti, jos nuori ilmoittaa, että hänellä 
on ollut selkeitä muutoksia perheessä, ole-
vansa masentunut yli puolet ajasta tai hän 
itse epäilee, että ei pysty suorittamaan varus-
miespalvelusta, hänellä on huonot edellytyk-
set palveluksen loppuun suorittamiselle. Mitä 
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useampia mainittuja seikkoja nousee esiin, 
sitä enemmän on nuorelle kertynyt elämän 
painolastia, jonka kantaminen palveluksessa 
on usein ylivoimasta.

Palveluskelpoisuusarvio on yhteenveto nuo-
ren kokonaistilanteesta, jolloin monta yksit-
täisesti vähemmän merkitsevää diagnoosia 
yhdessä voi olla merkitsevää palveluksesta 
vapauttamiseksi. On kaikille osapuolille, eri-
tyisesti nuorelle itselleen, edullista, jos nuori 
voidaan etukäteen perustellusti vapauttaa pal-
veluksesta, kuin että hän aloittaa palveluksen 
ja keskeyttää sen.
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ASTmAn DIAGnOSTIIkkA JA hOITO 
vARUSmIESPALvELUkSEn nÄkÖkULmASTA

Inhaloitavien kortisonivalmisteiden käytön myötä astman hallinta on hyvällä tasolla ja 
suurin osa astmaa sairastavista nuorista miehistä pystyisi suorittamaan normaalin varus-
miespalveluksen. Mikäli astman diagnostiikka ja hoito saadaan jo kutsuntavaiheessa sekä 
palveluksen alkumetreillä optimaaliselle tasolle, monen nuoren kohdalla vältetään siirto 
E- tai C-luokkaan. Palvelusolosuhteille tunnusomaiset infektioiden määrän sekä rasituk-
sen lisääntyminen altistavat astmaoireille niin aiemmin astmaa sairastavilla kuin uusilla 
potilailla. Lähes kaikilla tauti tulee saada nopeasti hyvään hallintaan riittävän varhaisella 
ja aggressiivisella lääkehoidolla. Artikkeli antaa yksityiskohtaiset ohjeet, joilla tämä tavoite 
saavutetaan.

Varusmiespalveluksen aloittavista nuorista 
miehistä astmaa sairastaa vajaa 4 % (Latvala  
ym., 2005) eli  käytännössä noin 1000 varus-
miestä vuotta kohden. Äskettäin tehdyn sel-
vityksen mukaan vuonna 2010 kutsunnoissa 
838 astmaa sairastavaa miestä sijoitettiin pal-
veluskelpoisuusluokkaan  A, 151 palveluskel-
poisuusluokkaan B, 135 palveluskelpoisuus-
luokkaan C ja 73 palveluskelpoisuusluokkaan 
E luokkaan (prof. Matti Mäntysaaren johta-
ma työryhmä, Sotilaslääketieteen Keskuksen 
asiakirja AH27124) . Vuositasolla noin 200-
250 miestä siirrettiin palvelusluokkiin C tai E 
astman vuoksi. Astma on edelleen yksi mer-
kittävimpiä yksittäisiä syitä palveluksen kes-
keyttämiseen.

Varusmiespalveluksessa astman tasapainon ja 
hallinnan kannalta merkittäviä tekijöitä ovat 
siviilimaailmaa huomattavasti useammin 
toistuvat hengitystieinfektiot, sisäilmaongel-
mat sekä lisääntynyt rasitus ja rasituksenai-
kaiset olosuhteet, kuten kuiva, kylmä ilma tai 
siitepölyt.  

kUTSUnnAT ASTmAA SAIRASTAvALLA

Varhaislapsuuden astman esiintyvyys on suu-
ri, mutta aktiivia astmaa sairastavien  potilai-
den määrä putoaa teini-ikään mennessä huo-
mattavasti. Näillä näennäisesti oireettomiksi 
tulleilla nuorilla voi olla piilevä subkliininen 
astma-inflammaatio, joka odottaa roihahta-
mista sopivissa olosuhteissa. Tutkimusten 

mukaan astman oireet usein vaikeutuvat tai 
alkavat palveluksen aikana, mutta lievene-
vät tai häviävät palvelun päättymisen jälkeen 
(Lindström ym., 2009). Tämän vuoksi kutsun-
tatilanteessa pitäisi haastatella nuoret miehet 
tiukalla anamneesinotolla sekä sairaushistori-
an (lääkärin toteama astma jossain vaiheessa 
lapsuutta), että nykyoireiden suhteen. Mikäli 
kutsuntatarkastettava raportoi rasituksen yh-
teydessä esiintyvää yskää tai hengitysteiden 
limaisuutta, tulee hänelle tehdä spirometria 
vähintään bronkodilataatiokokeen kera, mut-
ta mielellään jopa juoksurasituskokeen kans-
sa. Tämä tarkoittanee useimmissa paikois-
sa lähetettä paikalliseen erikoissairaanhoidon 
yksikköön arvioon.  

LUOkITUSOhJE

Vuoden 2012 alussa luokitusohje uusittiin ta-
voitteena varmistaa palveluskelpoisten ast-
maa sairastavien nuorten miesten varusmies-
palvelus ilman turhia luokanmuutoksia kesken 
palveluksen. Ohjeessa korostetaan vailla sen-
hetkistä lääkitystä olevilla inhaloitavan kor-
tisonin aloittamista tai tehostamista jo ennen 
palvelukseen astumista ja sen ajaksi. Lääki-
tyksen muutos on hyvä toteuttaa viimeistään 
kuukausi ennen palvelukseen astumista.

Suurin osa astmaa sairastavista nuorista voi 
suorittaa nykyisin käytössä olevien lääkkei-
den ansiosta varusmiespalveluksen normaa-
liin tapaan. Nuoret, joiden suorituskyky on 
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normaali, sijoitetaan A-luokkaan. Yleensä 
pelkällä astmadiagnoosilla ei tulisi käyttää 
B-luokkaa, mutta esimerkiksi obesiteetti ast-
man ohella ohjaa luokituksen tähän. Ne, joilla 
adekvaatista lääkityksestä huolimatta on alen-
tunut keuhkofunktio, tai joilla esiintyy vai-
keaoireisia astman pahenemisvaiheita, sijoi-
tetaan C-luokkaan. Koska E-luokka on sekä 
koulutuksen että varusmiehen kannalta huo-
no ja vältettävä ratkaisu, siihen pitäisi päätyä 
vain ääritapauksissa paikallisen tukisairaalan/
erikoissairaanhoidon keuhkolääkäreiden, tai 
lasten ja nuorten astman hoitoon perehtynei-
den lastenlääkäreiden konsultaation jälkeen. 

ASTmAn DIAGnOOSI TERvEYSASEmILLA

Astman tyypilliset oireet ovat yskä ja limane-
ritys, hengityksen vinkuna uloshengityksessä 
ja hengenahdistus useimmiten flunssan aika-
na. Muita merkittäviä oireita aiheuttavia teki-
jöitä ovat rasitus sekä altistuminen kylmälle 
kuivalle ilmalle tai siitepölyille.  

Mikäli oireilu ei ole jatkuvaa, ja potilas ei 
hakeudu astmakohtauksen vuoksi päivys-
tysvastaanotolle, tehdään ensin diagnosti-
set selvitykset. Oireileva potilas tarvitsee ly-

hytvaikutteisen β2-agonistin (kohtauslääke), 
esim. terbutaliini 0.5 mg/dos tai salbutamoli 
200 µg/dos. Potilas ohjataan tekemään PEF-
seurantaa (1-)2 viikon ajan lyhytvaikutteisen 
β2-agonistin kanssa (salbutamoli 400 µg tai 
terbutaliini 1 mg) aamuin illoin. Lisäksi, jos 
potilas valittaa poikkeavaa hengenahdistus-
ta rasitustilanteissa, ohjataan hänet tekemään 
mittaukset myös näissä tilanteissa ennen ja 
jälkeen β2-agonistin inhaloinnin. Merkittävä 
löydös kahden viikon seurannassa on ainakin 
kolme kertaa vähintään 20 % ja 60 l/min vaih-
telu aamu- ja ilta-arvojen välillä (vuorokausi-
vaihtelu) tai ainakin 3 kertaa vähintään 15 % 
ja 60 l/min bronkodilataatiovaste. Useimmil-
la terveysasemilla ei tehdä spirometriatutki-
muksia. Nykyään on kuitenkin saatavilla hal-
poja helppokäyttöisiä käsispirometreja, joilla 
saadaan mitattua spirometrian luotettavimmat 
suureet FVC ja FEV1.  

Kohtausmaisen hengenahdistuksen vuoksi 
hoitoon hakeutuvalla varusmiehellä voi oirei-
lun takana olla astma, mutta kyseisessä iässä 
kohtalaisen tavallisia vaivoja ovat myös hy-
perventilaatiosyndrooma tai äänihuulten toi-
minnallinen salpaus (vocal cord dysfunction 
= VCD).  Hyperventilaatiossa potilas voi olla 

Astman kanssa pärjää varusmiespalveluksessa hyvin, kun muistaa perusasiat taudin hallinnassa.
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näkyvästi huokaileva ja kiihtyneesti hengit-
tävä, hän valittaa hapen loppumisen tunnet-
ta, rintakipua, huimausta tai puutumista/pis-
telyä käsissä. Kurkunpään toimintahäiriössä 
VCD:ssä äänihuulet paradoksaalisesti lähen-
tyvät sisäänhengityksessä, jolloin vinkuna ja 
hengenahdistuksen tunne liittyvät enemmän 
sisäänhengitykseen. 

TOImInTAOhJE ASTmAn kAnnALTA 
TYYPILLISISSÄ TILAnTEISSA 
vARUSmIESPALvELUkSEn AIkAnA

Aiemmin terveellä tai jo astmaa sairasta-
valla varusmiehellä tulee hengitystieinfek-
tion aiheuttama pahenemisvaihe

Tavallisin syy astman pahenemiselle on hengi-
tysteiden virusinfektio. Astmapotilaille pitäisi 
ohjata omahoito jo alkutarkastuksen yhteydes-
sä, jotta väistämättä esiintyvät pahenemisvai-
heet saadaan nopeasti hallintaan.

Jos potilaalla ei ole astmadiagnoosia, mut-
ta hankalat oireet estävät lääkityksen lykkää-
misen tutkimusten ajaksi, aloitetaan heti hoito 
inhaloitavalla kortisonilla ja tarvittaessa otet-
tavalla β2-agonistilla sekä vaikeaoireisella po-
tilaalla kortisonitableteilla. Silloinkin on tär-
keätä mitata ennen kortisonihoidon aloitusta 
PEF tai FEV1, mieluiten ennen ja jälkeen β2-
agonistin (PEF-mittaus tai spirometria). 

Mikäli potilaalla on jo käytössä säännöllinen 
inhaloitava kortisoni nostetaan sen annostus 
riittävälle tasolle, esim. budesonidi 800-1200 
µg/vrk tai flutikasonipropionaatti 500-1000 
µg/vrk 1-2 viikon ajaksi. Avaavan käyttö pi-
tää myös olla riittävää, esimerkiksi salbuta-
moli 200 µg tarvittaessa aluksi jopa puolen 
tunnin välein ja vuorokaudessa annoksia voi 
olla yhteensä jopa 12. 

Budesonidia (200 µg) ja formoterolia (6 µg) si-
sältävää yhdistelmävalmistetta voidaan käyttää 
säännöllisesti aamuin illoin, mutta myös koh-
taus-lääkkeenä lyhytvaikutteisen β2-agonistin 
sijasta. 

Mikäli obstruktio ei helpota nopeasti, aloite-
taan mahdollisesti toisella käynnillä peroraali-
nen kortisoni reilulla annoksella eli predniso-

loni 30 mg x 2 vähintään kolmen ja enintään 
viiden vuorokauden ajaksi.  

Varusmiehillä on enemmän pneumokokki-
kolonisaatiota kuin siviilissä. Tämän vuoksi 
harkitse kuumeisella ja sairaalla astmaa sai-
rastavalla obstruktiivisella potilaalla antibi-
oottihoitoa, esim. amoksisilliini 750 mg x 3 
(sic!). Epidemiatilanteen mukaan mykoplas-
mainfektiota epäillessä tulisi aloittaa rinnalle 
doksimysiini 100 mg x 2. 

Potilas oireilee liikuntakoulutuksessa ja 
kärsii hengitysvaikeuksista tai yskästä

Mikäli astmaa sairastavalla potilaalla esiintyy 
jatkuvasti rasitusoireita, on taudin tasapaino 
puutteellinen. Oleellista on aluksi varmistaa, 
että potilas todella ottaa lääkkeet. 

Kaikille ensisijainen lääke on inhaloitava kor-
tisoni, mutta rasitukseen liittyvän keuhkoput-
kien supistumisen estämiseksi tarvitaan usein 
toinen lääke. Hengitettävä kortisoni nostetaan 
tilapäisesti keskisuurelle tasolle, esim. bude-
sonidi 800 µg/vrk ja flutikasonipropionaat-
ti 500 µg/vrk. Lisäksi rinnalle kombinoidaan 
joko montelukasti 10 mg x 1 tai pitkävaikut-
teinen β2-agonisti (LABA). Mahdollisuuksi-
en mukaan ohjataan potilasta tekemään PEF-
seurantaa rasitustilanteissa ja tarkastetaan 
vaste uudella käynnillä 1-2 viikon kuluessa.  

Astman hallinnan arviointi 

Uusi Käypä hoito -suositus korostaa voimak-
kaasti astman hallinnan arviointia jokaisella 
käynnillä kohdattaessa astmaa sairastava poti-
las. Oleellisia suureita ovat lyhytvaikutteisen 
β2-agonistin tarve, yöoireiden yleisyys, rasituk-
sensieto, keuhkofunktio ja pahenemisvaiheiden 
esiintyminen. Tämä arviointi voidaan suorit-
taa nopeasti kiireiselläkin vastaanotolla yksin-
kertaisten strukturoitujen kysymysten kanssa. 
Helppo tapa on käyttää esimerkiksi validoi-
tua Astmatestiä (Asthma Control TestT:n suo-
menkielinen versio www.astmatesti.fi, Ekroos 
ja Vilkman 2008). Tässä potilas vastaa 5 ky-
symykseen oireistaan ja vastauksista saa 1-5 
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pistettä. Astman hallinta on sitä parempi, mitä 
korkeampi pistemäärä, ja hyvä astman hallin-
ta erottuu huonosta, jos pistetaso on yli 19–
20.  Tämä testi soveltuu erinomaisesti myös 
puolustusvoimien käyttöön ja sen voi täyttää 
yhdessä varusmiehen kanssa yhtä hyvin hoi-
taja kuin lääkäri. 

Rutiininomainen PEF-seuranta terveillä ast-
maatikoilla on jokseenkin mahdotonta ja jopa 
tarpeetonta palvelusolosuhteissa. Sen sijaan 
vastaanotolla käydessä PEF-puhalluksen suo-
ritus pitäisi tehdä flunssien yhteydessä bron-
kodilataattorin kanssa (400 µg salbutamolia, 
uusi mittaus 20 minuutin kuluttua). Vielä pa-
remman ja tarkemman kuvan tilanteesta saa 
käsispirometrilla, joita pitäisi olla kaikilla ase-
milla – käyttö on helppoa ja laitteet lähes sa-
massa hintaluokassa PEF-mittareiden kanssa.

Astman hallinnan arviointiin kuuluvat myös 
mahdollisten ulkoisten tekijöiden tasapainoa 
haittaava vaikutus. Tämän lehden muissa ar-
tikkeleissa kerrotaan puolustusvoimissa me-

neillään olevissa astman kannalta tärkeistä 
hankkeista tupakoinnin vähentämiseksi ja si-
säilmaongelmien korjaamiseksi kasarmeissa. 
Puolustusvoimissa tehdään myös paljon tutki-
mustyötä infektioiden ennaltaehkäisemiseksi. 
Meneillään olevissa tutkimuksissa selvitetään 
varusmiehille annettavien probioottien vaiku-
tusta infektioiden määrään ja toisessa projek-
tissa pyritään vähentämän virusinfektioiden 
esiintyvyyttä parantamalla käsihygieniaa. 

JÄITÄ hATTUUn PALvELUSkELPOISUUDEn 
mUUTOkSESSA!

Huomaa, että vaikeaoireinenkin astma saa-
daan yleensä 1–2 viikossa hallintaan edel-
lä mainitulla hoidolla. Potilasta ei pidä suin 
päin siirtää E-luokkaan, vaikka hänellä olisi 
voimakasoireinen pahenemisvaihe tai akuu-
tisti puhjennut tauti. Astman taudinkulku on 
siviilissäkin vaihteleva. Nuoren määrääminen 
puolen vuoden kuluttua jatkamaan palvelus-
ta on vain toinen aikapiste, johon voi yhtä hy-
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vin osua hyvä tai jälleen huono astman hal-
linnan jakso. Jos tilanne todella pitkittyy ja 
riittävien lääkitykseen tehtyjen muutoksien 
jälkeen vaikea oireilu estää normaalin varus-
miespalveluksen suorittamisen, tehdään pää-
tös rauhanaikaisesta palvelusvelvollisuudesta 
vapauttamisesta ja vältetään tilapäisiä palve-
luksen siirtämisiä. 

Kirjallisuutta: 
Astma (online). Käypä hoito -suositus. 
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, 
Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen 
Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen 
Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (päivitys 
24.9.2012 ).  Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi

Ekroos H ja Vilkman S. Astmatesti on yksinkertainen 
ja nopea apuväline lääkäreille ja hoitajille. Suomen 
Lääkärilehti 2008;63(38):3095-3098

Latvala J, von Hertzen L, Lindholm H, Haahtela T. 
Trends in prevalence of asthma and allergy in Finnish 
young men: nationwide study, 1966-2003. BMJ. 2005 
May 21;330(7501):1186-7.

Lindström I, Koponen P, Luukkonen R, Pallasaho P, 
Kauppi P, Latvala J, Karjalainen A, Lauerma A. Military 
service-aggravated asthma improves at two-year follow-
up. Respir Med. 2009 Dec;103(12):1926-35. Epub 2009 
Jun 21.

Mäntysaari M. Varusmiesten astma- ja 
allergiatyöryhmän raportti. SOTLK:n asiakirja 
AH27124

Kirjoittaja:
Mika Mäkelä 
vastaava ylilääkäri, vt. professori 
Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri 
HYKS, Iho- ja allergiasairaala

Kuvat:
Kirjoittajan kokoelmat, puolustusvoimat/Kari Stenius

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 1

36



SISÄILmAOnGELmIEn SELvITTÄmInEn 
PUOLUSTUSvOImISSA

Puolustusvoimien tavoitteena on, että toimitilat ovat tarkoitukseen sopivia ja käyttäjilleen 
turvallisia ja terveellisiä. Sisäilmaongelman selvittämisen ja ratkaisemisen kannalta on tär-
keää, että ongelmaa epäilevä varusmies tai puolustusvoimien työntekijä tietää minne epäi-
lystään ilmoittaa. Puolustusvoimien, Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen ja Senaatti-
kiinteistöjen yhteistyönä hiotun toimintatapamallin mukaisesti varusmiehet ilmoittavat 
epäilystään paikalliselle varusmiestoimikunnalle ja henkilökunta työsuojeluvaltuutelleen, 
lisäksi ilmoitukset voidaan tehdä myös lähiesimiehelle tai joukko-osaston työsuojelupäälli-
kölle. Näiden ilmoitusten perusteella käynnistetään sisäilmaongelman selvittäminen, tarvit-
tavat korjaavat toimet ja mahdollisen terveyshaitan poistaminen.  

Sisäilman laadun arviointi on suurelta osin 
aistinvaraista. Hyvältä oleskelutilan sisäil-
malta odotetaan, että ilma tuntuu raikkaalta, 
lämpötila on oikea (yleensä 21 – 22 °C), suh-
teellinen ilmankosteus on sopiva (lämmitys-
kaudella 25 – 45 %) ja että ilmanvaihto on 
riittävä, mutta vetoisuus ei häiritse. Eri hen-
kilöt voivat aistia samankin tilan sisäilman 
erilaisena, eikä ehdottoman oikeita tai vääriä 
aistimuksia ole olemassa.

Yleisimpiä syitä huonoksi koettuun sisäil-
maan ovat tunkkaisuus, vetoisuus, kylmyys 
tai kuumuus, kuivuus, vieraat tai voimakkaat 
hajut ja pölyisyys. Esimerkiksi talvisin läm-
mityskaudella liian kuiva ja lämmin sisäilma 
aiheuttaa tyypillisesti hengitystieoireita. Huo-
no sisäilma saattaa viihtyvyyshaittojen lisäk-
si aiheuttaa myös terveyshaittoja, jotka voi-
vat ilmetä erilaisina oireina ja sairauksina. 
Tavallisimpia ovat hengitysteiden tai silmien 
ja ihon ärsytysoireet, jotka yleensä häviävät 
pian tilasta poistumisen jälkeen. Pitkään jat-
kuvassa altistuksessa ja vakavimmissa sisäil-
maongelmissa voi esiintyä myös yleisoirei-
ta kuten päänsärkyä, väsymystä ja kuumeilua 
sekä tavanomaista enemmän hengitystiein-
fektioita ja kroonisia sairauksia kuten astmaa. 
Samankaltaisia oireita ja sairauksia aiheutta-
vat myös monet muut tekijät kuin sisäilma. 
Sisäilmaa on syytä epäillä ongelmien aiheut-
tajiksi, jos oireet selvästi liittyvät rakennuk-
sessa oleskeluun, esimerkiksi jos oireet sel-
västi helpottuvat tai häviävät oltaessa pois 

rakennuksesta. Viihtyvyys- ja terveyshaitto-
jen lisäksi huono sisäilma alentaa työtehoa. 
Sisäilmaongelmaan liittyy huoli omasta ter-
veydestä, mikä voi lisätä ongelman psyykkis-
tä kuormittavuutta.  

Huonoksi koettu sisäilma ja sisäilmaongelmat 
ovat valitettavan yleisiä niin yksityisasun-
noissa kuin julkisissa rakennuksissa. Huo-
non sisäilman syitä voi olla useita, ja yleensä 
vain pieni osa esille tulevista sisäilmaongel-
mista on seurausta rakennuksen tai tilan kos-
teusvauriosta ja rakenteissa esiintyvistä ho-
meista tai muista mikrobeista. Yleisiä syitä 
ovat ilmanvaihdon riittämättömyys tai toimi-
mattomuus, epäsiisteys ja siivouksen heikko 
laatu, viemäreiden vesilukkojen kuivuminen 
tai toimimattomuus, pölyisyys, materiaaleis-
ta haihtuvat kemikaalit ja hajut, eristeiden mi-
neraalivillakuidut, sekä ulkoilmasta kulkeutu-
vat mikrobit ja siitepöly. Kasarmeilla huono 
sisäilma voi aiheutua lisäksi esimerkiksi va-
rusteiden kuivattamisesta tuvissa ja varuste-
kaapeissa.  

Huonon sisäilman syynä voi olla myös kos-
teusvaurio, joka mahdollistaa terveydelle 
haitallisten homeiden ja muiden mikrobien 
kasvun rakennusmateriaaleissa. Kosteusvau-
riomikrobien erittämät ja sisäilmaan leviä-
vät myrkylliset yhdisteet ovat tällöin syynä 
rakennuksessa tai tilassa altistuvien ihmisten 
oireiluun. Rakenteiden tai sisäilman home- 
ja mikrobipitoisuuksille ei ole olemassa yk-
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siselitteisiä raja-arvoja, koska niitä esiintyy 
luontaisesti kaikkialla ympäristössämme, esi-
merkiksi ulkoilmassa ja maaperässä.  Sisäil-
ma- tai rakennusmateriaalinäytteiden selvästi 
kohonneet mikrobipitoisuudet ja poikkeavat, 
kosteusvaurioon liittyvät mikrobilajistot viit-
taavat sen sijaan terveyshaittaan. Kosteus- ja 
mikrobivauriot voivat aiheuttaa terveyshait-
toja niille altistuville henkilöille iästä tai ter-
veydentilasta riippumatta. Oireilussa voi olla 
kuitenkin hyvin merkittäviä yksilöllisiä ero-
ja: oireet saattavat ilmaantua toisille ihmi-
sille jo lyhyen altistumisen jälkeen, kun taas 
toiset eivät saa oireita välttämättä lainkaan. 
Terveyshaitta poistuu ainoastaan korjaamalla 
kosteusvaurio ja sen syy, poistamalla vaurioi-
tuneet rakenteet ja estämällä uuden home- tai 
mikrobikasvuston ilmaantuminen. 

SISÄILmAOnGELmAn SELvITTÄmInEn

Terveyshaittaepäilyn selvittämisen ensisijai-
nen tavoite on terveyshaitalle altistumisen es-
täminen ja terveyshaitan poistaminen. Terveys-

haittaepäilyn selvittäminen on käynnistettävä 
mahdollisimman nopeasti epäilyn ilmetessä. 
Vuonna 2012 sisäilmaongelmien selvittämi-
sen toimintamallia tarkasteltiin ja hiottiin puo-
lustusvoimien, Puolustushallinnon Rakennus-
laitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyönä. 
Oheisessa kuvassa on esitetty yksinkertaiste-
tusti sisäilmaongelman selvittämisen vaiheita 
ja tavoite.

Sisäilmaongelma- ja mahdollinen terveys-
haittaepäily voi ilmetä esim. tilojen viran-
omais- tai ylläpitotarkastuksissa. Se voi tulla 
ilmi myös oireilevien henkilöiden ilmoituk-
sista tai työterveys- tai muun lääkintähuol-
lon havainnoista. Toimintatapamallin mukai-
sesti sisäilmaongelmaa epäilevät varusmiehet 
ilmoittavat havaintonsa paikalliselle varus-
miestoimikunnalle ja henkilökunta työsuoje-
luvaltuutetulleen, lisäksi ilmoitukset voidaan 
tehdä myös yksikköupseerille, lähiesimiehel-
le tai joukko-osaston työsuojelupäällikölle. 
Näiden ilmoitusten perusteella joukko-osas-
tossa käynnistetään varsinainen ongelman 
selvittäminen ja korjaavat toimet.

Sisäilmaongelman selvittäminen puolustusvoimissa.
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Sisäilmaongelman selvittäminen ja korjaavat 
toimet edellyttävät useiden tahojen hyvää yh-
teistyötä. Ongelman selvittämiseen osallis-
tuvat joukko-osaston (työnantajan/toimijan 
rooli) johdon edustaja, työsuojelupäällikkö, 
tilojen omistaja (Senaatti-kiinteistöt tai muu), 
tilojen ylläpitäjä (Puolustushallinnon Raken-
nuslaitos tai muu), lääkintä- tai työterveys-
huollon edustajat ja ongelman laajuudesta 
riippuen terveydensuojelu- ja/tai työsuojelu-
viranomainen sekä ulkopuolisia asiantunti-
joita. Sisäilmaongelmien selvittämisestä voi 
vastata hallintoyksikköön erikseen mahdolli-
sesti nimetty sisäilmatyöryhmä.

Sisäilmaongelman selvittäminen on käyn-
nistettävä alkukartoituksella, jossa pyritään 
paikallisesti kartoittamaan ongelma ja sen 
laajuus sekä tarvittavat jatkotoimet. Alku-
kartoituksessa päätetään toimenpiteet altistu-
misen estämiseksi, selvitetään ja sovitaan eri 
tahojen välinen työnjako, päätetään selvitys-
työhön mahdollisesti liittyvistä tutkimuksista, 
korjaavista toimenpiteistä ja muista jatkotoi-
mista sekä yhteydenpitotavoista ja tiedotta-
misesta.

Selvissä ja yksinkertaisissa tapauksissa voi-
daan sisäilmaongelmaa aiheuttava syy rat-
kaista ja poistaa tilan ylläpitäjän tai toimijan 
(esim. joukko-osasto tai vast.) ja tilan omista-
jan toimenpitein.

Sisäilmaongelman selvittämiseen kuuluu 
olennaisesti altistuneiden henkilöiden, niin 
varusmiesten kuin henkilökunnan, oireky-
sely, jonka perusteella voidaan arvioida on-
gelman laajuutta ja mahdollisia syitä. Sel-
vitykseen kuuluu aina myös kyseisen tilan 
katselmus ja tarvittaessa kuntoarvio. Asian-
tuntijan tekemät aistinvaraiset ja kokemus-
peräiset selvitykset voivat usein olla riittäviä 
sisäilmaongelmien aiheuttajien paikantami-
sessa. Selvitykseen voidaan yhdistää yksin-
kertaisia mittauksia, kuten lämpötilojen, il-
mavirtojen ja pintakosteuksien mittaukset. 
Ongelman selvittämiseen voi kuulua myös si-
säilma- ja rakennusmateriaalinäytteiden otta-
minen. Mikrobinäytteiden ottaminen ja tutki-
minen on kuitenkin suoritettava harkiten ja 
ammattitaidolla. Jos esimerkiksi homekas-
vu on silminnähtävää, ei yleensä ole tarvetta 

mikrobipitoisuuksien määrittämiseen labora-
torioanalyysein. Lisäksi on pidettävä mieles-
sä, että tutkimustuloksia on osattava tulkita 
oikein, eikä esimerkiksi sisäilman mikrobipi-
toisuuksille ole olemassa tarkkoja terveyspe-
rusteisia raja-arvoja.

Mikäli sisäilmaongelma ja terveyshaittaepäi-
ly on merkittävä, tulee jo alkukartoitusvai-
heessa selvittää ko. tapaukseen liittyvät toi-
mivaltaiset viranomaiset, joihin on tällöin 
otettava yhteyttä mahdollisimman pian. Toi-
mivaltainen viranomainen voi olla työsuoje-
luviranomainen, puolustusvoimien tai kunnan 
terveydensuojeluviranomainen tai molemmat. 
Esimerkiksi pelkästään palkatun henkilöstön 
työpaikkana toimivissa kohteissa toimivaltai-
nen viranomainen on työsuojeluviranomai-
nen, kun taas varusmiesten majoitus- ja kou-
lutustilojen osalta toimivaltaisia viranomaisia 
voivat olla sekä työsuojelu- että terveyden-
suojeluviranomaiset. Toimivaltainen viran-
omainen voi antaa tarkempia määräyksiä, 
esim. tilojen käyttörajoitteita tai korjauskeho-
tuksia. Viranomainen voi antaa tapauksen sel-
vittämiseksi myös ohjeita ja neuvoja.

TAvOITTEEnA TURvALLISET JA 
TERvEELLISET TOImITILAT 

Puolustusvoimien tavoitteena on turvalliset 
ja terveelliset sekä tarkoitettuun käyttöön so-
veltuvat toimitilat. Tavoitteeseen pyritään 
niin ilmoitettujen ongelmien selvittämisellä 
ja korjaavilla toimilla kuin ennaltaehkäisyllä. 
Rakennuksia ja toimitiloja sekä niiden kuntoa 
arvioidaan sekä kiinteistöjen ylläpitäjän että 
puolustusvoimien omilla tarkastuksilla. Työ-
suojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset te-
kevät harjoitus-, koulutus- ja majoitustiloihin 
suunnitelman- ja tarpeenmukaisia tarkastuk-
sia, joiden perusteella pyritään ennakoimaan 
mahdolliset ongelmat sekä estämään niiden 
laajeneminen. Rakennuksen ja sen laitteiden 
toiminnan ja kunnon säännöllinen seuraami-
nen on vaurioiden ehkäisemisen ja sisäilman 
laadun säilymisen kannalta tärkeää. Vaurioi-
den, vikojen ja puutteiden mahdollisimman 
aikainen havaitseminen ja korjaaminen ovat 
osa ennakoivaa kiinteistönhoitoa. Mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa ja oikein suo-
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ritetut korjaustoimenpiteet ovat toisaalta 
edullisempia kiinteistön ylläpidon ja korja-
uskustannusten kannalta ja toisaalta ehkäise-
vät varusmiesten ja työntekijöiden terveys- ja 
viihtyvyyshaittoja tehokkaasti. 
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TUPAkOImATTOmUUDEn EDISTÄmInEn 
PUOLUSTUSvOImISSA v. 2012–2017

Puolustusvoimissa on käynnistynyt yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa laaja-alainen 
vuosille 2012–17 ajoittuva hanke tupakoimattomuuden edistämiseksi. Hankkeen kohderyh-
mänä ovat sekä varusmiehet että puolustusvoimien palkattu henkilökunta. Hankkeen lähes-
tymistapa on kokonaisvaltainen ja moniulotteinen. Terveystiedon jakamisessa hyödynnetään 
sekä perinteisiä valistusmuotoja että moderneja kanavia kuten sosiaalista mediaa. Sisällöl-
lisesti pyritään vaikuttamaan savuttomuuden lisäksi myös lisääntyvään nuuskan käyttöön ja 
sähkötupakointiin. Terveystiedon jakamisen, asenneilmapiiriin vaikuttamisen, tupakoinnin 
lopettamiseen kannustamisen ja tuen ohella pyritään tupakoimattomuutta samanaikaisesti 
edistämään myös mm. sisäisten ohjeiden ja määräysten avulla tupakoinnin sallivia käytän-
töjä ja mahdollistavia ulkoisia puitteita rajoittamalla. Moniin aikaisempiin sinänsä hyviin 
paikallisiin savuttomuushankkeisiin verrattuna kyseessä on monin tavoin kokonaisvaltai-
sempi valtakunnallinen hanke.

Puolustusvoimissa on menestyksekkäästi viety 
eteenpäin terveyden edistämistä esim. ”Suomen 
suurin kuntokoulu” -hankkeen kautta. Tupa-
kointiin puuttuminen sekä lopettamisen tuke-
minen toimivat luonnollisena jatkumona tälle 
kehitykselle. Saavutettavissa oleva terveyshyö-
ty tupakoimattomuudesta on elinikäinen. Hyö-
ty on huomattavissa varusmiesten osalta jo pal-
veluksen aikana ja palkatun henkilöstön osalta 
terveyden ja työkykyisyyden parantumisena. 
Kansanterveydellisen ja yksilötason hyötyjen 
lisäksi nämä vaikutukset parantavat osaltaan 
puolustusvoimien normaali- ja poikkeusolojen 
suorituskykyä.

TAUSTAA

Tupakoimattomuus on tärkeimpiä väestön ter-
veyttä edistäviä ja terveyden tasa-arvoa paran-
tavia tekijöitä. Suomalaisista työikäisistä mie-
histä 23 % ja naisista 16 % tupakoi päivittäin. 
Nuuskan käyttö on erityisesti nuorten keskuu-
dessa nopeasti lisääntyvä ongelma: kolmasosa 
16–18 -vuotiaista pojista on kokeillut nuuskaa 
ja heistä jopa 12–14 % käyttää sitä päivittäin 
tai satunnaisesti. Nuuskan runsas nikotiinipi-
toisuus ja pitkä altistusaika aiheuttavat voi-
makkaan riippuvuuden. Sähkötupakointi on 
verrattain uusi ja vähemmän tutkittu ilmiö.

Nykyinen hanke perustuu aikaisemmin teh-
tyihin varusmiestutkimuksiin ja tarvekartoi-

tukseen varuskunnissa. Näissä yhtenä huo-
lestuttavana piirteenä on havaittu, että sekä 
varusmiehet että henkilökuntaan kuuluvat pi-
tivät tupakointia armeijakulttuuriin kuuluva-
na osana. Monessa varuskunnassa on edelleen 
tupakkatuotteiden käytön salliva asenneilma-
piiri ja kulttuuri. Palveluksen aikana pidetään 
”tupakan mittaisia” taukoja ja tupakkapaikat 
ovat usein epävirallisen kanssakäymisen tai 
vapaa-ajan viettämisen paikkoja kasarmien lä-
hellä. Hankkeen onnistumiseksi on myös täl-
laisten asenteiden ja käytäntöjen muututtava.

LAAJA-ALAISTA YhTEISTYÖTÄ

Hanke toteutetaan useiden eri tahojen yhteis-
työnä. Puolustusvoimista hankkeeseen osal-
listuvat mm. terveydenhuolto, henkilöstö-/
koulutusala ja viestintä. Sotilaskotiliitto on 
keskeinen toimija hankkeessa. Mukana ovat 
myös Varusmiesliitto ja varusmiestoimikun-
nat. Vahvinta tupakoinnin terveysvaikutus- 
ja lopettamistietoutta edustavat hanketta pää-
osiltaan koordinoivat Syöpäyhdistys ry ja 
Filha ry. Myös aikaisempien aihepiiriin liit-
tyvien hankkeiden ja tutkimusten tekijöitä on 
mukana hankkeen käytännön toteutuksessa 
tai ohjausryhmässä. Viime kädessä avainase-
massa ovat toki myös kussakin varuskunnassa 
käytännön toimista vastaavat tahot.
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hAnkkEEn TAvOITTEET

Monivuotinen valtakunnallinen hanke ja-
kautuu luonnollisesti osa- ja välitavoittei-
siin, joita ei esitellä tarkemmin tässä lyhyessä 
artikkelissa. Koko hankkeen lopulliset pääta-
voitteet ovat:

1. Varusmiesten tupakkatuotteiden käyttö 
vähenee vähintään 20 %. Tupakkatuottei-
siin lukeutuu myös nuuska.

2. Varusmiesten ja henkilökunnan asenne 
tupakkatuotteiden käyttöön muuttuu vä-
hemmän sallivaksi.

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

4. Tietoisuus tupakoinnin lopettamisen tuen 
mahdollisuuksista ja lopettamisen tuen 
saatavuus paranee.

hAnkkEEn OSA-ALUEET JA  
nIIDEn kÄYTÄnnÖn TOTEUTUS

Hanke pohjautuu aikaisempien tutkimusten 
perusteella kehitettyyn toimenpideohjelmaan 
varuskuntien tupakoimattomuuden edistämi-

seksi. Osa hankkeen toimenpiteistä pilotoi-
daan ensin muutamassa varuskunnassa ja saa-
tujen kokemusten perusteella niitä tarvittaessa 
kehitetään ennen valtakunnallista toteutusta.

Esimerkkejä eri osa-alueiden keskeisistä käy-
tännön toimenpiteistä on lueteltu seuraavassa:

1.  Tupakoimaton ympäristö ja yhteisö

• Ohje ”Tupakkatuotteiden käyttö Pää-
esikunnassa”

• Tupakoimattomuus sisältyy puolus-
tusvoimien ohjeisiin henkilökunnalle 
ja varusmiehille 

• Varuskuntien tupakkapaikkojen muu-
tos (vähemmän, kauemmaksi yms.) 
ja/tai niiden muuttaminen tupa-
koimattomiksi taukotiloiksi epäviral-
liseen oleskeluun 

• Tupakoimatonta tauko- ja vapaa-ajan 
tekemistä edistetään

• Sotilaskodit edistävät tupakoimatonta 
toimintakulttuuria: tupakoimattomuu-
teen ja tupakoinnin lopettamiseen 
liittyvää materiaalia on tarjolla ja ni-
kotiinikorvaustuotteita myynnissä
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• Varuskunnissa työskentelevän ulko-
puolisen henkilöstön merkitys tu-
pakoimattomuuden toteutumises-
sa tiedostetaan. Tupakoimattomuus 
huomioidaan ulkopuolisten palvelu-
jen tarjoajien kanssa tehtävissä sopi-
muksissa.

2.  Johtaminen ja koulutus 

• Varusmiesten tupakointi tai nuuskaa-
minen on sallittua ainoastaan vapaa-
aikana 

• Myöskään henkilökunnan tupakoin-
tia tai nuuskaamista ei hyväksytä työ-
aikana; tupakointi ja nuuskan käyttö 
on sallittua vain lounas- ja kahvitau-
oilla 

• Tupakointia ei koulutuksessa käytetä 
johtamisen työvälineenä (esim. moti-
vointi, palkitseminen, rankaiseminen)

• Varusmiesten ja henkilökunnan kou-
lutusohjelmien materiaalit päivitetään 

• Toimintaohjeita kehitetään varus-
miesten ja henkilökunnan käyttöön 
tarpeen mukaan 

• Koulutuksessa hyödynnetään mah-
dollisuuksien mukaan vertaistukea.

3. Tupakoimaton terveydenhuolto ja  
 lopettamisen tuki

• Varuskuntien terveysasemat tupa-
koimattomia työpaikkoja jo vuodesta 
2011 lähtien

• Räätälöidään tukimateriaalia ja ope-
tusmateriaalia varusmiehille ja henki-
lökunnalle

• Varusmiesten kutsuntatarkastukset – 
tupakoinnin esille ottaminen ja kir-
jaus

• Varusmiesten alkutarkastukset – tu-
pakoinnin esille ottaminen ja kirjaus

• Varusmiehille ja henkilökunnalle on 
tarjolla erilaisia tupakoinnin lopetta-
misen tukipalveluita ja näistä palve-
luista on tietoa helposti saatavilla.

4. Tupakoimattomuuteen motivointi

• Varusmiespalvelun alussa aloituspa-
ketti tupakoimattomuuden hyödyistä

• Varusmiespalvelun lopussa kotiutu-
mispaketti tupakoimattomuuden hyö-
dyistä ja lopettamisen keinoista sekä 
tietoa siitä, mistä saa apua lopettami-
seen paikallisesti

• Varusmiespalvelun tupakoinnin aloit-
tamisen tai lisäämisen kriittiset pis-
teet (esim. varusmiespalveluksen 
alku, ensimmäinen leiri ja loppuvai-
he) otetaan erityisesti huomioon eri 
toimenpiteiden ajoituksessa ja koh-
dentamisessa.

• Henkilökunnalle suunnattua tupa-
koimattomuuteen kannustavaa ja tu-
pakoinnin lopettamisen tuesta tie-
dottamista eri kanavien kautta (esim. 
intranet, kampanjajulisteet, terveys-
asemien tiedottaminen).

hAnkkEEn SEURAnTA

Hankkeessa tehdään alkukartoitus ja loppu-
kartoitus hankkeen vaikutusten arvioimisek-
si. Hankkeen etenemistä seurataan jatkuvasti 
hankkeen ohjausryhmässä ja johtoryhmässä.  
Kansallinen ohjausryhmä kokoontuu 1-2 ker-
taa vuodessa. Ohjausryhmässä ovat edustet-
tuina kaikki hankkeen keskeiset toimijat, yh-
teistyötahot ja alan asiantuntijat. Hankkeen 
johtoryhmä (Pääesikunta, Filha ry, Syöpäyh-
distys ry) kokoontuu tarpeen mukaan, vähin-
tään neljä kertaa vuodessa. Pilottivaruskun-
tien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä 
hankkeen suunnittelussa että toteutuksessa ja 
seurannassa.
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SOTILASLÄÄkETIETEEn kESkUkSEn 
TYÖkYkYOSAAmISkESkUS-PILOTTI 

2011–12: vAJAAkUnTOISTEn TYÖkYvYn 
ARvIOInnIn JA kRIISInhALLInTATEhTÄvISSÄ 

vAmmAUTUnEIDEn TUEn kEhITTÄmInEn
Sotilaslääketieteen Keskus tuottaa keskitetysti moniammatillista työkyvyn arviointia osana 
puolustusvoimien työterveyshuoltojärjestelmää. Vajaakuntoisten vaativaa työkyvyn arvi-
ointia pilotoitiin ja kehitettiin talven 2011–12 aikana ja toiminta vakinaistettiin 1.4.2012. 
Palvelun on tarkoitus tukea sekä puolustusvoimien omia terveysasemia että ostopalveluna 
hankittavia työterveyshuollon palvelujentuottajia ongelmallisissa työkyvyn arvioinneissa 
silloin, kun kyseessä on laajempi, moniammatillista arviota vaativa tilanne. Toimintaa on 
laajennettu myös kriisinhallintatehtävissä vammautuneiden jatkohoidon koordinointiin yh-
teistyössä mm. Valtiokonttorin ja HUS:n kanssa, mutta kokemukset tästä roolista ovat tois-
taiseksi varsin vähäiset ja toimintamallit siksi osin vielä vakiintumatta.  

Työkyvyn arviointi kuuluu lääkärin normaa-
liin vastaanottotoimintaan. Työikäisen ihmi-
sen osalta lääkärin vastaanotolla arvioidaan 
aina myös sairauden vaikutus työssä selviy-
tymiseen ja toisaalta työn tekemisen vaikutus 
sairaudesta toipumiseen. Jos taustalla on diag-
nostisesti tai vakuutuslääketieteellisesti haas-
tavampi tilanne, jolloin työkykyä joudutaan 
arvioimaan laaja-alaisemmin, voidaan tilan-
teeseen paneutua moniammatillisen työkyvyn 
arvioinnin keinoin. Aiemmin puolustusvoi-
mien työterveyshuollossa ei systemaattisesti 
ollut hyödynnetty keskitettyä työkyvyn arvi-
ointia, jossa puolustusvoimien toimintaympä-
ristön erityispiirteiden tuntemus yhdistettynä 
puolustusvoimien oman lääkintähuollon eri-
tyisosaamiseen voidaan täysimääräisesti hyö-
dyntää henkilöstön työkyvyn selvittelyssä.

EnnAkOIvAA TYÖkYvYn hALLInTAA

Puolustusvoimissa on lukuisia vaativia työ-
tehtäviä, jotka asettavat työkyvyn ja työssä 
jaksamisen erityiselle koetukselle. Varastois-
sa työskennellään raskaissa fyysisissä tehtä-
vissä, jotka saattavat olla lisäksi varsin mo-
notonisia. Monissa tehtävissä työskennellään 
vuorotyössä tai yöaikaan. Työskenteleminen 
räjähteiden tai kemikaalien kanssa tai me-

luisassa ympäristössä saattaa aiheuttaa eri-
tyistä sairastumisen vaaraa. Vaikka ilmeistä 
vaaraa ei työssä välttämättä olisikaan, lisää-
vät nykypäivän kasvavat vaatimukset työn 
rasittavuutta, mikä korostaa ennakoivan työ-
kyvyn hallinnan tarvetta. Liian usein ongel-
mat ovat jo ehtineet kasaantua ja on ajauduttu 
jopa vuosien yhtäjaksoisiin poissaoloihin. On 
syytä muistaa, että työnantajan tulee huoleh-
tia työntekijänsä terveydestä ja vaarattomas-
ta työympäristöstä. Tähänhän viittaa myös 
työterveyslain 8 §:ään kirjattu työnantajan 
yleinen huolehtimisvelvoite: ”Työnantaja on 
tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huo-
lehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä.”

PITkITTYnEET SAIRASLOmAT 
– ELÄkkEELLE, TÖIhIn vAI 
kUnTOUTUkSEEn?

Eläke on sosiaalinen etuus, jonka työeläke-
yhtiö suorittaa työntekijälle elannon turvaa-
miseksi, mikäli työntekijän työkyky on alen-
tunut riittävästi ja riittävän pitkäaikaisesti. 
Eläkettä tulee jokaisen itse aktiivisesti ha-
kea, eikä tähän voida ketään pakottaa. Eläk-
keen myöntämisperusteet vaihtelevat, eivät-
kä potilaan omat käsitykset työkyvystä käy 
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aina yksiin työeläkeyhtiön käsityksen kanssa. 
Hankalimmassa tapauksessa joudutaan umpi-
kujaan, kun eläkettä ei myönnetä, mutta toi-
saalta realistisia mahdollisuuksia työhön pa-
luulle ei välttämättä ole. Tässä vaiheessa ovat 
keskeisessä asemassa kuntouttavat toimenpi-
teet ja ammatillinen uudelleenkoulutus.

vAJAAkUnTOISTEn TYÖkYvYn 
ARvIOInnIn kEhITTÄmInEn  
- kEnELLE JO nYT JA kEnELLE EI vIELÄ?

Puolustusvoimien oma työterveyshuollon työ-
kykyosaamiskeskus on perustettu vastaamaan 
niihin työterveyshuollon haastaviin tilantei-
siin, joiden hallinta perustason työterveys-
huollossa esim. varuskunnan terveysasemalla 
on kohtuuttoman työlästä tai tilanne on muis-
ta syistä hankaloitunut. Johtoajatuksena on 
myös ollut mahdollisimman objektiivisen ar-
vion saaminen potilaan jäljellä olevasta työky-
vystä ja siitä, miten pitkälle työkykyä voidaan 
kuntoutus- tai muilla toimilla palauttaa. Aika-
rajoja on vaikeaa asettaa, mutta useissa pilotti-
vaiheen potilastapauksissa primäärihoitoa oli 
ennen arvioon lähettämistä annettu ainakin 12 
kk. Yksi vuosi on myös ajanjakso, jonka jäl-
keen esim. depressiopotilaiden työhön palaa-
misen ennuste alkaa voimakkaasti heikentyä.

Työkykyosaamiskeskuksen työkykyarviopo-
liklinikka ei ole ensi linjan työterveysasema. 
Sairauksien tulee olla luotettavasti diagnos-
tisoituja ja niiden hoidon ja seurannan tulee 
olla jatkunut riittävän pitkään. On suotavaa, 
että tarvittavat erikoisalojen konsultaatiot on 
myös asianmukaisesti läpikäyty. Toivottavaa 
olisi myös, että potilaalla on itsellään hyvä ko-
operaatio kokonaistilanteen arviointiin ja että 
työnantajalla on valmius tukea työntekijäänsä 
ja toteuttaa arviointitiimin suosituksia työjär-
jestelyjen ja -olojen kehittämiseksi.  Tässä yh-
teistyössä korostuu erityisesti työnantajan ja 
lähiesimiehen välinen koordinaatio.

PUOLUSTUSvOImIEn 
TYÖkYkYARvIOPOLIkLInIkkA  
- kÄYTÄnnÖn kOkEmUkSIA

Toiminta käynnistyi lokakuussa 2011 puo-
lustusvoimien tiloissa Aero Medical Cente-

rin yhteydessä Helsingissä. Alkuvaiheessa 
toiminnan pullonkaulaksi osoittautui eten-
kin psykologiresurssi, sillä liki poikkeukset-
ta useimpiin työkykyarvioihin liittyy psyko-
logisia tai psykiatrisia näkökohtia. Toimintaa 
johtaa ja koordinoi puolustusvoimien työter-
veyshuollon ylilääkäri, joka myös määrittää 
arviointiprosessiin mukaan otettavat henki-
löt. Tiimiin kuuluvat työterveyshuoltoon eri-
koistuva lääkäri, psykologi, neuropsykologi, 
työterveyshoitaja ja toimistosihteeri. Erikois-
lääkäreistä tiimiin kuuluvat psykiatrian ja 
neurologian erikoislääkärit, muut tarvittavat 
erikoislääkäriarviot toteutetaan pääosin osto-
palveluna.

Moniammatillisuutta ja arvioinnin objektiivi-
suutta varmistavat osaltaan myös viikoittain 
pidettävät tiimipalaverit, joissa kunkin arvioi-
tavan tilannetta tarkastellaan yhdessä ja vaih-
detaan mielipiteitä löydöksistä ja toimintalin-
joista. Tämä toimii myös koulutuksellisena 
tilaisuutena etenkin erikoistuvalle lääkärille. 
Tiimipalaveri toteutuu jokaisen arvioitavan 
osalta useaan kertaan ennen kuin arviointi-
prosessi on päätöksessä.

Arviointiprosessiin oli hyväksytty itsenäi-
syyspäivään 2011 mennessä 17 henkilöä. 
Näistä 15 tuli terveydenhuollon ammattihen-
kilön lähettämänä (lääkärin tai työterveyshoi-
tajan). Kaksi henkilöä oli määrätty tarkastuk-
seen virkamieslain 19 §:n nojalla. Arvioon 
lähetettyjen henkilöiden keski-ikä oli 46 
vuotta ja miesten osuus 64,7 %.

ARvIOInTITIImI SUOSITTAA 
- TYÖnAnTAJA TEkEE PÄÄTÖkSET

Virkamies voidaan virkamieslain 19 §:n pe-
rusteella määrätä tarkastukseen viran hoi-
tamisen terveydellisten edellytysten ar-
vioimiseksi. Tuolloin määräyksen antaa 
työnantajavirkamies: käytännössä joukko-
osaston komentaja. Ehdottomasti toivottavaa 
kuitenkin olisi, että arviointi tapahtuisi va-
paaehtoisesti, koska silloin arvioitavan aito 
yhteistyökyky edesauttaa arvioinnin suorit-
tamista. Perusedellytys menestykselliselle 
prosessille on myös se, että työnantaja tuntee 
arvioitavan tilanteen ja että myös työnanta-
jalla on oma mielipiteensä tilanteesta. Kos-
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ka arvioinnilla on vain suosittava rooli, jäävät 
mahdolliset henkilöstötoimenpiteet työnan-
tajan vastuulle. Arviointityöryhmään olisikin 
mielestämme hyvä integroida myös sosiaali-
hoitaja ja henkilöstöasioissa toimivaltainen 
henkilö, esim. HR-koordinaattori. Tämä tarve 
on edelleen korostunut puolustusvoimauudis-
tuksen edetessä toimeenpanovaiheeseen.

TYÖkYkYOSAAmISkESkUkSEn 
kRIISInhALLInTAPOLIkLInIkkA

Kriisinhallintatehtävissä palvelevien tervey-
denhuolto toteutuu pääosin alueella palve-
levan suomalaisen lääkärin toimesta. Eri-
koissairaanhoitoa ja jatkotutkimuksia varten 
tukeudutaan muiden kontingenttien tai, mi-
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käli mahdollista, paikalliseen terveydenhuol-
toon. Rauhanturvaajaa voidaan hoitaa myös 
maksusitoumuksella kotimaassa esim. palve-
lusvapaan aikana.

Mahdolliset vammat ja sairaudet ovat yleen-
sä tiedossa palveluksen päättyessä ja jatko-
tutkimuksia ja hoitoa varten saa tarvittaessa 
lähetteen kotiutuessa. Palveluksen päätyttyä 
kustannuksista vastaa kuitenkin Valtiokont-
tori. Tarvittavat lausunnot saadaan normaa-
listi hoitavalta lääkäriltä. Epäselvissä tapa-
uksissa Valtiokonttori voi ohjata kotimaahan 
palanneen rauhanturvaajan puolustusvoimien 
työkykyosaamiskeskuksen kriisinhallintapo-
liklinikalle, joka arvioi hoidon tarpeen poti-
laan haastattelun, tutkimisen ja aiempien sai-
raskertomustietojen perusteella. Kotimaassa 
puolustusvoimien tehtävässä palveleva voi 
tulla arvioon myös oman työterveyshuollon 
lähettämänä. Kriha-poliklinikan tehtävänä on 
arvioida ja koordinoida tilannetta ja jatkohoi-
don tarvetta, ei itse hoitaa potilasta. 

Erityisenä haasteena tulevat olemaan sodan-
kaltaisissa oloissa pitkään palvelleet psyykki-
sesti oireilevat rauhanturvaajat. Heidän kyn-
nyksensä hakea apua on korkea, eivätkä he 
aina välttämättä koe tulevansa ymmärretyksi 
siviiliterveydenhuollossa. Ongelma usein ko-
rostuu, jos pääsy erikoissairaanhoidon piiriin 

pitkittyy ja palveluksen laukaiseman trauma-
peräisen stressihäiriön (F43.1) tai masennuk-
sen (F43.8) hoito jää oman terveyskeskuksen 
varaan. 

Alueella toimiessa apua voi saada tarvittaes-
sa palvelustovereilta ja esimieheltä, papilta, 
sosiaalikuraattorilta tai lääkäriltä. Kotiin pa-
lattua tilanne on toinen. Suomi ei saa hylätä 
rauhanturvaajiansa byrokratian rattaisiin. Yh-
teistyötä tulee jatkaa puolustusvoimien omi-
en toimijoiden, lääkinnän ja henkilöstöalan, 
sekä Valtiokonttorin ja erikoissairaanhoidon 
avaintahojen kesken toimivan ja kaikille sel-
keän yhteistoimintamallin kehittämiseksi.

Kirjoittajat:
Petri Kangaspunta
lääkintäkapteeniluutnantti
päällikkölääkäri, työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus, Santahaminan terveysasema

Kai Vilkman
lääkintäkapteeni
sotilaslääkäri, psykiatrian erikoislääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus, Upinniemen terveysasema

Rami Heikkilä
lääkintäeverstiluutnantti, hallintoylilääkäri
Pääesikunta, Logistiikkaosasto
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YhDESSÄ TYÖkYvYn TUkEnA   
- 30/60/90 -PÄIvÄn LAkImUUTOS

Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki muuttuivat 1.6.2012. Lakimuutosten tavoittee-
na on työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy, jonka seurauksena suuri osa työkyvyttömyys-
eläkkeistä voitaisiin välttää. Työkyvyn ylläpitämisen perustana ovat työpaikalla yhteistyössä 
sovitut työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöt.

Lakimuutoksella halutaan parantaa mahdolli-
suuksia havaita pitkittyviä työkyvyttömyyk-
siä riittävän varhain ja helpottaa työntekijän 
toipumista ja paluuta työhön sairauspoissa-
olon jälkeen. 

Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus 30 saira-
uspoissaolopäivästä, jotka voivat kertyä pätkis-
sä yhden kalenterivuoden aikana. Tämän jäl-
keen työterveyshuolto alkaa yhdessä työpaikan 
ja työntekijän kanssa selvittää mahdollisuuksia 
työhön paluuseen ja tarvittavia tukitoimia.

Sairauspäivärahaa haetaan Kelalta kahden 
kuukauden (60 päivän) kuluessa työkyvyt-

tömyyden alkamisesta aikaisemman neljän 
kuukauden sijasta. Sairauspäivärahan hakee 
työnantaja, mikäli työntekijä on saanut pal-
kan sairausajalta. 

Työntekijän on toimitettava työterveyshuol-
lon lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun 
sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä 
kalenterivuoden aikana. Jos työntekijän työ-
kyvyttömyys on pitkittynyt, on työterveys-
huollon arvioitava työntekijän jäljellä oleva 
työkyky ja selvitettävä yhdessä työntekijän ja 
työnantajan kanssa työntekijän mahdollisuu-
det jatkaa työssä. 
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kUkA TEkEE JA mITÄ

Päävastuu työpaikalla työkyvyn ylläpitämi-
sestä on työnantajalla. Työterveyshuollon teh-
tävä on tukea asiantuntemuksellaan tätä toi-
mintaa. Onnistuminen edellyttää sitoutumista 
ja tiivistä yhteistyötä työpaikalla sekä yhteis-
työtä ja sujuvaa tiedonsiirtoa muun tervey-
denhuollon kanssa.

Työntekijä

Työntekijä voi myös itse ottaa yhteyttä esi-
mieheen tai työterveyshuoltoon, jos työky-
vyttömyys pitkittyy. Tarvittaessa sovitaan 
tapaamisaika, jotta voidaan rauhassa keskus-
tella tilanteesta. Myös esimies voi osallis-
tua työterveyshuollossa pidettävään palave-
riin. Usein kevyt työnteko edistää toipumista. 
Työntekijä voi asioida hoitavalla lääkäril-
lään kuten tähänkin asti ja hoitava lääkäri voi 
myös kirjoittaa lausunnon sairauspäivärahan 
hakemista varten. Tämän lisäksi Kelaan tulee 
toimittaa työterveyslääkärin kirjoittama lau-
sunto kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 
päivältä. Työntekijä toimittaa ajoissa lausun-
non Kelaan, niin ettei sairauspäivärahan mak-
saminen viivästy. Lausunto on maksuton.

Kela tiedottaa työterveyshuollon lausunnosta 
kirjeessään päivärahapäätöksistä heti päivära-
hakauden alkaessa. Kun päivärahaa myönne-
tään yli 60 päivältä, muistutetaan työterveys-
huollon lausunnon toimittamisesta. Ilman 
työterveyshuollon lausuntoa päivärahaa ei 
voida maksaa 90 päivän jälkeen. Kun Kela on 
maksanut sairauspäivärahaa 60 päivältä, se 
selvittää, voiko kuntoutuksesta olla apua sai-
rauteen. 

Työnantaja

Työnantajan aktiivinen ote ja kiinnostus tukea 
toipuvaa työntekijää ovat keskeisiä työkyvyn 
palautumisessa. 

Kun työtekijän sairauspoissaolo on jatkunut 
kuukauden, pitää työnantajan ilmoittaa pois-
saolosta työterveyshuoltoon. Tämän jälkeen 
työterveyshuolto alkaa yhdessä esimiehen ja 
työntekijän kanssa selvittää työhön paluumah-
dollisuuksia ja tarvittavia tukitoimia.

Työterveyshuolto voi kutsua koolle neuvotte-
lun, johon osallistuvat työntekijä ja esimies. 
Neuvottelussa keskustellaan työhönpaluun 
mahdollisuuksista ja tarvittavista muutoksis-
ta työhön.

Lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista kuu-
luu työterveyshuollon lakisääteiseen toimintaan 
ja se laaditaan viimeistään kolmen kuukauden 
sairauspoissaolon jälkeen.

Työnantaja hakee sairauspäivärahaa Kelalta 
kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyy-
den alkamisesta, mikäli työntekijä on saanut 
palkan sairausajalta. Työpaikan menettelyta-
voista sairauspoissaoloihin liittyen on sovit-
tava yhdessä henkilöstön edustajien ja työ-
terveyshuollon kanssa. Työnantajan tulee 
ohjeistaa sairauspoissaoloon liittyvät käytän-
nöt työpaikalla.  

Työterveyshuolto

Työterveyshuollosta tulee lakimuutoksen myö-
tä työkykyasioiden koordinaattori.

Sairauspoissaoloihin liittyvät käytännöt ja 
ohjeet ovat työpaikalla yhteisesti sovitta-
via asioita ja menettelytapa on sovittava työ-
terveyshuollon kanssa. Työnantaja ilmoittaa 
työterveyshuoltoon kalenterivuoden aikana 
yhteensä yli kuukauden mittaiset sairauspois-
saolojaksot. Nämä voivat olla merkki pitkitty-
västä työkykyongelmasta, johon työterveys-
huollon pitää tarttua. Työterveyslääkäri arvioi, 
voiko sairauden puolesta palata töihin, jos 
esim. työtä muokataan tai työaikaa lyhenne-
tään työntekijän työkyvyn edellyttämällä ta-
valla.  Potilaan luvalla on syytä tilata muualla 
tapahtuvan hoidon asiakirjoja.  Lisäksi on har-
kittava sopivaa kuntoutusta. 

Työterveyshuollon lausunto työhönpaluun 
mahdollisuuksista (90 päivän lausunto) on 
lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työ-
hön paluun mahdollisuuksista. Lausunto on 
toimitettava viimeistään kun sairauspäivä-
rahaa on maksettu 90 päivältä. Työterveys-
huollon lausunto tarvitaan, vaikka työnteki-
jälle olisi kirjoitettu sairauspoissaolotodistus 
potilaan valitsemalta lääkäriltä tai pidem-
mäksikin ajaksi kuin 90 päiväksi. Työnteki-
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jä kutsutaan terveystarkastuskäynnille, jos-
sa selvitetään työkyvyttömyyteen johtaneet 
syyt, niiden hoidon nykytilanne ja työnte-
kijän nykyinen terveydentila ja työkyky.  
Tilanne saattaa olla työtekijälle hämmentävä 
ja aiheuttaa epävarmuutta. On tärkeää kuun-
nella työntekijää riittävästi, selvittää koko-
naistilannetta ja tarjota työtekijälle koko mo-
niammatillisen työterveyshuoltotiimin tukea. 

Jos työterveyshuolto ei pysty arvioimaan jäl-
jellä olevaa työkykyä esitietojen ja omi-
en havaintojensa pohjalta, voidaan tarvita li-
sätutkimuksia tai erikoislääkärin tai muun 
asiantuntijan kannanotto.

Lausuntoa varten työntekijä, työnantaja ja työ-
terveyshuolto yhdessä selvittävät työntekijän 
mahdollisuudet jatkaa työssä. Tämä tarkoittaa 
yhteistä neuvottelua, jossa selvitetään työnte-
kijän jäljellä olevaa työkykyä vastaavan työn 

järjestämismahdollisuudet työpaikalla sekä 
työhön paluun mahdollistamiseksi tarvittavat 
tukitoimet. Ensisijaisena tavoitteena on, että 
työntekijä palaa omaan työhönsä tai muuhun 
työhön työnantajan palveluksessa.

Muu terveydenhuolto

Jos sairastunut työntekijä on hoidossa muualla 
kuin työterveyshuollossa, tarvitaan yhteistyö-
tä työterveyshuollon ja muun terveydenhuol-
lon kesken. Työterveyslääkäri tarvitsee myös 
hoitavan lääkärin näkemyksen sairauden vai-
kutuksesta työntekijän toimintakykyyn. Työ-
kyky on tärkeä osa työikäisen hyvinvointia ja 
toimintakykyä. Työterveyshuollon lausunto 
tarvitaan viimeistään silloin, kun työntekijäl-
le on myönnetty sairauspäivärahaa 90 päiväl-
tä, vaikka hoito jatkuisikin esimerkiksi eri-
koissairaanhoidossa. Työterveyshuoltoon olisi 
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hyvä toimittaa potilaan luvalla hoitosuunnitel-
ma. Suunnitelman avulla voidaan tehdä päätel-
miä työkyvyn kehittymisestä.  

hAvAInTOJA nYkYTILASTA

Puolustusvoimien oma ohjeistus on laadit-
tu asiakirjana AI13720 ja tietoa on jalkautet-
tu joukko-osastoihin. Osa työterveysasemista 
on jo ennättänyt informoida joukko-osastojen 
henkilöstöosastoja uuden lain käytännöistä. 
Ensimmäisiä lain tarkoittamia tutkittavia on 
käynyt jo muutamalla työterveysasemalla. 

Lähteet:
Työterveyslaki
Sairausvakuutuslaki
Työterveyslaitos

Kirjoittajat:
Heini Keinänen
puolustusvoimien työterveyshuollon ylilääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö

Aune Hulkkonen
vastaava työterveyshoitaja
Sotilaslääketieteen Keskus, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö
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vARUSmIESTEn kRIISIEn EhkÄISY  
JA TUkITOImET

Varusmiehiin kohdistuva mielenterveystyö on ollut kirjallisesti ohjeistettu jo 1980-luvulta 
alkaen, mutta sitä käsittelevä täydennyskoulutusohjelma varuskunnille käskytettiin ensi ker-
ran vuonna 1996. Ohjelman laati Pääesikunnan päällikön ja Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksen pääjohtajan asettama yhdeksänjäseninen työryhmä. Stakesissa 
työ kuului osana valtakunnalliseen itsemurhien ehkäisyprojektiin, mutta työryhmä katsoi 
jo ensimmäisissä kokouksissaan, ettei ohjelmassa ole syytä rajoittua puhumaan pelkästään 
itsemurhista. Ohjelman nimeksi vakiintuikin sitten ”Varusmiesten kriisien ehkäisy ja tukitoi-
met”, joka kattaa äkkiä syntyneet mielenterveydelliset ongelmatilanteet laajemmin. 

Varusmiesten kriisien ehkäisy ja tukitoimet 
-koulutusohjelmaa suunniteltaessa päätettiin 
ensisijaiseksi kohderyhmäksi nuoret koulut-
tajat, joilla ei vielä ole henkilökohtaista ko-
kemusta toiminnasta varusmiesten kriisitilan-
teissa, koska heille katsottiin koulutuksesta 
olevan eniten hyötyä. Ohjelma suunniteltiin 
siten, että se voidaan haluttaessa toteuttaa yh-
dessä päivässä, ja että siihen sisältyi riittävästi 
keskustelua, kriisitilanteen toiminnan analy-
sointia ja sopimista varuskunnassa noudatet-
tavista menettelytavoista. 

Periaatteessa lähdettiin myös siitä, että ohjel-
man voivat toteuttaa varuskunnan omat mie-
lenterveystyön vastuuhenkilöt: ulkopuolisia 
kouluttajia käytettäisiin vain poikkeustapauk-
sessa. Ohjelmaa testattiin kehittelyvaiheessa 
useissa varuskunnallisissa sekä alan henkilös-
tön tilaisuuksissa, ja sen luonnoksesta pyydet-
tiin myös eri ammattiauttajaryhmien kirjalliset 
kannanotot. Ohjelma sai varuskunnissa hyvän 
vastaanoton ja hankitun palautteen mukaan se 
alkuvuosina toteutettiin käsketyllä tavalla lähes 
kaikissa varusmiehiä kouluttaneissa joukoissa. 
Se päivitettiin lähinnä oheisaineistoon sisälty-
vien vanhenevien numerotietojen osalta vuon-
na 2000. Tämän jälkeen sen toteuttamisen val-
vonta ja soveltaminen ohjeistetussa muodossa 
vaikuttaa enimmäkseen unohtuneen.  

kOULUTUSOhJELmAn 
UUDISTAmISTARPEESTA 

Syrjäytymiskeskustelun aktivoiduttua ja eräi-
den kriittisten tapahtumien kiinnitettyä huo-

miota, on runsaan vuoden aikana todettu 
tarpeelliseksi tehostaa sekä varusmiehiin koh-
distuvaa mielenterveyslaissa tarkoitettua mie-
lenterveystyötä että muitakin henkisen tuen 
toimintamuotoja. Osana edellistä päätettiin 
päivittää koulutusohjelma ”Varusmiesten krii-
sien ehkäisy ja tukitoimet” sekä tämän tausta-
aineistona oleva kirja ”Mielenterveys” vuo-
delta 1996. Tätä varten asetettiin joulukuussa 
2011 asiantuntijatyöryhmä, jossa ovat edus-
tettuina mielenterveystyöstä vastuussa olevat 
keskeiset ammattiryhmät. Ryhmällä on mah-
dollisuus käyttää tarvittaessa myös muita asi-
antuntijoita. Kevättalven 2012 aikana selvi-
tettiin joukko-osastojen ja Sotilaslääketieteen 
Keskuksen terveysasemien näkemyksiä alan 
koulutusaineiston tarpeesta. Tämän jälkeen 
päädyttiin siihen, että mainittu aiempi aineis-
to on hyvin päivitettävissä, mutta kiireellisesti 
tarvitaan lisäksi jokaiselle varusmiehelle heti 
alokasvaiheessa tarkoitettu lyhyt ohjeisto me-
nettelystä henkilökohtaisissa kriisitilanteissa. 
Itse asiassa tällaista ohjeistusta sisältyi huo-
mattavasti kirjaseen ”Varusmiehen terveyso-
pas”, joka jaettiin vuodesta 1985 alkaen jo-
kaiselle varusmiehelle. Vuonna 1995 kirjasen 
nimeksi muuttui ”Terveys ja toimintakyky” ja 
se oli kasvanut laajuudeltaan jo 169-sivuisek-
si. Jakelu kaikille varusmiehille päättyi tiet-
tävästi 2000-luvun alussa ja on ilmeistä, ettei 
tällaisesta lähes käsikirjan luonteisesta teok-
sesta ole kovinkaan helppoa itse poimia muun 
terveystiedon seasta toimintaohjeita äkillises-
sä kriisitilanteessa. Toisaalta työryhmälle tuo-
tiin selväksi, ettei peruskoulutuskauden tun-
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teihin ole mahdollista saada lisäystä, vaan 
kriisineuvonta on sisällytettävä yhteen lääkä-
rin, papin tai sosiaalikuraattorin oppituntiin. 
Lisäksi voidaan jakaa kirjallista materiaalia. 
Tämän johdosta päätettiin kehittää erityinen 
lyhyt ohje ”Varusmiehen oma mielenterveys-
työ”, joka valmistui koekäyttöön alkukesällä 
2012 ja joka liitettiin omana osanaan kriisitoi-
minnan koulutusmateriaaliin.

kOULUTUSOhJELmAn kÄYTTÖÖnOTOSTA

”Varusmiesten kriisien ehkäisy ja tukitoi-
met” -ohjelman päivityksessä ei tehty olen-
naisia muutoksia itse koulutusjärjestelyyn ja 
koulutuksen tavoitteisiin, mutta etenkin ns. 
lisäaineiston osalta ohjelmaa selvennettiin 
ja ryhmätöissä käytettäviä esimerkkejä lisät-
tiin työryhmän jäsenten esittämillä tapauksil-

Varusmiesten kriisien ehkäisy ja tukitoimet -koulutusohjelman kansikuva. 
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la. Ensimmäinen päivitetty luonnos lähti työ-
ryhmän jäsenille nähtäväksi heinäkuussa ja 
elokuun loppuun mennessä saatu palaute ai-
heutti vain vähäisiä tarkistuksia. Pääesikunta 
antoi käskyn koulutusohjelman käyttöönotos-
ta 17.10.2012. Kantahenkilökunnan koulutus-
ohjelman tulee olla toteutettu saapumiserän 
1/2013 astuessa palvelukseen ja peruskoulu-
tuskauden oppitunneille materiaali sisällyte-
tään tammikuusta 2013 lukien.

Alkuperäisen vuoden 1996 koulutusohjelman 
tavoin ensisijainen kohderyhmä ovat nuoret 
kouluttajat, joiden saapuminen joukko-osas-
toihin vaikuttanee jatkossa koulutuksen ajoi-
tukseen. Ohjelmassa on selvästi todettu, että 
sitä voidaan hyödyntää myös upseerikokelai-
den ja ryhmänjohtajien varuskunnissa tapah-
tuvassa täydennyskoulutuksessa, mutta koko 
ohjelman toteuttaminen kahdesti vuodes-
sa saattaa olla hankalaa. Siinä on ohjeistettu 
myös mahdollisuus käyttää opetusaineistona 
vain osia ohjelmasta. Ohjelman toteuttamis-
ta kurssimuotoisen opetuksen osana henkilö-
kunnan koulutuksessa ei ole suositeltu, koska 
tulevan ”oman” joukko-osaston erityispiirtei-

tä ja siellä noudatettavista menettelytavoista 
keskustelemista ja sopimista ei tällöin voitaisi 
ottaa riittävästi huomioon.

Koulutusohjelman toteutuksen onnistuminen 
tulee olennaisesti riippumaan varuskunnan 
mielenterveystyön ammatillisten vastuuhen-
kilöiden, lähinnä lääkärin, sosiaalikuraattorin 
ja papin sekä erityistä koulutusta saaneiden 
hoitajien paneutumisesta koulutuspäivän jär-
jestämiseen. Aiemman kokemuksen pohjal-
ta on syytä erityisesti muistaa se panos, jon-
ka kokeneet perusyksiköiden upseerit voivat 
tuoda ryhmätöissä käytäviin keskusteluihin ja 
menettelytapojen suunnitteluun.

JATkOTOImEnPITEET

”Mielenterveys”-kirjan päivitys on kokonai-
suuden eniten aikaa vaativa tehtävä. Kirjan 
alaotsikko on ollut ”Opas perusyksikön esi-
miehille ja puolustusvoimien muulle vas-
tuuhenkilöstölle”. Keskusteluissa on esitet-
ty näkemyksiä, että kirjan opasluonteisuutta 
ja kohdentumista nimenomaan puolustusvoi-
mien tarpeisiin voitaisiin painottaa suorem-
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min, mm. siirtämällä mielenterveyden häi-
riöitä koskeva yleinen osuus kirjan loppuun, 
mahdollisesti aakkosellisen sanaston muo-
toon. Taistelustressin hallinnan ohella olisi 
tarvetta käsitellä erikseen myös stressiä erilai-
sissa kriisinhallintatehtävissä. Pääpaino tulee 
kuitenkin edelleen olemaan varusmiespalve-
luksen aikaisessa mielenterveystyössä, jossa 
päivitystarve liittyy lähinnä vuosien mittaan 
tapahtuneeseen kehitykseen, ei niinkään suur-
ten linjojen muutoksiin.  Tavoitteena on saa-
da uusittu kirja valmiiksi kevään 2013 aikana.  

Kirjoittajat:
Matti Ponteva 
lääkintäeversti evp
LKT, psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri

Tanja Laukkala 
LT, psykiatrian ylilääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö

Rami Heikkilä
lääkintäeverstiluutnantti, hallintoylilääkäri
Pääesikunta, Logistiikkaosasto
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LÄÄkInTÄhUOLLOn TUTkImUSTOImInTA
Puolustusvoimien Sotilaslääketieteen Keskuksen (SOTLK) Tutkimus- ja kehittämisosasto 
edistää ja ohjaa kokonaismaanpuolustusta hyödyttävää sotilaslääketieteellistä tutkimus-
työtä. Tässä tarkoituksessa osasto rahoittaa tieteellisiä tutkimushankkeita, joiden tuloksia 
voidaan hyödyntää kehitettäessä kenttälääkintää tai sotilaan palveluskelpoisuutta ja -turval-
lisuutta sekä suorituskykyä. Tutkimusresurssien hakuohjeet löytyvät verkkosivulta. Vuonna 
2013 rahoitetaan kymmentä hanketta, joista puolet liittyy infektiotauteihin ja niiden torjun-
taan. Tutkimushankkeet toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä siviilitoimijoiden kanssa. 
Vuoden 2015 alusta sotilaslääketieteellinen tutkimustoiminta jatkuu osana Logistiikkalai-
toksen SOTLK:n erityisasiantuntijayksikön toimintoja, ylilääkärin ja puolustusvoimien lää-
kintähuollon T&K johtoryhmän ohjauksessa.  

Puolustusvoimien lääkintähuollon tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan (T&K-toiminnan) 
tavoite on tuottaa sekä kansainvälisiä että 
kansallisia julkaisuja, raportteja sekä opin-
näytetöitä, jotka palvelevat puolustusvoimien 
päätehtäviä: sotilaallista maanpuolustusta, 
yhteiskunnan turvallisuusstrategian edellyttä-
mää viranomaisyhteistyötä ja kansainvälistä 
sotilaallista kriisinhallintaa. Näiden lisäksi 
lääkintähuollon T&K-toiminta tukee lääkin-
tähuollon ydintehtäviä, joita ovat kenttälää-
kintä, palvelusturvallisuus, kansainvälinen 
toiminta ja lääkintätiedustelu, ympäristöter-
veydenhuolto sekä näihin liittyen koulutus. 
Tarkoituksena on selvittää ja hankkia uutta 
tietoa joukkojen ja yksilöiden suorituskykyä 
vaarantavista terveysuhkista ja niiden ehkäi-
systä sekä lisätä lääkintähuollon operatiivista 
suorituskykyä.

T&K-toiminnassa tulee verkottua sekä kansal-
lisesti että kansainvälisesti. Puolustusvoimien 
lääkintähuollon vaikuttavuustasot heijasta-
vat puolustusvoimien päätehtäviä. T&K-toi-
minnan tuloksena syntyy paitsi puolustus- 
voimien sisäisiä raportteja, koulutus- ja toi-
mintaohjeita sekä oppaita, myös siviiliyhteis-
kunnalle tarpeellisia kotimaisia tutkimusartik-
keleita ja katsauksia. Lisäksi toiminta tuottaa 
kansainvälisissä tieteellisissä aikakausleh-
dissä tai kongresseissa julkaistavia korkea- 
tasoisia tieteellisiä tutkimuksia, jotka toimi-
vat käyntikortteina kansainvälisiä yhteyk-
siä luotaessa. Kansainväliset vertaisarvioidut 
tutkimukset takaavat myös lääkintähuollon 
T&K-toiminnan laadun.

TUTkImUSmÄÄRÄRAhOJEn hAkEmInEn

Ohjeet tutkimusresurssien hakemiseksi, ilmoi-
tus hakuajasta, hakemuksen liitelomakkeet 
sekä hakemusten arvioinnin perusteet (lausun-
tolomake, lääkintähuollon T&K-strategia) ovat 
esillä Sotilaslääketieteen Keskuksen (SOTLK) 
verkkosivuilla osoitteessa www.puolustusvoi-
mat.fi/sotilaslaaketieteentutkimus. 

Lääkintähuollon tutkimusjohtaja pyytää mää-
räaikaan mennessä saapuneista hakemuksista 
asiantuntijalausunnot. Lausuntojen sekä puo-
lustusvoimien T&K -koordinaatioryhmän pri-
orisointien perusteella Lääkintähuollon T&K 
-johtoryhmä antaa esityksen resurssien koh-
dentamisesta tutkimushankkeille. SOTLK:n 
johtaja päättää tutkimusresurssien kohdenta-
misesta esityksen pohjalta.

Vuotta 2013 koskevia hakemuksia tuli 11, 
joista kymmentä voidaan tukea. Merkittävä 
osa tuesta muodostuu määräaikaisista (1–12 
kk) tutkijalääkärin viroista. 

vUOnnA 2013 TUETTAvAT 
TUTkImUShAnkkEET 

Akuutit infektiot ja niiden jälkitaudit muo-
dostavat suuren lääkinnällisen haasteen 
varusmiesten palvelusturvallisuudelle ja 
kenttäkelpoisuudelle. Puolet rahoitettavista 
tutkimushankkeista liittyykin infektiotautei-
hin ja niiden torjuntaan. Tutkimustuloksia 
hyödynnetään varusmiesten lisäksi muiden 
asevelvollisten ja henkilökunnan sekä kriisin-
hallintajoukkojen terveydenhuollossa. 
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SOTLK tekee tutkimushankkeissa yhteis-
työtä siviiliorganisaatioiden kanssa. Vuonna 
2013 merkittävin yhteistyökumppani on Ter-
veyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL), jonka 
kanssa toteutetaan neljä yhteishanketta. Niistä 
VirusFight-hankkeen tavoitteena on selvit-
tää, vähentääkö käsihygienian tehostaminen 
infektiotautien aiheuttamia sairastumisia ja 
menetettyjä palveluspäiviä varuskunnassa. 
VaruFlu-hanke puolestaan selvittää hengi-
tystievirusten esiintyvyyttä varusmiehillä 
ja kenttäkelpoisten geenimonistuslaitteiden 
soveltuvuutta näiden virusten osoittamiseen. 
Jänisruttohankkeessakin kehitetään kenttä-
kelpoista diagnostiikkaa ja hyödynnetään sitä 
ja muita kenttäkelpoisia menetelmiä biouhka-
agenssien monitorointiin Suomessa ja Skan-
dinaviassa VIAPRO-nimisessä hankkeessa 
tutkitaan varusmiesten infektiosairastuvuutta 

ja astmaa sekä probioottien merkitystä niiden 
ennaltaehkäisyssä. Tämän hankkeen pääyh-
teistyökumppani on Helsingin yliopistollinen 
keskussairaala. 

Tutkimushankkeissa on THL:n lisäksi lukui-
sia muita yhteistyökumppaneita: sairaaloita, 
Metsäntutkimuslaitos, Työterveyslaitos ja 
suomalaisten yliopistojen lähinnä lääketie-
teellisiä tiedekuntia. Yliopistojen kanssa 
yhteistyötä tehdään VIAPROn lisäksi nel-
jässä muussa hankkeessa. Niiden tarkoituk-
sena on selvittää taistelukentän toksikologiaa 
(ToxMemo-projekti); sitä, milloin akuutti 
ylähengitystieinfektio varusmiehillä on bak-
teerin aiheuttama; aktiivisen jäähdytyksen 
merkitystä toimintakyvyn palauttajana kuu-
massa; sekä kouluterveydenhuollon kirjaus-
ten ennustearvoa varusmiespalveluksesta sel-

Merkittävä osa lääkintähuollon tutkimustoiminnasta kohdistuu infektiotauteihin ja niiden 
ehkäisemiseen. VirusFight-hanke selvittää tehostetun käsihygienian vaikutusta sairastavuuden 
vähentämisessä.
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viytymiselle. Lisäksi vuonna 2013 tutkitaan 
puolustusvoimien sisäisinä hankkeina ylipai-
neisen typen vaikutusta sukeltajien reaktio-
aikaan, tarkkaavaisuuteen ja vireystasoon; 
sekä kaula- ja lannerangan työperäistä rap-
peumaa hävittäjälentäjillä.

ESImERkkI LÄÄkInTÄhUOLLOn 
TUTkImUShAnkkEESTA

Onnistunut tutkimushanke tukee puolustus-
voimien kolmea perustehtävää, liittyy puo-
lustusvoimien kansainväliseen yhteistyö-

Kenttäkelpoiset geenimonistuslaitteet ovat keskiössä kahdessa lääkintähuollon tutkimushank-
keessa: VaruFlu-hanke selvittää niiden soveltuvuutta hengitystievirusten osoittamiseen; Jänis-
rutto ja muut biouhkat -hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään kenttäkelpoista diagnostiikkaa 
biouhka-agenssien monitoroinnissa.
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hön sekä tuottaa puolustusvoimien sisäisiä 
toimintaohjeita, viranomaiskatsauksia ja 
lopulta alkuperäisjulkaisuja. Esimerkki tällai-
sesta onnistuneesta, edelleen meneillään ole-
vasta hankkeesta on kenttätutkimus nimeltä 
”Jänisruton ja muiden biouhka-agenssien 
monitorointi Suomessa ja Skandinaviassa”. 
Jänisrutto (tularemia) on Suomessa yleinen 
zoonoottinen infektio, jonka aiheuttaja Fran-
cisella tularensis on yksi kolmesta vaaral-
lisimpaan A-kategoriaan luokitellusta bio-
uhkabakteerista ja tehokas bioase. Jänisruttoa 
on tavattu myös asevelvollisilla ja puolustus-
voimien henkilöstöllä, joten tutkimus tukee 
paitsi varautumista biouhkiin myös palvelus- 
turvallisuutta. Hanke kuuluu Biouhkien  
osaamiskeskuksen laajempaan tutkimus-
ohjelmaan ja on osa CBRN-kenttälaboratorio- 
standardin (STANAG 4632) mukaisen bio-
logisen uhkan detektiokyvyn luomista. Tut-
kimuksen tavoitteena on selvittää jänisrutto- 
ja muiden biouhkabakteerien esiintyvyyttä 
Suomessa geenimonistusmenetelmin sekä 
tyypittää villieläin- ja potilasnäytteistä löy-
tyviä kantoja, jotta epätavallisen jänisrutto-
epidemian ilmetessä voidaan arvioida, onko 
kyseessä luonnollinen infektio vai tahalli-
nen biouhkabakteerin levitys. Selvitystyössä 
hyödynnetään ja kehitetään myös kenttä- 
kelpoisessa geenimonistuslaitteessa käytettä-
viä biouhkabakteerien osoitusmenetelmiä.   

Hankkeen tutkijat tekevät yhteistyötä Euroopan 
puolustusviraston (EDA), pohjoismaisen puo-
lustusyhteistyöorganisaation (NORDEFCO) 
sekä yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän kanssa. 
Yhteistyö mahdollistaa huolellisen kanta- 
vertailun muualla esiintyviin jänisrutto- 
bakteerikantoihin sekä luo pohjaa kansain-
väliselle lääkintätiedustelulle. Hankkeen poh-
jalta on syntynyt biologisia uhkakuva-arvioita 
ja Suojelun erikoisosaston ohjeita puolustus-
voimien käyttöön, kansallisia katsausartik-
keleita, posteriesityksiä sekä kansainvälisiä 

vertaisarvioituja artikkeleita (Esim. Matero 
P ym. 2011. Rapid field detection assays for 
Bacillus anthracis, Brucella spp., Francisella 
tularensis and Yersinia pestis. Clin Microbiol 
Infect. 17:34-43.)

LÄÄkInTÄhUOLLOn TUTkImUSTYÖ 
vUOnnA 2015 JA SEn JÄLkEEn

Lääkintähuollon T&K-toimintaa on rajusti 
fokusoitu viime vuosien aikana. Nyky- 
muodossaan se on toimiva kokonaisuus, jonka 
suurille muutoksille ei ole tarvetta. Osoituk-
sena nykyisen hallinto- ja toteutusmallin toi-
mivuudesta T&K-toiminta jatkaa integroituna 
osana muuta puolustusvoimien lääkintä- 
huoltoa, ylilääkärin toimialateitse tapahtuvassa 
ohjauksessa ja valvonnassa – huomioiden  
kuitenkin myös puolustusvoimien T&K-
koordinaatioryhmän tekemät linjaukset. 

Tutkimusresurssien supistumisesta huolimatta 
puolustusvoimien lääkintähuollon T&K- 
toimiala on valmis uusiin haasteisiin vuonna 
2015 ja sen jälkeen. Tiivis tutkimusyhteis-
työ THL:n kanssa jatkuu muun muassa Bio-
logisten uhkien osaamiskeskuksen toiminnan 
kautta. Laaja-alainen kansallinen ja kansain-
välinen verkostoituminen luo edellytyksiä 
kustannustehokkaalle T&K-toiminnalle.

Kirjoittajat:
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vARUSmIESTEn SUUn TERvEYS
Varusmiesten hammaskarieksen esiintyvyyttä on Suomessa tutkittu tieteellisen tutkimuksen 
keinoin vuosina 1979 ja 1999. Tänä aikana karieshoidon tarve väheni noin puoleen. Kliinis-
tä hammashoitotyötä tekevät ovat viime aikoina esittäneet arvioita kariestilanteen heikkene-
misestä. Epidemiologisia tutkimuksia nuorten ihmisten suun terveydestä ei kuitenkaan ole 
tehty. Viime vuonna toteutetussa varusmiesten suun terveystutkimuksessa todettiin hammas-
hoidon tarvetta lähes joka toisella varusmiehellä palveluksen alkaessa. Kariestilanteen pa-
raneminen näyttää merkittävästi hidastuneen. Tutkimus antaa perusteita varusmiesten suun 
terveydenhuollon järjestämiseen.

Nuorten ihmisten suun terveys on parantunut 
merkittävästi kaikissa teollistuneissa maissa 
viime vuosikymmeninä. Karieksen vähenemi-
sen on esitetty liittyvän fluorihammastahnojen 
käyttöön sekä paikallisesti käytettäviin fluori-
valmisteisiin. Viimeisten tutkimusten mukaan 
karieksen väheneminen lapsilla on joko py-
sähtynyt tai jopa kääntynyt nousuun. 

Plakin poisto fluorihammastahnalla ja soke-
rin käytön vähentäminen ovat edelleen mer-
kittävimpiä ehkäisevän hoidon muotoja. Ruo-
kailutottumuksissa on kuitenkin tapahtunut 

valtava muutos parin viime vuosikymmenen 
aikana. Teollisesti käsiteltyjä ruoka-ainei-
ta, pikaruokaa ja virvoitusjuomia kulutetaan 
enemmän kuin koskaan aiemmin. Nykyinen 
ruoka sisältää runsaasti raffinoituja eli puh-
distettuja hiilihydraatteja, lisättyjä sokereita 
ja rasvoja. Tutkimusten mukaan suomalaiset 
nuoret miehet harjaavat laiskimmin hampaita 
Euroopassa; alle puolet suomalaisista nuoris-
ta miehistä harjaa hampaansa suositusten mu-
kaan kahdesti päivässä. 

Karies aiheuttaa laajan vaurion hammasluussa eli dentiinissä fluorin kovettaman kiilteen alle. 
Kliinisesti muutos todetaan usein vasta kun tyhjän päällä oleva kiille romahtaa.
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Suomessa 12-vuotiailla saavutettiin ja jopa 
alitettiin 1990-luvun alussa WHO:n asettama 
tavoite: vähemmän kuin kaksi karieksen vau-
rioittamaa hammasta yksilöä kohti. Tämän 
vuoksi päätettiin julkisessa terveydenhuol-
lossa ottaa käyttöön yksilölliset tarkastusvä-
lit aiempien koko ikäluokkaa koskevien tar-
kastusten sijaan. Tutkimuksissa on osoitettu, 
että pitkittyneellä tarkastusvälillä ja karieksen 
esiintyvyydellä on olemassa yhteys. 1990-lu-
vun alussa taloudellinen lama aiheutti supis-
tuksia julkisessa terveydenhuollossa. Vähen-
nykset kohdistuivat pääasiassa ehkäisevään 
terveydenhuoltoon. 

Noin 25 000 nuorta miestä ja naista aloit-
taa varusmiespalvelun vuosittain. Noin 79 % 
miespuolisesta ikäluokasta suorittaa palve-
luksen loppuun. Varusmiehiä koskevat tutki-
mustulokset voidaan yleistää koskemaan koko 
nuorten miesten ikäluokkaa. Aiemmin varus-
miesten suun terveydestä on julkaistu Ankku-
riniemen (1979) ja Läärän (1999) väitöskirjat. 
Suomalaisten nuorten ihmisten suun terveyttä 
koskevia epidemiologisia tutkimuksia ei vii-
me vuosina ole tehty. Kymmenen vuotta sitten 
julkaistussa Terveys 2000 -tutkimuksessa nuo-
rin ikäryhmä oli 30-vuotiaita. 

mEnETELmÄT

Varusmiehiä koskeva epidemiologinen poik-
kileikkaustutkimus suunniteltiin keväällä 
2010 puolustusvoimien ja Oulun yliopiston 
välisenä yhteistyönä. Kenttävaihe toteutet-
tiin 20:llä Sotilaslääketieteen Keskuksen 24 
terveysasemasta tammikuussa ja heinäkuussa 
2011. Tutkimuksesta on tavoitteena julkais-
ta kolme väitöskirjaa sekä erillisiä julkaisuja.

Tutkimusprotokollasta tehtiin kahdella ter-
veysasemalla pilottitutkimus kesällä 2010 
(Anttonen ym. 2012). Varsinaisen tutkimuk-
sen kenttävaiheessa suun kliininen tutkimus 
suoritettiin varusmiehille osana palveluskel-
poisuusarviota kahden ensimmäisen palve-
lusviikon aikana. Tutkimuksen suorittaneet 
hammaslääkärit (n=15) olivat puolustusvoi-
mien palkattua henkilöstöä, yksi varusmies-
palvelustaan suorittava hammaslääkäri sekä 
kaksi tutkimuksesta väitöskirjaansa valmis-

televia tutkijoita. Edustava otos palvelukseen 
astuvista varusmiehistä saatiin tarkastamal-
la kaikki alokkaat 15 varuskunnassa ja aak-
kosjärjestyksessä joka viides viidessä suurim-
massa joukko-osastossa. 

Tarkastuksessa käytettiin apuna peiliä ja son-
dia sekä hoitoyksikön valoa. Karieshoidon 
tarve rekisteröitiin WHO:n vuonna 1997 mää-
rittämien epidemiologisen tutkimuksen peri-
aatteiden mukaisesti. Viisaudenhampaita ei 
otettu mukaan analyysiin. Hoidon tarpeen 
määrittelyssä käytettiin Ankkuriniemen ke-
hittämää puolustusvoimien protokollaa. Tie-
dot kerättiin puolustusvoimien potilastietojär-
jestelmään, Mildoc-tietokantaan. Tilastolliset 
analyysit suoritettiin Oulun yliopiston mate-
maattisten tieteiden laitoksella.

Tutkimukseen osallistuneet hammaslääkärit 
koulutettiin ja kalibroitiin kahdessa tilaisuu-
dessa marraskuussa 2010 ja kesäkuussa 2011. 
Kouluttajina toimi kariologian, iensairauksi-
en ja radiologian alan erikoishammaslääkä-
reitä. Kliininen hoitoharjoittelu suoritettiin 30 
poistetun eriasteisen karieksen vaurioittaman 
hampaan avulla. 

Tutkijoiden välinen yksimielisyys (inter-exa-
miner agreement) tammikuun tarkastuksis-
sa oli ICC= 0.73 (vaihteluväli 0.32 – 0.85) ja 
heinäkuun tarkastuksissa ICC=0.71 (0.58 – 
0.86). Intra-examiner agreement toistetusti oli 
ICC=0.72 (0.28 – 0.94).  Kliinisten löydöksi-
en varmentamiseksi joka viidenneltä potilaal-
ta, jolla todettiin kliinisesti kariesta, otettiin 
bitewing intraoraaliröntgenkuvat radiologian 
erikoishammaslääkärin arvioitavaksi. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eet-
tinen toimikunta antoi tutkimusprotokollal-
le puoltavan lausunnon maaliskuussa 2010. 
Pääesikunta myönsi tutkimusluvan kesäkuus-
sa 2010. Hankesopimus allekirjoitettiin Soti-
laslääketieteen Keskuksen ja Oulun yliopis-
ton välillä huhtikuussa 2011. 

TULOkSET

Tutkimusaineistoon kuului 13 564 miestä 
ja 255 naista, jotka olivat syntyneet vuosina 
1990, 1991 ja 1992. Kaikkiaan palveluksen 
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vuonna 2011 aloitti 26 492 varusmiestä (syn-
tyneet 1983–1993). 

karieskertymä ja karieshoidon tarve

Kariesvapaita (DMFT arvo 0) oli 21,3 % tut-
kituista (miehet 21.4 % ja naiset 21.2 %). Ka-
rieskertymän (DMFT) keskiarvo oli 4.1 (SD 
4.2), karieshampaiden (DT) 1.4 (SD 2.5) ja 
paikattujen hampaiden (FT) 2.7 (SD 2.9). Vii-
saudenhampaita ei huomioitu analyyseissä. 
Noin puolella tutkituista miehistä (54.9 %) ja 
lähes 2/3:lla naisista (62.7 %) ei ollut korjaa-
van karieshoidon tarvetta. Niillä, joilla oli al-
hainen karieskertymä (DMFT ≤ 4), oli myös 
vähäisessä määrin korjaavan hoidon tarvetta. 
Hoidon tarvetta oli enemmän niillä, joilla oli 
runsaasti hoidettua hammaskariesta: DMFT 
5-9 (n=3544) mediaani DT=2 ja DMFT>9 
(n=1517) mediaani DT=5. 

Karieskertymän ja hoidon tarpeen suhteen 
oli alueellisia eroja eri varuskuntien välil-
lä (taulukko1). Sekä hoidon tarvetta että ka-
rieskertymää on vähemmän ruotsinkielisessä 

väestössä ja alueilla, joissa maanperän fluori-
pitoisuus on korkea. Etelä- ja Länsi-Suomen 
tilanne on Pohjois- ja Itä-Suomea parempi. 

karieksen polarisaatio

Hammaskaries oli epätasaisesti jakautunut 
miespuolisilla tutkituilla. Heikoimmalla vii-
denneksellä (19.2 %) oli vähintään kolme rei-
kiintynyttä hammasta. Noin 30 %:lla varus-
miehistä oli 90 % kaikista karieshampaista ja 
noin 10 %:lla kaikista varusmiehistä oli puo-
let kaikista karioituneista hampaista. 

POhDInTA

Noin puolella tutkituista varusmiehistä oli ka-
rieshoidon tarvetta. Lukua voidaan pitää kor-
keana ottaen huomioon, että hammashoito on 
maksutonta kuntien terveyskeskuksissa 18 
ikävuoteen asti. Asevelvollisuudesta voi saa-
da vapautuksen jonkin terveydellisen seikan 
perusteella. Koska perussairauksilla, kuten 
astmalla, diabeteksella tai mielenterveyden 

Taulukko 1. Karieksen vaurioittamien (DMFT) ja karieshoidon tarpeessa olevien (DT) hampai-
den keskiarvo (mean) sekä keskihajonta (sd) eri varuskunnissa Varusmiesten Suun Terveystutki-
muksen 2011 yhteydessä. Tutkimuksessa vertailtiin vuosina 1990, -91 ja -92 syntyneitä varus-
miehiä eri puolilla maata.  

DMFT DT

mean sd mean sd n

Dragsvikin terveysasema 3.42 3.59 0.91 1.91 1341

Kajaanin varuskunnan terveysasema 5.46 5.18 2.34 3.44 663

Kontiolahden varuskunnan terveysasema 3.76 3.82 1.32    2.52 1199

Luonetjärven varuskunnan terveysasema 4.09 4.44 1.85 2.88 295

Parolannummen terveysasema 4.24 4.37 1.39 2.65 487

Rovaniemen varuskunnan terveysasema 4.22 4.10 0.96 1.70 887

Santahaminan varuskunnan terveysasema 3.20 3.69 1.02 2.22 876

Sodankylän varuskunnan terveysasema    4.99    4.46 1.84            2.77 1418

Säkylän varuskunnan terveysasema       3.96    4.11 0.93            1.82  469

Upinniemen varuskunnan terveysasema    3.68    3.99 1.29          2.62  1429

Vekaranjärven terveysasema 3.73 4.28 1.50 2.84 662

Muu 4.33 4.14 1.59    2.5 3838

Yhteensä 4.11 4.17 1.42 2.54 13564
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häiriöillä tiedetään olevan negatiivinen vai-
kutus suun terveyteen, on nuorilla miehillä 
suun terveydentila todennäköisesti vielä nyt 
saatuja tuloksia heikompi. Lihavuusepidemi-
an ohella hammaskarieksesta on tulossa va-
kava kansanterveydellinen ongelma tulevai-
suudessa.

Tässä tutkimuksessa keskimääräinen karies-
hampaiden lukumäärä (DT) oli 1.4, joka on 
alhaisempi kuin Läärän (1.9) ja Ankkurinie-
men (4.3). On kuitenkin huomattava, että nyt 
suoritetussa tutkimuksessa viisaudenhampai-
ta ei laskettu kansainvälisen tavan mukaan 
indeksiin mukaan. Edelleen Terveys 2000 
tutkimuksen nuorimmassa ikäluokassa 30 
-vuotiailla DT indeksi oli 1.0. Tuloksien pe-
rusteella on mahdollista, että nuorten miesten 
kariestilanne Suomessa siis on heikentynyt. 

SUUn TERvEYDEnhUOLLOn ASEmA 
PUOLUSTUSvOImISSA 2015+

Puolustusvoimien terveydenhuollosta sääde-
tyn lain (322/1987) mukaan puolustusvoimat 

järjestää terveydenhuoltovastuullaan olevi-
en henkilöiden terveydenhuollon. Suun sai-
raudet ovat samassa asemassa muun tervey-
denhuollon kanssa. Puolustusvoimat vastaa 
varusmiesten ja sotilasopiskelijoiden suun 
terveydenhuollosta aina, kun asianomaisen 
sairaus, vamma tai vika ei ole estänyt palve-
luksen aloittamista. Puolustusvoimien organi-
saatiouudistus ei ole tuomassa lainsäädäntöön 
muutoksia.

Suoritettu tutkimus antaa perusteita suun ter-
veydenhuollon resurssien varaamiseen eri 
varuskuntien terveysasemille. Resurssien 
kohdentaminen on perusteltua niille terveys-
asemille, joilla hoidon tarvetta on enemmän. 
Organisaatiouudistuksen seurauksena puo-
lustusvoimat luopuu kuudesta suun tervey-
denhuollon toimintayksiköstä, jäljelle jää 12. 
Palvelujen tuotantoa jatketaan pääosin oma-
na toimintana. 

Tutkimusten mukaan yli puolet hammaslää-
käreiden kliinisestä työstä  on nykyisin van-
hojen täytteiden uusimista materiaalien loh-
keamisen tai sekundaarikarieksen johdosta, 

Veikko Rimpiläinen tekee hammastarkastusta Kajaanin varuskunnan terveysasemalla 
heinäkuussa 2011.
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siis karieksen iatrogeenista hoitoa. Kokonais-
taloudellisesti ajateltuna ei ole järkevää jos 
hammaspaikkoja joudutaan uusimaan muu-
taman vuoden välein. Materiaalien käytös-
sä tulee ehdottomasti noudattaa valmistajien 
antamia käsittelyaikoja ja -tapoja. Tervey-
denhuollossa lisää tehokkuutta saadaan työn-
jakoa ja prosesseja tehostamalla, seulonta-
tutkimuksilla ja uusilla tekniikoilla, mutta ei 
potilaiden hoitoaikoja lyhentämällä. 

Tutkimusryhmä haluaa esittää kiitoksensa 
tutkimustyöhön osallistuneille puolustusvoi-
mien hammaslääkäreille sekä hoitohenkilö-
kunnalle arvokkaasta työpanoksesta tutki-
muksen kenttävaiheessa.

Kirjallisuutta:
Anttonen V, Tanner T, Kämppi A, Päkkilä J, Tjäderhane 
L, Patinen P. A methodological pilot study on oral 
health of young, healthy males. Dental hypotheses 
2012, in press.

Tanner T, Kämppi A, Päkkilä J, Patinen P, Rosberg J, 
Karjalainen K, Järvelin M-R, Tjädehane L, Anttonen 
V. Prevalence and polarization of dental caries among 
young, healthy adults – cross-sectional epidemiological 
study. Acta Odontol Scand 2012, in press.

Kämppi A, Tanner T, Päkkilä J, Patinen P, Järvelin 
M-R, Tjäderhane L, Anttonen V. The geographical 
distribution of dental caries prevalence and associated 
factors in young adults in Finland. Caries Res 2012, 
submitted.

Kirjoittajat:
Pertti Patinen
puolustusvoimien  ylihammaslääkäri
Sotilaslääketieteen Keskus, esikunta

Vuokko Anttonen
tutkijatohtori, HLT, EHL
Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Antti Kämppi
FM, HLL
Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Tarja Tanner
HLL
Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Jari Päkkilä
FM
Oulun yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos 

Leo Tjäderhane
professori
Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Kuvat:
Kirjoittajien kokoelmista

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 1

64



SOTILASLÄÄKETIETEEN
AIKAKAUSLEHTI

1/2013

Te
em

an
um

er
o:

 P
uo

lu
sT

us
vo

im
ie

n 
lä

äk
in

Tä
hu

ol
To

 2
01

5+


