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80 VUOTTA SITTEN: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1932

VIIPURIN 
SOTILASSAIRAALAN 
UUTISRAKENNUS

Rakennus, jonka työn suoritus kaikissa suhteissa 
edistyi ohjelman mukaisesti, ja joka täydellisine 
kalustoineen tuli maksamaan Smk. 14,5 milj., val-
mistui vuoden 1931 lopulla ja tammikuun 20 p:nä 
1932 luovutti Puolustusministeriön Teknillinen 
osasto sen sairaalan käytettäväksi. Tällöin uupui 
ainoastaan osa irtainta rautakalustoa.

- - -  Pääsisäänkäynti molempia sivuja koristavi-
ne korkokuvioisine vaakunoineen, johtaa avaraan 
eteishalliin, jonka vasemmalla puolella on lää-
kintäaliupseerin päivystyshuone sairaalan puhe-
linkeskuksineen, varavalaistusautomaatteineen, 
palohälyytyskelloineen y.m. Tämän vieressä sijait-
sevat talouspäällikön virkahuone kassaholveineen 
ja toimistohuoneet, joista toinen taloustoimisto 
ja toinen komentotoimisto. Vastapäätä on varattu 
huone potilaiden omaisia ja saattajien tilapäistä 
majoitusta varten sekä avara tila vaatetelineineen 
sairaalassa käyvien päällysvaatteita varten, missä 
myöskin säilytetään erikoisia kumisia päällysken-
kiä, jotka kaikki sairaalassa tilapäisesti käyvät ku-
ran, tomun ja muun lian vähentämiseksi ovat vel-
volliset panemaan jalkaansa.

IHMISEN IKUINEN 
TAISTELU SAIRAUTTA JA 
KUOLEMAA VASTAAN

Kuinka lukemattomat kerrat ovatkaan sodan, nä-
län ja ruton hävitykseltä eloonjääneet sukupolvet 
palanneet piilopirteiltään, kotiutuneet kaukaisilta 
sotapoluilta ja tai vankeudesta vieraasta maasta uu-
delleen ja yhä uudelleen rakentamaan poltetut ky-
länsä, kyntämään ja kylvämään tallatut vainionsa, 
raivaamaan metsistyneet viljelysmaansa. 

Meillä ei ole tästä mitään ylpeilemistä, päinvas-
toin. Tämän kansan alennustila on ollut syvä ja 
pitkällinen, eikä se ole ohitse vieläkään. Meidän 
on uudelleen ja uudelleen tehtävä itsellemme ky-
symys, miksi niin on ollut ja miksi jatkuvasti niin 
on. Vastaus on jokaiselle selvä: keskinäinen eripu-
raisuus, alhainen sivistys, puute johtajista. Kenties 
tämän kansan aika vielä on tuleva. Toivokaamme 
sitä, tehkäämme työtä siinä mielessä. Laborare est 
orare. 

SIVIILILÄÄKÄRIN 
VALMENNUS SODAN 
VARALLE

Entisen armeijan ja sk:taa koskevan tutkintojärjes-
tyksen jäädessä edelleen voimaan, olisi lisäksi va-
rattava maan sitä puuttuville siviililääkäreille tilai-
suus suorittaa nykyistä helpompi ja sen mukaisesti 
edellisiä alempaan reservilääkintäupseeriarvoon 
oikeuttava lääkintäupseeritutkinto.

Valmennus mainittuun helpompaan tutkintoon 
tapahtuisi pääasiassa kotiopinnoilla, joitten riit-
täväksi teoreettiseksi pohjaksi laadittaisiin liiton 
alotteesta sopiva sotilaslääkärin taskukirja. Ko-
tiopintojen lisäksi järjestettäisiin tarpeen mukaan 
varuskuntakaupunkeihin armeijan upseerien ja 
sotilaslääkäreiden johtamia, lyhyitä neuvottelu-, 
harjoitus- ja kertauspäiviä. Tutkinto suoritettaisiin 
kyseellisessä divisionassa tai rykmentissä. 
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uuDellA RAKeNteellA KoHti tuleVAiSuuttA
Julkisuudessa on viime aikoina käyty kiivasta keskustelua puolustusvoimauudistuksen sisäl-
löstä ja ratkaisuista, jotka ovat painottuneet poliittisten ratkaisujen oikeellisuuteen lähinnä 
yhden ruotsinkielisen varuskunnan kohdalta. Näissä keskusteluissa on unohdettu uudistuk-
sen taustalla olevat laajemmat rahatalouden ja puolustusvoimien toiminnan näkökulmiin 
liittyvät perusteet, jotka oli tunnistettu jo aiemmin. Puolustusvoimien kulurakenne henkilös-
tön, toiminnan ja materiaalihankintojen suhteen oli johtamassa epätasapainoon, joka vaatii 
rakenteen ja toiminnan uudelleen suuntaamista siten, että uskottava puolustuskyky säilyy. 

PÄÄKIRJOITUS

Vuoden 2015 alussa toteutettavalla uudella 
puolustusvoimien rakenteella halutaan var-
mistaa myös tulevaisuudessa toimintaedelly-
tykset niille tehtäville, jotka on asetettu puo-
lustusvoimien vastuulle. Puolustusvoimien 
päätehtävä on ylläpitää Suomen sotilaal-
lista puolustuskykyä myös tulevaisuudessa 
2020-luvulla, joten nyt suunnitteilla olevat 
rakenteet ja toiminnot ovat näistä näkökoh-
dista erittäin merkittäviä ja pitkälle kantavia 
ratkaisuja. Helmikuussa 2012 esitetyn raken-
neuudistuksen taustalla on rahoituskehyk-
sen pieneneminen tulevaisuudessa. Se tulee 
olemaan noin 10 % pienempi kuin nykyinen 
rahakehyksen taso. Jotta asetettu tavoite voi-
daan saavuttaa pysyvästi, on välttämättöminä 
keinoina puolustusvoimien rakenteen ja orga-
nisaation pienentäminen, henkilöstön vähen-
täminen sekä alueista ja tiloista luopuminen. 
Lisäksi puolustusvoimien materiaali-investoin-
tien tasoa lasketaan suunnitellusta vuosita-
solla noin 25–30 % lähivuosien aikana. 

Lääkintähuolto on luonnollisesti osa tätä muu-
tosta ja Sotilaslääketieteen Keskus muuttuu 
päätösten mukaisesti 1.1.2015 Kenttälääkin-
nän Valmiuskeskukseksi (KVK), joka tulee 
olemaan osa Puolustusvoimien logistiikkalai-
tosta. Suunnittelutyö uuden Kenttälääkinnän 
Valmiuskeskuksen osalta jatkuu, mutta tehtä-
vänämme on jatkossakin palvella puolustus-
hallintoa kenttä- ja sotilaslääketieteessä sekä 
yhteiskuntaa Yhteiskunnan turvallisuusstrate-
gian mukaisesti. Meillä tulee olemaan myös 
laajempi vastuu tukea muita kansallisia hal-
linnonaloja lääketieteellisessä valmiudessa, 
poikkeuksellisten terveysuhkien torjunnassa, 
yhteiskunnan varautumisessa eriasteisiin poik-

keustilanteisiin sekä turvallisuuskriittisen hen-
kilöstön toimintakyvyn turvaamisessa. 

Tulemme siis jatkossakin vastaamaan meille 
asetettuihin tehtäviin ja haasteisiin tuottamalla 
palvelus- ja potilasturvallisuutta kenttälää-
kinnän erityisosaamisellamme. Puolustusvoi-
mien organisaatiot ovat muuttuneet menneinä 
vuosinakin, mutta lääkintähuoltojärjestelmän 
perustehtävät ovat säilyneet ennallaan muu-
toksesta toiseen.

Lääkintähuolto on aina kyennyt kehittymään 
muutosten yhteydessä ja olemme pystyneet luo-
maan kustannustehokkaan ja resurssien käytöl-
tään joustavan palvelujärjestelmän, joten uskon 
meidän uudessa muutoksessakin olevan vah-
voja oman toimintamme kehittäjiä. Tuemme 
näin osaltamme puolustusvoimien komentajaa 
meneillään olevassa rakenneuudistuksessa.

Teksti:
Jouko Peltomaa
lääkintäeverstiluutnantti
Sotilaslääketieteen Keskuksen johtaja
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KiRJAlliSuuSKAtSAuS: KiRiStySSiDe
Pekka Honkavaara, Matti Lehesjoki

Nykyaikaisessa sodankäynnissä suuret verenvuodot ovat merkittävä tappioiden aiheuttaja (Viet-
namissa 46 %). Määrä on hitaasti laskenut uusien ensihoitotoimenpiteiden myötä 21 %:iin. 
Merkittävä osuus kuolleisuuden vähenemisessä on ollut kiristyssiteellä, jota on käytetty kent-
tälääkinnässä yli 2000 vuotta. Viimeaikainen kehitys on tuonut parannuksia sen rakenteeseen 
ja se kuuluu nykyisin USA:n armeijan jokaisen taistelijan varustukseen. Kiristyssiteeseen on 
liittynyt monia ongelmia, joiden merkitystä ja parannuksia käsitellään tässä katsauksessa.

Kiristysside on kiristävä tai puristava väline, joka 
estää sekä laskimo- että valtimovirtauksen hetkel-
lisesti raajaan. Paine aiheutetaan raajan ympäri 
ihon päältä puristamalla ihon alaisia kudoksia, 
jolloin kudosten paine estää verenvirtauksen raa-
jassa sydämestä poispäin olevissa valtimoissa.1 
Kiristysside on anglosaksissa kielissä tourniquet 
ja venäjäksi garrot.

Pienemmällä paineella aikaansaadaan pelkäs-
tään laskimopaluun estyminen. Tätä käytetään 
esimerkiksi asetettaessa kanyylia tai neulaa las-
kimoon suonen sisäistä lääkitystä tai nestee-
nantoa varten (staassi). Riittämätön puristus 
kiristyssiteessä saattaa lisätä verenvuotoa laski-
mopaluuna haavasta ja siten huonontaa haavoit-
tuneen tilaa.

HiStoRiA

Ensimmäinen varma tieto kiristyssiteen käy-
töstä on roomalaissotien ajalta (199 eKr – 500 
jKr). Roomalaiset käyttivät sitä verenvuodon 
tyrehdyttämiseen amputaatioiden aikana. Nämä 
kiristyssiteet olivat kapeita pronssisia ketjuja, 
jotka oli pehmustettu nahalla.2

Vuonna 1718 ranskalainen kirurgi Jean Louis 
Petit kehitti laitteen, jossa paine aikaansaatiin 
ruuvin ja hihnan avulla. Aikaisemmat kiristys-
siteet ovat olleet kapeita raajoja kuristavia nau-
hoja, jotka kiristettiin sauvaa kääntämällä. Tästä 
tulee kansainvälinen nimi tourniquet (englan-
tia) ja tourner = kiertää (ranskaa).1

1873 Friedrich von Esmarch kehitti oman 
leveän kumisiteensä, jota käytetään vieläkin 
sekä raajan tyhjentämiseen verestä että kiristys-
siteenä leikkauksissa.

1904 Harvey Cushing kehitti ilmanpaineella toi-
mivan mansetin.1 Sairaaloiden leikkaussaleissa 
käytetään verettömissä raajaleikkauksissa usein 
verityhjiötä, jonka ylläpito toteutetaan nykyai-
kaisesti leveillä ilmanpainemanseteilla. Uusim-
missa laitteissa on elektroninen ohjaus, joka 
ylläpitää halutun paineen mansetissa, vaikka 
raajan asentoa muutettaisiinkin. Yleinen sääntö 
on, ettei kahden tunnin maksimiaikaa saisi ylit-
tää, mutta kirurgisen tilanteen niin vaatiessa on 
kyseistä rajaa jouduttu ylittämään.

Sotien aikana Suomessakin käytettiin kiristys-
siteitä, ja improvisoidun kiristyssiteen käytön 
tämän kirjoittajalle opetti Laguksen panssari-
joukoissa palvellut veteraani. Se on vieläkin 
täysin käyttökelpoinen menettely, joskin aikaa 
vievä.

Myöhemmin kiristysside alkoi saada huonoa 
mainetta välineiden riittämättömän puristus-
tehon tai joidenkin taitamattomasta käytöstä 

Roomalaisten kiristysside.  
Kuvan lähde: Science Museum /  
Science & Society Picture Library.
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aiheutuneiden haittojen takia. Alettiin kehi-
tellä puristussiteitä, joidenka valtakausi jäi kui-
tenkin lyhyeksi. Tällä hetkellä kiristysside on 
Vietnamin sodan ja sen jälkeisten kokemusten 
myötä tulossa uusien kehittelyjen ansiosta jäl-
leen kenttälääkinnän merkittäväksi välineeksi. 
Nykyisessä kansainvälisessä kirjallisuudessa 
esitetään, että estettävissä olevista kuolemista 
taistelukentällä voitaisiin välttää 7 % käyttä-
mällä kiristyssidettä.3,4

RAKeNNe

Ideaaliselle kiristyssiteelle on esitetty seuraavat 
vaatimukset6:
•	 Täydellinen valtimovirtauksen esto rei-

dessä
•	 Sopii 95%:lle miessotilaista (reiden ympä-

rys enintään 68 cm)
•	 Helppo irrottaa ja asettaa uudelleen
•	 Asettamisaika alle 60 sekuntia
•	 Hinta alle 25 $
•	 Paino alle 240 g
•	 Yksinkertainen asettaa 
•	 Taisteluympäristö ei aseta esteitä käytölle 

(pimeys, kylmyys, kuumuus, vesi, hiekka, 
muta tai jää)

•	 Helppo kouluttaa tai itse opetella
•	 Heti valmis käyttöön, ei ulkopuolisen 

energian tarvetta
•	 Hihnan tai mansetin leveys yli 2,5 cm
•	 Varastointi-ikä 10 vuotta 

KiRiStySSiDe KäytäNNÖSSä

USA:n armeija on hyväksynyt 2003 kaupal-
lisista valmisteista useiden testausten jälkeen 
Combat Application Tourniquet:in (CAT). 7 Sitä 
jaetaan kaikille USA:n maavoimien sotilaille. 
Se on tarkoitettu käytettäväksi ensiavussa sekä 
itselle (self-aid) että taistelijaparille (buddy-aid) 
ja sisältyy nykyisin moniin lääkintävarusteisiin.

CAT kiristyssidettä on jo hankittu Suomeen 
erikoisjääkärien lääkintävarusteeksi ja oletet-
tavasti jatkossa sitä hankintaan muillekin jou-
koille. Sen ominaisuuksista voidaan mainita 
seuraavaa: Rakenteeltaan se on kevyt (59 g), 

sään ja taistelukentän olosuhteet kestävä, hih-
nan leveys riittävä (38 mm), yhdellä kädellä 
paikoilleen asetettavissa ja on sekä viranomais-
ten hyväksymä (Institute of Surgical Research, 
US	Army)	 että	 Irakin	 ja	Afganistanin	konflik-
teissa hyväksi havaittu.

HAittAVAiKutuKSet

Merkittävin haitta on kiristyssiteen riittämätön 
puristus kudokseen, jolloin laskimopaluun esty-
essä haavoittuneen vuoto ei lakkaa, vaan pahim-
massa tapauksessa päinvastoin lisääntyy.8

Toisen maailmansodan aikana USA:n armeijassa 
käytetty kiristysside on pitkälti syyllinen sen 
aikaisempaan huonoon maineeseen maailman-
laajuisesti, ja sen käyttö alkoi vähentyä Vietna-
min sodan aikana. Kyseinen kiristysside poistet-
tiin Yhdysvaltojen armeijan varusteista 2005.9

Vuonna 1945 todettiin: “We believe that the 
strap-and-buckle tourniquet in common use is 
ineffective in most instances under field con-
ditions…it rarely controls bleeding no matter 
how tightly applied.” (lähde:Tourniquets in 
WWII Wolff AMEDD J April 1945)

Toiseksi yleisimmäksi komplikaatioksi esi-
tetään useissa kirjoituksissa ja oppikirjoissa 
pitkällisestä kiristyssiteen käytöstä kyseisen 
raajan distaalista hermovammaa. Yleensä esi-
tetään, ettei kiristyssiteen käyttö saisi ylittää 
kahta tuntia. Eräässä israelilaisessa case rapor-
teista koostuvassa tutkimuksessa kuvataan 
5 potilasta, yli kymmenen tunnin käytöillä. 
Osalle kehittyi sekä hermo- että lihasvaurioita. 
Kirjoittajat suosittelevatkin kiristyssiteen höl-
lentämistä ja tilanteen kontrollointia vuodon 
suhteen 2 tunnin välein.10

Kiristyssiteen käytöstä kuvataan myös kudos-
ten syvien infektioiden määrän lisääntymistä 
4,5%:sta 32%:iin.11

Kuitenkin taistelukentän lääkinnän perustotuus 
tulee ilmi Larreyn historiallisesta toteamuksesta 
Napoleonin sotaretkien ajoilta: ”Consider that 
the patient is in need of a tourniquet. Blood loss 
is a likely companion, as is shock. We readily 
quote, “Better to lose the limb and save the life” 
(Dominic Jean Larrey, Battle of Borodino, 1812).
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tutKiMuKSet

Kiristyssiteen historiasta on monia hyviä kirjoi-
tuksia esimerkiksi USA:n näkökulmasta Mab-
ryn katsaus.12. Eri kiristyssiteiden laboratorioissa 
suoritettuja vertailuja on tehty useita.6,7

Vertailujen tuloksena on, että kolme kiristyssi-
dettä täyttää vaatimukset. Nämä ovat Combat 
Application Tourniquet (CAT), Special Ope-
rations Forces Tactical Tourniquet (SOFTT) 
ja Emergency & Military Tourniquet (EMT).7 
Näistä CAT on kevyin ja menee pienimpään 
tilaan, seikkoja jotka merkitsevät huomioita-
essa taistelijan kantamusta.

Eri maiden armeijojen valinnoista on myös useita 
kirjoituksia. Vaikkakaan yksikään nykyisistä 
teollisista tuotteista ei täytä kokonaan ideaalisen 
laitteen määritelmää,6,13 yleisin valinta on CAT.

Kiristyssiteen hihnan minimileveyden määritys 
perustuu myös laboratoriomittauksiin.14

Kiristyssiteen tehosta on myös useita tutkimuk-
sia. Israelilaisten kokemuksissa 78 % on pelasta-
via, käyttöaika keskimäärin 83 minuuttia ja kiris-
tyssiteen asettamiseen 15 minuuttia.15

Englantilaisten tutkimuksen mukaan 1375 poti-
laan, joille 70:lle asetettiin yhteensä 107 kiristys-
sidettä, eloonjäämisprosentti on 87 %.16

Kandaharin kansainvälisestä kenttäsairaalasta 
raportoitu 4 kuukauden tilasto: sairaalaan tuotiin 
6 potilasta, joilla oli 8 kiristyssidettä. Neljä poti-
lasta pelastui 5:llä kiristyssiteellä hoidettuna. 
Yksi kuudesta kuoli, kun kiristysside oli liian 
löysällä ja vain laskimopaluu haavan yläpuo-
lelta estynyt. Joukossa oli 4 tuntia pitkä hoito, 
josta potilas parani ilman komplikaatioita.17

31. taistelutukisairaala (Combat Support Hos-
pital, CSH) Irakissa vastaanotti 67 kiristyssi-
teellä hoidettua potilasta, joista 83 %:lla onnis-
tunut verenvuodon estäminen, seitsemästä 
estettävissä olevista verenvuotokuolemista oli 
neljä hoidettu kiristyssiteillä. Kiristyssiteiden 
käytöstä ei ollut pitkäaikaisseuraamuksia.18

Bagdadin CSH:iin tulleista potilaista v. 2006 
232:lla potilaalla oli 309:ssä raajassa 428 kiris-
tyssidettä. Tehokkaimmat niistä olivat EMT  
(92 %) ja CAT (79 %). Neljällä potilaalla oli 
ohimenevä hermotoiminnan heikkous kiristys-

siteen jäljiltä. Kuitenkaan ei voitu osoittaa kiris-
tyssiteen käytön pituuden ja hermon toiminnan 
ohimenevän heikkouden välistä riippuvuutta. 
Yli kaksi tuntia kestäneiden kiristyssiteiden 
käytön jäljiltä tehtyjen faskiotomioiden (lihas-
kalvojen avaus) osuus oli 36 % ja alle kaksi tun-
tia olleiden 28 %, joten tällä ei ollut tilastollista 
merkitystä (p = 0,4). Pohdinnassaan kirjoitta-
jat toteavat, ettei kiristyssiteen käytöstä ollut 
merkittävää lisääntynyttä riskiä, ja kokonais-
riski kuolleisuuden suhteen suosii kiristyssiteen 
käyttöä. Johtopäätöksenä he esittävät, että kiris-
tyssiteen aikaisen käytön koulutusta tulisi jat-
kaa ja joukoille jakaa kiristyssiteitä.19

NyKyiSet SuoSituKSet

Tuoreimpia suosituksia kiristyssiteen käytölle 
löytyy USA:n armeijan ohjeista. Tuore Tacti-
cal Combat Care Guidelines20 esittää ilmateiden 
varmistamisen jälkeen henkeä uhkaavien veren-
vuotojen tyrehdyttämistä kiristyssiteellä heti kun 
haavoittunut on saatu turvaan vihollisen suoralta 
vaikutukselta. Kiristysside tulisi asettaa nopeasti 
vaatetuksen päälle raajaan 2–3 tuumaa (5–7,5 
cm) haavan yläpuolelle. Vuodon tyrehtyminen 
ja distaalisen pulssin häviäminen tulisi tarkistaa. 

Improvisoitu kiristysside yläraajaan, ohjeesta 
jää puuttumaan raajan kohoasento, joka estää 
vuodon luuytimestä, mikäli samalla alueella 
potilaalla on luunmurtuma. Lähde: http://medi-
cal.tpub.com/14295/css/14295_174.htm
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Heti kun on turvallista, tulisi tarkistaa kiristyssi-
teen tarpeellisuus ja siirtää kiristysside paljaalle 
iholle samaan kohtaan. Tarvittaessa tulee asettaa 
toinen kiristysside proksimaalisesti ensimmäi-
sestä. Polvi- tai kyynärnivelen päälle laittoa tulisi 
välttää. Kiristyssiteeseen tai sen viereen tulisi 
merkitä kestävällä merkinnällä asettamisaika, 
esimerkiksi vedenkestävällä tussilla. Lisäksi 
potilaan ensihoitokorttiin tulisi laittaa asianmu-
kaiset merkinnät.21

Mikäli verta vuotavassa raajassa on myös put-
kiluun murtuma, olisi se pyrittävä pitämään 
kohoasennossa. Luuytimessä on merkittävä 
verisuonitus, joka ei sulkeudu puristussiteellä, 
vaan vuotaa laskimopaineella.

Kiristyssidettä ei tule avata välillä, jotta verta 
pääsisi raajaan. Tämä on vastoin israelilaisten 
esitystä, koska israelilaisten menettelyllä lisä-
tään turhaan verenvuotoa.21

Pelkkää laskimovuotoa tulisi yrittää estää pai-
nesiteellä.23 Kiristysside on saattanut olla haa-
voittuneella kuusikin tuntia ilman merkittäviä 
komplikaatioita kuntoutuksen jälkeen.22

Irakin sodassa USA:n armeijalla oli ilmaherruus 
ja evakuoinnit saatiin usein tehtyä helikoptereilla. 
Henkeä uhkaavissa vuodoissa kiristyssideaika oli 
keskimäärin 70 minuuttia, eikä niiden käytöstä 
ole todettu merkittäviä komplikaatioita.5 Ennal-
taehkäisevän antibiootin antoa suositellaan kai-
kissa avoimissa taisteluhaavoissa.20,22 Mikäli tämä 
pystytään antamaan suun kautta, se nopeuttaa ja 
yksinkertaistaa hoitoa.

Kiristyssidettä irrotettaessa tulisi kiristystä 
vähentää hitaasti mahdollista verenvuotoa tark-
kaillen. Vaikka vuotoa ei ilmaantuisikaan, tulisi 
kiristysside jättää vielä hetkeksi paikalleen, 
jotta jälkivuodon yllättäessä se voidaan kiristää 
uudelleen.20,21,23

PoHDiNtA

Kiristysside on vanha kenttälääkinnän väline, 
todennäköisesti kehitetty viimeistään rooma-
laislegioonien aikana. Verenvuotoon kuollaan 
taistelukentällä aseiden vaikutuksesta ja onnet-
tomuuksien seurauksesta. Nykyaikainen ballis-
tinen suojaus jättää kasvot, kaulan, niskan ja 
raajat alttiiksi erilaisten projektiilien haavoitta-
valle vaikutukselle.

CAT-kiristysside on valittu 10 parhaan kehitte-
lyn joukkoon vuonna 2005 USA:n armeijan pii-
rissä. Sen ominaisuuksia on kiitelty monissa eri 
tutkimuksissa, joista osaa on referoitu edellä. 
Se on kuulunut USA:n armeijan taistelijan 
vakiovarustukseen vuodesta 2004.

Useita eri menetelmiä ja välineitä on kehitelty 
henkeä uhkaavan verenvuodon tyrehdyttämi-
seen taistelukentällä. Nykyisellään tästä tehtä-
västä kilpailevat uusina tuotteina kiristysside 
ja verta hyydyttävät valmisteet. Suoritettaessa 
kustannus- hyötyanalyysiä raajavammojen suh-
teen puolustusvoimiemme näkökulmasta voi-
daan esittää seuraavia argumentteja:

Kelpoisuusaika on kiristyssiteellä vähintään 10 
vuotta, kun hyydyttävillä yleensä vain 3 vuotta. 
Kiristysside on yksinkertaisempi asettaa tais-
telun aikana kuin hyydyttävä hoito ja se on 
rakenteeltaan taistelukentän olosuhteita parem-
min kestävä. Menetelmien välillä ei ole hankin-
tahinnassa eroa. Verenvuodon tyrehtyminen on 
varmempaa ja helpompaa raajoissa kiristyssi-
teellä etulinjan olosuhteissa kuin hyydyttävillä 
aineilla.

Pelkkä hankinta ei kuitenkaan riitä, vaan oikean 
käytön koulutusta tulee järjestää kaikille tais-
telutehtäviin sijoitettaville riittävän lyhyin 
väliajoin.24

Sotilaan nykyaikaisen varustuksen, esimerkiksi 
pistoolikotelon ja ensiapupussin, sijoittelu raa-
joihin vaikeuttaa kiristyssiteen asettamista ja 
hidastaa sen käyttöä taistelutilanteessa. Tilanne 
vaikeutuu vielä enemmän erikoisjääkärien koh-
dalla, joiden raajoihin on sijoitettu merkittävä 
määrä varusteita nopeasti käyttöönotettavaksi. 
Erikoisjääkärien taktiikan takia tulisi heillä olla 
2 kiristyssidettä henkilökohtaisessa varustuk-
sessa. Kiristyssiteen sijoittamispaikka taisteli-
jan varustukseen tulisi olla vakio, jotta auttaja 
voisi nopeasti ottaa sen käyttöön ja aloittaa hoi-
don välittömästi ilman turhaa etsintää.

Mikäli taistelija kuolee verenvuotoon ennen 
kenttälääkintäketjuun pääsemistä, on koko kent-
tälääkintäketju hänen kohdallaan turhaan ole-
massa. Toisaalta, mikäli henkeä uhkaava vuoto 
on kiristyssiteen käytölle otollisessa paikassa ja 
kiristysside asetetaan oikein, tarjoaa se hänelle 
mahdollisuuden päästä eteenpäin ja pelastua.
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Abstract:

Tourniquet has been in the inventory of mili-
tary field medicine for over two millennia. 
It has gained a good reputation after most 
recent wars. Properly applied it can save 7% 
of those dying in vain. Three commercial pro-
ducts are deemed satisfactory by tests. CAT 
is the one chosen by the US Army, and they 
are equipping every combat soldier with it. 
Newest studies on tourniquet favour its use 
and diminish the fears of complications. The 
Finnish Defence Forces are now supplying its 
Special Operation Forces with CAT tourni-
quets and regular units are next  to be upda-
ted. Even in the worst case scenario, as eva-
cuation is delayed, the grim truth of war is 
”better lose a limb than life”.

Teksti:
Pekka Honkavaara
kehittämispäällikkö, dosentti
Kenttälääkintämateriaalin kehittämiskeskus, 
Sotilaslääketieteen Keskus

Matti Lehesjoki
Lääkintäeversti, maavoimien ylilääkäri
Maavoimien Esikunta
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PeRuSteRVeyDeNHuolloStA  
KeNttälääKiNNäN PAlVeluyKSiKÖKSi 

Ilkka Mäkitie, Katri-Piia Rajala, Mari Saario

Puolustusvoimauudistus, kenttälääkinnän nykyinen toimintamalli ja reaaliaikainen terveys-
tilannekuva ovat tuottaneet uudenlaisen palveluyksikön. Entinen perusterveydenhuolto on 
muuttunut puolustusvoimien normaaliolojen kenttälääkinnäksi. Terveydenhuollon eri toi-
mialueilla pyritään laajemminkin erityisosaamisen ja vaikuttavuuden tehostamiseen.

Työpaikan kaiken toiminnan lähtökohta on 
sen perustehtävä. Perustehtävä määrittelee, 
mitä varten kyseinen työpaikka on olemassa: 
mitä siellä pitää tehdä ja aikaansaada. Perus-
tehtävä ei pysy muuttumattomana, vaan sitä 
pitää määräajoin tarkistaa ja selkiyttää. Johta-
juus korostuu muutoksissa: esimiehen velvol-
lisuutena on ylläpitää järjestystä ja selkeyttä, 
jotta työyhteisö voi toimia tavoitteellisesti. 
Aina kun ryhmän perustehtävät tai toteuttami-
sen perusrakenteet hämärtyvät, on olemassa 
vaara että sisäiseen toimintaan tulee häiriöitä. 
On pysyttävä työn maailmassa ja käsiteltävä 
ongelmia työn näkökulmasta. Tunneperäiset 
asiat eivät kuulu työpaikalle.

Toimintamalleja päivitettäessä, ja puolus-
tusvoimauudistuksessa, joudutaan mietti-
mään mitä hajautetaan ja mitä keskitetään. 
Ongelma ratkeaa, kun pidetään mielessä mikä 
on joukon perustehtävä.

Laadullisesti hoito voi olla lääketieteellisesti 
toista hoitoa vaikuttavampi, mutta silti toinen 
hoito saattaa olla yhteisön tavoitteiden osalta 
vaikuttavampi. Se pitääkö tällaisissa tilanteissa 
ajatella enemmän yksilöä vai yhteisöä kuvaa 
taloudellisen ajattelutavan merkitystä tervey-
denhuollossa. Työnantaja linjaa päämäärät.

tilANNeKuVA

Tilastoaineistot kuvaavat ilmiöissä ja suorit-
teissa tapahtuvia muutoksia. Tilastoilla etsi-
tään selityksiä kehitykselle ja malleja päätök-
sien perustaksi. 

Informaatiotulvassa tietoa on tuotettava ja 
tulkittava oikein. Hyvä tilasto sisältää gra-

fiikkaa	 ja	 analyysejä,	 joilla	 havainnolliste-
taan aineisto tarvitsijoille. Tulkinnat vaativat 
luonnollisesti tilastotieteen lainalaisuuksien 
(esim. satunnaisvaihtelun) ja terveyskäyttäy-
tymisen perusasioiden ymmärtämistä. 

Terveystilannekuvan tuottaminen tukee suo-
rituskyvystä tehtäviä johtopäätöksiä. Se pal-
velee osaltaan laajempaa tilannekuvaa, jolla 
voidaan tarkastella joukkojen operatiivista 
valmiutta kenttä- ja palveluskelpoisten soti-
laiden lukumäärätiedon perusteella. 

Seuraavana tavoitteena on ohjelmoida tilan-
nekuvajärjestelmä reagoimaan automaat-
tisesti raja-arvojen poikkeamiin nykyisen 
manuaalisen ohjelmakäsittelyn sijaan. Terve-
ystilannekuva tuotetaan lähitulevaisuudessa 
kaikissa sotaharjoituksissa.

Tilastoaineistot ovat johtamisen työkaluja 
arvioitaessa tuloksellisuutta, vaikuttavuutta 
ja taloudellisuutta. Yksikkömme terveyden-
huoltovastuulla on keskimäärin 36 000 puo-
lustusvoimissa palvelevaa varusmiestä ja 
henkilökuntaan kuuluvaa. Heille tuotetaan tai 
järjestetään lähes 340 000 sairaanhoidon vas-
taanottoa sekä lisäksi erilaisia terveystarkas-
tuksia. Varusmiesten suuri terveyspalveluiden 
käyttö velvoittaa meitä käynnistämään vaih-
toehtoisia, esim. omahoitoon pohjautuvia ter-
veydenhuoltomalleja, joista jäljempänä. 

PAlVeluyKSiKKÖtASo

Kenttälääkinnän palveluyksikön vuosittainen 
tavoite kiteytyy Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen toimintakäskyyn ja keskitettyihin ohjei-
siin. Kenttälääkinnän palveluyksikön kes-
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kustoimiston perustehtävä on lääkintähuollon 
järjestelyjen ja vaikuttavuuden johtaminen. 
Onnistuminen toimintojen laatu- ja kustan-
nustietoisuudessa edellyttää sekä suunnitel-
mallisuutta että nopeata reagointi- ja toimeen-
panokykyä.   

Ilmiöiden moninaisuus ja toiminnan tavoit-
teellisuus tekevät tehtävästä mielenkiintoi-
sen – järjestelmällämme on valmius reagoida 
määrällisiin ja laadullisiin vaihteluihin.  Pal-
veluyksiköstä halutaan samalla liikkuva ja 
kevyt, sillä nämä ovat kenttälääkinnässä tär-
keiksi todettuja ominaisuuksia.

Keskustoimistoa työllistävät toistaiseksi 
melko runsaasti hallinnon keskitason tehtä-
vät. Niissä korostuu yhteistoiminta ja ver-
kottuminen rekrytoinnin, kumppanuuksien 
ja kaupallisten tahojen kanssa. Alueellinen 
hallintoporras on muodostettu järjestelyiden 
tehostamiseksi ja resurssien tasaamiseksi.

teRVeySASeMAtASo

Kentällä tehdään aina varsinainen työ tuetta-
van joukko-osaston kanssa laaditun yhteistoi-
mintamuistion pohjalta, ts. arvioidaan varus-
miespalvelustaan suorittavien asevelvollisten 
palveluskelpoisuutta varuskunnissa ja kenttä-
oloissa. 

Laitosmajoitus, jolle ei lähitulevaisuudessa 
liene vaihtoehtoa, käynnistää varuskunnal-
liset kausiepidemiat. Samalla varuskunnat 
toimivat indikaattoreina valtakunnallisesta 
infektiotilanteesta. Liittyyhän biologisiin 
ilmiöihin	aina	vaihtelua;	flunssaviruksetkaan	
eivät yleensä synnytä pitkäkestoista immuni-
teettiä. Myös vanhat infektiotaudit ovat edel-
leen esiintyneet yksittäistapauksina kuten 
esim. tuberkuloosi, tuhkarokko, hinkuyskä tai 
B-meningiitti.

Sotilaskoulutukseen liittyy monia tyypillisiä 
sotilasterveydenhuollolle tuttuja sairauksia. 

Vaikka suuri osa näistä on lieviä, moni esiin-
tyy kunnallisessa avoterveydenhuollossa har-
vemmin. Tällaisia ovat esim. meluvammat, 
rasitusmurtumat, sotilastapaturmat, stressire-
aktiot, sopeutumishäiriöt, lämpöuupumukset, 
paleltumat, ylipaino tai infektioeristys. Toi-
saalta myös akuuttisairaanhoidossa nopeasti 
muuttuvat hoitokäytännöt edellyttävät henki-
löstön jatkuvaa kouluttautumista.

Uudistuksista huolimatta sairaanhoitajien 
ja lääkäreiden potilastyön periaatteet, tasa-
vertaisuus ja luottamuksellisuus, eivät ole 
muuttuneet. Sairaus on aina yksityistä, mutta 
kouluttajien on tiedettävä päivittäinen palve-
luskelpoisuus osana joukkonsa suorituskykyä. 

Varusmiesten vuosittaiset vastaanottokäynnit 2008–2011, joissa toistuu sairastavuuden vuosiprofiili. 
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Palvelujen yhteensopivuus valmiussuunnitte-
luun varmistetaan kenttälääkintäjärjestelmän 
tuntemisella. Tavoitteena on lääkintähuollon 
normaali- ja sodanajan suorituskyvyn saman-
kaltaisuus. Kun toiminta osataan kentällä, 
se osataan yleensä tehdä sairaalatiloissakin; 
kääntäen tehtävä voi olla vaikeampi. Sotilaan 
ja sotilasjoukon terveydellinen suorituskyky 
hallitaan alkaen maastossa liikkumisen tai-
dosta päättyen potilaan evakuoinnin hallitse-
miseen.

HoitotyÖ 

Vahva hoitotyö on vakiinnuttanut asemansa 
kenttälääkinnässä. Hoitotyön kehittämisen 
lähtökohtana on vapauttaa lääkärien työpa-
nosta lääketieteen vaativampaa osaamista 
edellyttäviin tehtäviin, parantaa työn hallin-
taa sekä kehittää osaamista ja sen jakamista.

Tavoitteena on samalla edistää terveyden-
huollon ammattihenkilöiden työnjaon tarkoi-
tuksenmukaista kehittämistä.

Täydennys- ja lisäkoulutus kenttälääkinnän 
palveluyksikössä perustuvat työnantajan tar-
veharkintaan ja työnantajan omiin käytän-
töihin. Henkilön ammattiosaamista lisäävä 
koulutus on perusteltua, jos hankittava osaa-
minen vastaa palvelutoiminnan kehittämisen 
tarpeita. Täydennyskoulutukseen tai lisäkou-
lutukseen osallistuminen, sen kustannukset 
ja esim. työajan käyttö ovat työnantajan pää-
tettäviä asioita. Töiden organisoinnilla sekä 
työtapoja ja -kulttuuria kehittämällä voidaan 
lisätä organisaation osaamista. 

Täydennyskoulutus vastaa henkilöstön välittö-
miin koulutustarpeisiin tai suuntaa tulevaisuu-
dessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Ammat-
tiliittojen suosituksia on syytä noudattaa.

Lääkehanke, laboratoriotoiminnan vakioimi-
nen ja hygieniasuunnitelma nostavat tervey-
denhuollon	 profiilin	 kansalliset	 vaatimukset	
ylittäväksi ja vahvistavat yksikköä sotilas-
terveydenhuollon ja kenttälääkinnän osaa-
jana. Myös eettiset periaatteet oikealla tavalla 
toteutettuna osaltaan vahvistavat sotilaster-

Palveluyksikön laboratoriotoiminta vakioidaan vuoden 2012 aikana.
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veydenhuollon antamaa tukea turvalliselle 
koulutukselle. 

oMAHoiDoN liSääMiNeN

Asepalvelustaan suorittavien varusmiesten 
omahoidon (terveyden lukutaidon) lisäämistä 
tarvitaan. Terveyteen ja sairauteen liittyvät 
perustiedot ja taidot ovat osa yleissivistystä ja 
jokaisen kansalaisen perusoikeus. Terveystie-
don opetus tulee nähdä osana joukkotuotan-
non opetussuunnitelmaa. Terveyden lukutaito 
tarkoittaa yksilön motivaatiota ja kykyä saada 
tietoa sekä ymmärtää ja käyttää sitä terveyttä 
edistävällä ja ylläpitävällä tavalla. 

Kyse ei ole ainoastaan tiedon määrästä, vaan 
tärkeitä ovat myös yksilön mahdollisuudet 
terveystietoa hyödyntämällä osallistua ja vai-
kuttaa. Terveyden lukutaito viittaa sellaisen 
tiedon, henkilökohtaisten taitojen ja luotta-
muksen tason saavuttamiseen, että yksilö voi 
toimia oman ja yhteisönsä terveyden paran-
tamiseksi. 

Nuorten kohdalla on käytetty myös käsitettä 
terveystaju, jossa yksilön tietotaitoon yhdis-
tyvät lähiyhteisöjäsenyys, yhteiskunnassa 
vallitsevat normit sekä nuorten osakulttuu-
rit. Terveys on yksilön omien voimavarojen 
lisäksi myös yhteisöllinen ominaisuus. 

Seuraava askel on asepalvelustaan suoritta-
vien varusmiesten omahoidon lisääminen, 
aivan samalla tavalla kuin kenttälääkinnässä 
painotetaan omaehtoista ja taisteluensiapua. 

Varusmiespalvelukseen tulee lisääntyvästi 
valikoivuutta, koska teknistyvät koulutusteh-
tävät vaativat terveydellisten vaatimuksien 
laajempaa huomioimista, myös varusmieheltä 
itseltään. 

tyÖteRVeySHuolto 

Kenttälääkinnän palveluyksikön työterveys-
huoltoa tarvitaan myös kentälle. Toteutetaan-
han kaikkien puolustusvoimissa palvelevien 
työterveyshuoltoa varuskunnissa sekä sota- 
ja ampumaharjoituksissa. Tarkastelunäkö-
kulmana on työterveyshuollon tilannekuva ja 
operatiivinen suorituskyky.  Päivittäistyössä 
korostamme palvelujen hyvää saatavuutta ja 

päämääränä on puolustusvoimissa palvele-
vien hyvä kenttäkelpoisuus.

Puolustusvoimauudistus on nostanut henki-
löstön suorituskyvyn aiempaa tärkeämpään 
asemaan. Työterveyshuolto, ja sen osana työ-
kyvyn arvioimistoiminta, ymmärtää hyvin 
oman tukitoimensa merkityksen: onko esim. 
kriisinhallinnan tai sodan ajan joukkojen hen-
kinen ja fyysinen suorituskyky riittävä?

tuleVAiSuuS

Puolustusvoimien lääkintähuollon vaikutta-
vuutta on arvioitu useissa katsauksissa vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Toiminta 
on terävöitynyt perusterveydenhuollosta 
kenttälääkinnäksi.

Tämän hetkisessä toimintamallissa – jossa 
kenttäsairaanhoitajat toteuttavat 70 % varus-
miesten avoterveydenhuollosta, terveystilan-
nekuva tuotetaan reaaliaikaisesti, sairaanhoi-
tajilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, 
toimitaan keskitetyssä puhelinneuvonnassa ja 
hallitaan sisäinen kohdennus henkilöstöhaas-
teissa – on mallia siviilitahoillekin. 

Kenttäsairaanhoitajat ja sotilaslääkärit työs-
kentelevät reserviin koulutettavien nuorten 
parissa ja heillä itselläänkin on sa-sijoitus 
poikkeusoloja varten. Kenttäsairaanhoitajat 
ovat lääkintäkouluttajina myös joukkotuotan-
non kouluttajia. Päivittäistyöstä on vain askel 
kentälle. Kenttälääkinnän palveluyksikkö 
profiloituu	 mobiilina	 käytännön	 ja	 kentän	
osaamisyksikkönä perustettavassa Kenttälää-
kinnän Valmiuskeskuksessa. 

Teksti:
Ilkka Mäkitie
johtaja, lääkintäeversti
Kenttälääkinnän palveluyksikkö, Sotilaslääketieteen 
Keskus

Katri-Piia Rajala
ylihoitaja, Master of Health Care
Kenttälääkinnän palveluyksikkö, Sotilaslääketieteen 
Keskus

Mari Saario
toimistosihteeri, datanomi
Kenttälääkinnän palveluyksikkö, Sotilaslääketieteen 
Keskus
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HoitotyÖtä PuoluStuSVoiMiSSA ViiDellä 
VuoSiKyMMeNellä

Maija Liisa Siira

Olen saanut tehdä hoitotyötä puolustusvoimissa viidellä vuosikymmenellä: yhteensä yli kolme-
kymmentä mielenkiintoista vuotta viidellä eri paikkakunnalla ja hyvin erilaisissa tehtävissä. 
Työvuosiini ovat mahtuneet niin kahden sotilassairaalan alasajoon liittyvät muutokset kuin So-
tilaslääketieteen Keskuksen perustaminenkin. 

Vuosina 1979–1998 työskentelin osastonhoi-
tajana Oulussa Sotilassairaala 1:ssä, joka oli 
myöhemmin nimeltään Pohjan Sotilassairaala. 
Vuoden 1996 kevääseen saakka toimipisteeni 
oli sisätautien vuodeosastolla, jossa hoidettiin 
myös psykiatriset potilaat. Potilaat tulivat poh-
joisessa pisimmillään Ivalosta ja Sodankylästä, 
etelässä Vaasasta ja Kauhavalta sekä idässä 
Pohjois-Karjalasta. Noin kuukausi aloitukseni 
jälkeen osastoon liitettiin myös varuskunta-
osasto Oulun varuskunnan yleislääkäritasoista 
sairaalahoitoa tarvitseville varusmiespotilaille. 

Varuskuntaosaston potilaat sairastivat samoja 
tauteja kuin varusmiehet nykyäänkin. Lisäksi 
esiintyi mm. tuhkarokkoa, sikotautia ja vihuri-
rokkoa. MPR-rokotuksen käyttöönoton jälkeen 
nämä sairaudet hävisivät, kunnes viime vuonna 
tuhkarokkoa on taas esiintynyt myös sotilaspo-
tilaissa.  Sisätautiosaston potilaista merkittävän 
osan muodostivat astmaepäilyn vuoksi tutkitut 
potilaat. Astman hoidossa hengitettävien korti-
kosteroidien käyttöönotto oli huomattava muu-
tos aiempiin hoitokäytäntöihin. Astman tut-
kimuksissa ja hoidossa on ollut havaittavissa 
kuluneiden vuosien aikana alueellisia ja ter-
veysasemakohtaisia eroja. Nyt on valmistunut 
uusi ohjeistus, jonka toivon yhtenäistävän tutki-
mus- ja hoitokäytännöt.

Vuoden 1996 kesällä minulle avautui mahdolli-
suus vaihtaa vuodeosastotyö poliklinikan osas-
tonhoitajan tehtävään. Poliklinikalla ollessani 
tehtäviini kuului myös leikkausosaston toimen-
pidelistan laatiminen. Tyypillinen toimenpide oli 
esimerkiksi lihasaitiosyndrooman (penikkatauti) 
leikkaushoito. Tänä päivänä palvelusaikana eri-
koissairaanhoidossa tehtävät ei-kiireellisiksi luo-
kitellut toimenpiteet ovat harvinaisia.

Vuoden 1999 alussa siirryin Kainuun Prikaatin 
varuskuntasairaalaan erikoissairaanhoitajaksi ja 
seuraavan vuoden alussa virkanimikkeeni muu-
tettiin suostumuksellani sairaanhoitajaksi. Tällä 
hetkellä Sotilaslääketieteen Keskuksessa keskus-
tellaan sairaanhoitaja-kenttäsairaanhoitaja -nimi-
kemuutoksesta. Ei siis mitään uutta auringon alla!

Syksystä 2003 vuodenvaihteeseen 2004 hoidin 
osastonhoitajan määräaikaista virkaa Tilkassa 
Sotilaslääketieteen Laitoksella, joka käsitti 
Maa-, Meri- ja Ilmavoimaosaston. Tutkimus-
osaston osastonhoitajan työ poikkesi suuresti 
aiemmista tehtävistäni. Tutkimusten kirjo oli 
laaja ja perehdytti myös meri- ja ilmavoimien 
erityiskysymyksiin sekä näiden hoitotyöhön. 
Esimerkiksi lentäjä- ja sukeltajavalinnat ovat 
oma mielenkiintoinen prosessinsa. 

Vuoden 2004 huhtikuussa aloitin Sodankylässä 
Jääkäriprikaatissa osastonhoitajana. Helmikuun 
alussa 2008 tulin Lahteen, aluksi Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen Tutkimus- ja palveluskelpoi-
suusarvioyksikköön, jossa yksikön nimenkin 
mukaisesti sain perehtyä yksityiskohtaisesti pal-
veluskelpoisuusarviointiin ja toisaalta tutkimus-
työhön.

Sotilassairaala 1 Oulussa kuvattuna 1980-lu-
vun alussa. Vuonna 1984 nimi muuttui Pohjan 
Sotilassairaalaksi.
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Jo saman vuoden toukokuussa siirryin Perus-
terveydenhuollon yksikköön, nykyiseen Kent-
tälääkinnän palveluyksikköön. Osastonhoitajan 
työssäni tässä yksikössä olen saanut olla näkö-
alapaikalla. On ollut palkitsevaa voida käyttää 
kaikkea sitä osaamista, minkä olen vuosikym-
menten kuluessa työssäni puolustusvoimissa 
omaksunut. Aloittaessani Perusterveydenhuol-
lon yksikössä meitä oli keskustoimistossa hyvin 
pieni joukko. Teimme työtä, jotta arki terveys-
asemilla toimisi. Joukkomme laajennuttua on 
ollut mahdollista panostaa enemmän myös toi-
minnan kehittämiseen, esimerkkeinä toimin-
tatapojen yhtenäistäminen sekä lääkehanke ja 
laboratoriotoiminnan kehittäminen. 

Yksi merkittävimmistä projekteista, jossa olen 
ollut mukana, on Kainuun Maakunta -kuntayh-
tymän toteuttamana käynnistynyt perustervey-
denhuollon puhelinneuvonta puolustusvoimille. 
Se on vuoden 2011 alusta vapauttanut lähes 
kaikkien terveysasemien hoitohenkilökunnan 
usein raskaastakin varallaolosta ja varusmiehet 
kautta Suomen saavat tasalaatuista palvelua ter-
veysongelmiinsa viikonloppuvapailla ollessaan.

Potilastietojen kirjaaminen on osa-alue, joka 
on näiden yli kolmenkymmenen vuoden aikana 
muuttunut suunnattomasti. Kun aloitin Sotilas-
sairaala 1:ssä, oltiin siellä siirtymässä jatkuvaan 
sairauskertomusjärjestelmään. Aiemmin jokai-
nen käynti oli arkistoitu omana kokonaisuu-
tenaan. Tietojärjestelmien tulosta ei juurikaan 
puhuttu. Kuitenkin useita vuosia ennen sairaa-
lan lakkauttamista oli atk:n käyttö arkipäivää. 
Aloittaessani Kainuun Prikaatissa erikoissai-
raanhoitajana palasin taas kirjauksen suhteen 
ajassa taaksepäin, sillä kirjasimme vastaanotto-
käynnit L-korttiin käsin. Tilkassa työskentelyni 
aikana oli Kajaanissakin otettu Mildoc-järjes-
telmä käyttöön. Minun kohdallani puolustus-
voimissa oli siis kestänyt lähes 25 vuotta siirtyä 
lopullisesti sähköisiin sairauskertomuksiin. 

Sairaanhoitajan työ on muuttunut paljon kulunei-
den vuosikymmenten aikana. Sotilassairaalassa 
hoitotyöntekijät eivät tehneet itsenäisiä hoitotyön 
päätöksiä. Lääkäri antoi määräykset ja hoitajat 
toteuttivat ne osastonhoitajan ja ylihoitajan johta-
mina.  Kun siirryin varuskuntasairaalaan, oli työ 
jo luonteeltaan toisenlaista. Pian sairaanhoitajien 
odotettiin tarkastavan 70 % vastaanotolle tule-
vista potilaista ja tällä hetkellä lähes kaikilla ter-

veysasemillamme ylletään tähän tavoitteeseen. 
Tämä on todettu hyväksi ja toimivaksi työnja-
oksi.  Puolustusvoimien terveydenhuolto on ollut 
tehtäväjaossa yksi kansallisista edelläkävijöistä.  
Tekemämme työ ulottuu nykyään myös rajapin-
taan siviiliterveydenhuollon ja puolustusvoimien 
välillä, kun osallistumme suurehkoilla ja erikseen 
sovituilla paikkakunnilla kutsuntatarkastuksiin. 
Meidän ammattitaitoamme käytetään arvioita-
essa nuorten palveluskelpoisuutta jo ennen pal-
velukseen astumista.

Kuten olen edellä kertonut, Sotilassairaalassa 
osastollani hoidettiin myös psykiatrisia potilaita. 
Muistan huoleni, kun varusmiehen palvelus jou-
duttiin keskeyttämään, eikä hänellä ollut paikkaa 
mihin mennä. Kaipasin ”turvakotia palveluksensa 
keskeyttäneille kodittomille, siltansa joka suun-
taan polttaneille” varusmiehille. Näen nykyisin 
käytössä olevassa Time out! Aikalisä! Elämä rai-
teilleen -mallissa osittaisen vastauksen tuohon 
kokemaani puutteeseen. Nyt keskeyttäjät tapaa-
vat aina varuskuntansa sosiaalikuraattorin ja sitä 
kautta kanava monialaiseen apuun on käytössä.

Puolustusvoimissa on nyt edessä iso uudistus. 
Useita muutoksia kokeneena toivon sen koh-
teeksi joutuville uskoa ja luottamusta tulevaan. 
Omalla kohdallani muutokset ovat paitsi vaati-
neet uskallusta ja sopeutumista myös avanneet 
huikeita mahdollisuuksia ja näköaloja. 

Artikkelin kirjoittaja Maija Liisa Siira jää eläk-
keelle elokuussa 2012.

Teksti:
Maija Liisa Siira
osastonhoitaja
Kenttälääkinnän palveluyksikkö, Sotilaslääketieteen 
Keskus
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l101 eNSiSiDe – Mitä, MiKSi JA MiteN?
Katri Mässeli

Veri on ihmiselämän jatkuvuuden kannalta tärkeää. Kauanko kestää ennen kuin ihminen 
haavoituttuaan vuotaa kuiviin? Tähän vaikuttavat useat seikat, kuten vammamekanismi, 
haavan kohta kehossa, tapahtuuko verenvuoto laskimosta vai valtimosta, henkilön asento 
ja liike, sokkitila, ympäristö ja olosuhteet, mutta massiivisissa verenvuodoissa ei kuitenkaan 
ole kyse kuin minuuteista. Jos vaikeaa verenvuotoa ei välittömästi saada tyrehdytettyä, haa-
voittunut kuolee. 

Lääkintähuollon tehtävänä osana logistiik-
kajärjestelmää on tukea taistelevia joukkoja 
ylläpitämällä ja kehittämällä niiden taistelu-
kelpoisuutta ja toimintakykyä1,3. Verenvuodon 
tyrehdyttäminen osana lääkintähuollon hen-
gen pelastavan ensiavun koulutusta ja soti-
laan perustaitoja koulutetaan ja harjoitellaan 
varusmiespalveluksen aikana jo peruskoulu-
tuskaudella palveluksen ensimmäisten viikko-
jen aikana. Tämän jälkeen erikois- ja joukko-
koulutuskaudella lääkinnällisiä ensiaputaitoja 
on ohjeistettu kouluttamaan mm. sovelletusti 
käytännön harjoitteluina todenmukaisissa 
tilanteissa4. 

Taistelutilanteissa haavoittumisilta ei voi vält-
tyä.  Lääkintä- ja taistelukoulutuksen onkin 
pystyttävä tarjoamaan sotilaille sellaisia tie-
toja ja taitoja, joilla he riittävän hyvin voivat 
selvitä haavoittumistilanteista. 

Oletuksena on, että yksittäisten sotilaiden tai-
tojen karttuessa myös koko yksikön osaami-
nen kasvaa. Oikean ja välittömän toiminnan 
hallitseminen vakavan verenvuodon sattuessa 
parantaa siten myös joukon suorituskykyä ja 
ylläpitää taistelutahtoa lisäämällä taistelijoiden 
luottamusta osaamiseensa vaikeissa tilanteissa. 
Tämä on mahdollista vain harjoittelemalla.

 Vielä käytössä oleva Cederrothin tuottama 
ensiside koettiin jo vuosia sitten toiminnal-
lisesti riittämättömäksi: sen sitomiseen kului 
runsaasti aikaa, siinä oli irrallisia osia, jotka 
hankaloittivat sitomista esim. käsien kohmet-
tuessa, sen joustosidemateriaali muuttui naru-
maiseksi käytössä ja isompaan alaraajavam-
maan painesidos oli riittämätön.

Jo entinen Sotilaslääketieteen Laitos aloitti kehi-
tystyön Cederroth– yhtiön kanssa uuden ensisi-
teen saamiseksi puolustusvoimien käyttöön saa-
matta kuitenkaan varsinaista tulosta aikaiseksi. 

Samaan aikaan kasvoivat myös vaatimuk-
set lääkintähuollon välittömän henkeä pelas-
tavan ensiavun koulutuksen uudistamiseksi. 
Kansainvälisten ja hyväksi koettujen toimin-
tatapojen omaksumisen myötä koulutuksessa 
oltiin (ja ollaan edelleen) menossa kohti tais-
teluensiapukonseptia.

KLÄÄKE-hankkeen myötä nämä kaksi asiaa, 
koulutus ja materiaali, saatiin tietyin osin 
yhdistettyä. Ensisiteelle luotiin vaatimusmää-
rittely5, jonka mukaan:

•	 ensiside on tarkoitettu tyrehdyttämään 
henkeä, raajaa tai aistinelintä uhkaava 
verenvuoto valtimosta tai laskimosta. 
Sillä tulee kyetä nopeasti ja vaivattomasti 
muodostamaan vuotokohtaan painesidos 
ja tarvittaessa peittämään luunmurtuma, 
palovamma tai muu vamma.

•	 ensisiteen tulee soveltua taistelijan oma-
ehtoiseen verenvuodon tyrehdyttämi-
seen, taistelijaparin (tai muun henkilön) 
antamaan ensiapuun, terveydenhuollon 
ammattikouluttamattoman antamaan ensi-
apuun sekä terveydenhuollon ammattihen-
kilön antamaan ensiapuun ja ensihoitoon.

•	 ensisiteen tulee soveltua kaikkien puolus-
tushaarojen ja aselajien tarpeisiin. Sen tulee 
olla soveltuva käytettäväksi kenttälääkin-
täjärjestelmän kaikilla tasoilla mieskoh-
taisesta varustuksesta aina lääkintähuol-
tokomppanioiden ensihoitokeskuksiin ja 
tarvittaessa evakuointisairaaloihin saakka.
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•	 ensisiteen tulee täyttää kansainväliset 
yhteensopivuusvaatimukset ja sitä tulee 
kyetä käyttämään niin normaali- kuin 
poikkeusoloissakin, CBRN-tilanteissa 
sekä viranomaisyhteistyössä (Ensiside, 
vaatimusmäärittely 2009).

Loppujen lopuksi uuden ensisiteen vaatimus-
määrittelyn mukainen ensiside, FCP-02, han-
kittiin NAMSA:n (NATO Maintenance and 
Supply Agency) kautta. 

Tällä hetkellä uuden mallisia ensisiteitä han-
kitaan varustamistarkoitukseen ja niillä kou-
lutetaan vain lääkintähenkilöstön kursseilla 
sekä, silloin kun ne kuuluvat joukon uuteen 
lääkintävarustukseen, joukkojen harjoituk-
sissa. Vanhan mallista Cederrothin ensisidettä 
käytetään edelleen varusmieskoulutuksessa 
niin kauan kuin sitä varastoista löytyy. Tätä 
asiaa koordinoi Lääkintävarikko.

Verenvuodon tyrehdyttäminen ensisiteellä on 
osa taistelijan perusosaamista. Kun ensiside 

muuttuu toiseksi, on ensiarvoisen tärkeää, 
että toiminta muutostilanteissa on ohjeistettu 
selkeästi ja että ohjeistus tavoittaa kaikki kou-
lutuksesta vastaavat. Muussa tapauksessa on 
vaarana, että taistelijan perusosaamiseen liit-
tyvää harjoittelua ei voida toteuttaa. Jos van-
han malliset ensisiteet esimerkiksi loppuvat 
varastoista eikä ohjeistusta uuden ensisiteen 
koulutuksellisesta käyttöönotosta ole laa-
dittu, P-kauden ohjeistuksen mukaista henkeä 
pelastavan ensiavun koulutusta ei voida enää 
toteuttaa. Ensisiteen käyttämisessä ei kyse ole 
pelkästä yksittäisestä lääkinnällisestä tem-
pusta, vaan se on myös osoitus lääkintähuol-
lon tuesta ja välittämisestä taistelevalle soti-
laalle ja hänen joukolleen. On hyvä muistaa, 
että sotilaan mukanaan kantama ensiside lisää 
palvelusturvallisuutta myös normaalioloissa. 
Ensisiteiden saatavuus, jakaminen ja koulut-
taminen joukkoihin tuleekin nyt ja tulevai-
suudessa turvata riittävillä materiaali- ja kou-
lutusresursseilla, ohjeistuksella ja yhteistyöllä 
hyvässä hengessä. 

Uusi ensiside FCP-02.
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lääKiNtäKoulullA KoulutetAAN  
KeNttälääKiNNäN KouluttAJiA

Johanna Törmä

Lääkintäkoululla on ainutlaatuinen tehtävä ja vastuu kenttälääkinnän koulutuksen suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. Sotilaslääketieteen Keskukseen liitettynä sotilasopetuslaitoksena 
se kouluttaa varusmiesten ja reserviläisten ohella vahvasti myös puolustusvoimien palkattua 
henkilökuntaa. Sotilaslääketieteen Keskuksen henkilöstöryhmistä laajin koulutustarjonta 
on kohdennettu hoitohenkilöstölle eli kenttälääkinnän kouluttajille. Koulutusten tavoitteena 
on parantaa kenttälääkinnän kouluttajien osaamista erityisesti niillä osa-alueilla, joihin ei 
voi saada koulutusta puolustusvoimien ulkopuolelta.

Hoitotyön perustutkinto, joka kouluttajien 
rekrytoinnissa on vaatimuksena, ei yksin 
anna valmiuksia kenttälääkinnän koulutustai-
don hallitsemiseen. Koulutustaito on kuiten-
kin tärkeä osaamisen taito puolustusvoimien 
päätehtävän, eli sotilaallisen puolustuksen 
joukkojen kouluttamisessa. Kenttälääkinnän 
kouluttajan koulutus alkaa ensiavun ja terve-
ystiedon kouluttajan peruskurssilla. Lääkintä-
koulu toteuttaa kurssin yhteistyössä Suomen 
Punaisen Ristin kanssa ja kurssi sisältää osion 
myös puolustusvoimien erityispiirteistä. 
Lisäksi kurssiin liittyvät opetusharjoitteet 
toteutetaan puolustusvoimien toimintaym-
päristö huomioiden. Punainen Risti ylläpitää 
eräänlaisia ensiavun käypä hoito -suosituksia 
ja heidän tuottamansa tuorein ensiapuohjeisto 
on kurssin käyneen kouluttajan käytössä aina 
päivitettynä. Ensiapuohjeet soveltuvat hyö-
dynnettäväksi niin normaali- kuin poikkeus-
olojenkin kenttälääkinnässä.

Siviilistä hankitun ensihoidon koulutuksen ja 
kokemuksen tueksi Lääkintäkoulu järjestää 
henkilöstölle koulutusta, jonka tavoitteena on 
varmistua siitä, että ensihoidon ammattitaitoa 
hyödynnetään puolustusvoimien toiminnassa 
eri harjoituksissa ja koulutuksissa. Taistelu-
ammunnat ja ammuntoihin liittyvä varomää-
räys on uusittu viime vuonna ja sen mukanaan 
tuomat koulutusvelvoitteet on huomioitu hoi-
tohenkilöstön varokoulutuksessa. Varopä-
tevyyden omaava lääkintäkouluttaja lisää 
ensihoidon ammattitaidollaan kaikkien kou-
lutustapahtumien turvallisuutta ja vahvistaa 

kenttälääkinnän asemaa osana joukon muuta 
toimintaa.

Taisteluensiavun kouluttajakurssi antaa 
perusteet jokaisen sotilaan perustaitojen kou-
luttamiseen ja syventää kouluttajan osaamista 
erityisesti poikkeusolojen tehtävään liittyvän 
ensiavun kouluttamisessa. Taisteluensiavun 
merkitystä ei voi korostaa liiaksi, koska 
mikäli tässä tehtävässä epäonnistutaan, on 
myöhempien hoitopaikkojen lääkintäkoulu-
tuskin turhaa. Jokaisella puolustushaaralla ja 
aselajilla on hieman eriytyvät ominaispiirteet 
taistelutavassa, mutta potilaan tutkiminen ja 
hoitaminen cABC-protokollan mukaan sopii 
niihin kaikkiin.

Kenttäsairaanhoitajakurssi on Lääkintäkou-
lun hoitohenkilöstölle tarjoamista koulutuk-
sista laajin kokonaisuus. Kurssilla laajenne-
taan lääkintähuollon kouluttajakoulutustaitoja 
läpi koko kenttälääkintäketjun. Opintojak-
soista osa toteutetaan yhteistyössä lääkintä-
reserviupseerikurssin kanssa ja poikkeusolo-
jen lääkintähuollon eri näkökulmat antavat 
kouluttajalle valmiuksia ja työkaluja perus-
tehtävän suorittamiseen. Kenttäsairaanhoi-
tajakurssin jälkeen kenttälääkinnän koulut-
taja voi lisätä ammattitaitoaan mm. taktiikan 
opintojen avulla. Huoltokoulun ja eri asela-
jikoulujen taktiikan opintojaksot ja seminaa-
rit tarjoavat lisätyökaluja kouluttajalle sekä 
ymmärrystä toimintaympäristöstä, jossa kou-
luttaja toimii ja kenttälääkintää joukoille kou-
luttaa.
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Kenttälääkinnän kouluttajan arjessa ympyrä 
sulkeutuu: puolivuosittain kouluttajan työ-
panos konkretisoituu, kun joukko toimii jo 
lähes itsenäisesti palvelusaikansa viimeisessä 
tilanteenmukaisessa harjoituksessa. Joukon 
toiminnasta näkee, että kenttälääkinnän peri-
aatteet huomioidaan operatiivisen tilanteen 
mukaan ja taistelukentällä haavoittuneet hoi-
detaan ja evakuoidaan tehokkaasti.

Teksti:
Johanna Törmä
opetusylihoitaja
Lääkintäkoulu, Sotilaslääketieteen Keskus

Kuva:
Puolustusvoimat, Jarno Riipinen

Artikkelin kirjoittaja Johanna Törmä (kuvassa) vastaa Lääkintäkoulun järjestämien kurssien 
sisällöstä hoitotyön osalta sekä toimii kurssinjohtajana hoitohenkilökunnan kursseilla.
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PuoluStuSVoiMieN ylilääKäRit -SARJA:  
eSKo HelSKe

Timo Sahi

Kun 13 vuotta puolustuslaitoksen ylilääkärinä toiminut Pekka Somer siirtyi täysinpalvellee-
na ja lääkintäkenraaliluutnantiksi ylennettynä reserviin 9.7.1967, hänen seuraajakseen ni-
mitettiin lääkintäkommodori Esko Helske, joka samalla ylennettiin lääkintäkontra-amiraa-
liksi. Nimitys oli luonteva ja yllätyksetön, sillä Esko Helske oli toiminut puolentoista vuoden 
ajan Pääesikunnan lääkintäosaston päällikkönä ja oli siten Pekka Somerin lähin alainen. 
Somer ja Helske olivat olleet jo jatkosodan aikana työtovereita Päämajassa, joten he tunsivat 
toisensa erittäin hyvin. Sotilaslääketieteellisessä Aikakauslehdessä uutta ylilääkäriä kuvat-
tiin viisaaksi, valppaaksi ja oikeudenmukaiseksi mieheksi.

Esko Helske syntyi Turussa 27.3.1914. 
Hänen vanhempansa olivat optikko Lars Ivar 
Helske ja Lilli Suokas. Helske tuli ylioppi-
laaksi Turun suomalaisesta lyseosta v. 1932 
ja lähti heti lukemaan lääketiedettä. Hän suo-
ritti	 medikofiilitutkinnon	 1933	 ja	 valmistui	
lääketieteen kandidaatiksi 1935. Varusmies-
palveluksensa hän suoritti 1935–36 Huolto-
pataljoonassa. Sotilaslääkintään hän pääsi 
perehtymään jo kandidaattiaikanaan vuoden 
1938 alusta lukien. Hän toimi vuosina 1938–
39  sekä Helsingin lääkintäsuojeluskunnan 
paikallispäällikkönä että Helsingin suojelus-
kuntapiirin lääkintäohjaajana. Hän piti saa-
maansa kokemusta ja pätevöitymistä erittäin 
tärkeänä ja kannusti siihen muitakin. Hän kir-
joitti v. 1938 Medisiinari-lehteen: ”Lääkärinä 
sinä lopuksi kuitenkin joudut palvelemaan 
tulevassa sodassa, jonka inhimillisellä toden-
näköisyydellä vielä elinaikanamme saamme 
kokea.” 

Kesällä 1939 Helske teki runsaan kolmen 
kuukauden opintomatkan Saksaan toimien 
Heidelbergin yliopiston fysiologian lai-
toksen assistenttina. Syksyllä 1939 hänen 
aiempi ennustuksensa sodasta alkoi näyttää 
yhä todennäköisemmältä. YH:n aikana loka-
kuussa 1939 hänet määrättiin lääketieteen 
kandidaattina ensin puolustusministeriön, 
myöhemmin Päämajan lääkintäosaston toi-
mistoupseeriksi. Hän sai toimia 25-vuotiaana 
lääkintäluutnanttina sodan lääkintähuollon 
keskiössä koko talvisodan ajan. Sodan jäl-
keen hän jatkoi Pääesikunnan lääkintäosas-

ton toimistoupseerina vuoden 1940 loppuun.  
Tämän jälkeen hän siirtyi siviiliin ja toimi 
ylimääräisenä lääkärinä Hämeenlinnan lää-
ninsairaalassa puolen vuoden ajan. 

Aika siviililääkärinä jäi lyhyeksi. Jo vähän 
ennen jatkosodan alkamista Helske määrät-
tiin uudelleen Päämajan lääkintäosaston toi-
mistoupseeriksi 18.6 1941 lukien. Sen jäl-
keen seurasivat määräykset I Armeijakunnan 
lääkärin apulaiseksi 1.9.1941 – 10.2.1942 ja 
V Armeijakunnan lääkärin apulaiseksi 10.2. 
– 26.8.1942. Tämän jälkeen seurasi lähes 10 
kuukauden jakso Kotijoukkojen esikunnan 
lääkärin apulaisena, jona aikana Helske sai 
suoritetuksi loppuun lääketieteen lisensiaatin 
tutkintonsa joulukuussa 1942. Vaativat jaksot 
sotilaslääkärinä olivat viivyttäneet opintoja, 
mutta tuoneet myös ainutlaatuista ja korvaa-
matonta kokemusta sotilaslääkärinä. Helske 
määrättiin uudestaan Päämajan lääkintä-
osaston toimistoupseeriksi 11.6.1943, ja hän 
toimi ko. tehtävässä sodan loppuajan ja edel-
leen 30.11.1944 asti, jolloin hän siirtyi jälleen 
siviiliin. 

Siviiliin siirryttyään Esko Helske toimi Piek-
sämäellä Diakonissalaitoksen sairaalan lääkä-
rinä yli kahden vuoden ajan 1945–47. Tämän 
välivaiheen jälkeen hän palasi Helsinkiin ja 
lähti erikoistumaan sisätauteihin Helsingin 
Yleisen sairaalan I Sisätautien klinikalla, jossa 
hän oli apulaislääkärinä ja vt. apulaisylilää-
kärinä 1.5.1947 – 30.6.1950. Sisätautien eri-
koislääkärin oikeudet hän sai 1948. Sisätau-

Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 2

19



tien klinikassa työskennellessään hän palasi 
puolustusvoimiin, tällä kertaa merivoimiin. 
Hän toimi vuoden 1948 lopulta lukien Helsin-
gin laivastoasemalla II Raivausosaston palk-
kiotoimisena lääkärinä ja 1949 lähtien Hel-
singin Laivastoaseman vakinaisena lääkärinä. 
Siirron Merivoimien esikuntaan lääkintätoi-
miston päälliköksi eli käytännössä merivoi-
mien päällikkölääkäriksi hän sai 30.12.1952. 
Ko. tehtävässä hän toimikin 13 vuotta, kun-
nes nimitettiin Pääesikunnan lääkintäosaston 
päälliköksi 1.1.1966 lukien. Lääkintäkommo-
doriksi hänet oli ylennetty 6.12.1963. Puo-
lustuslaitoksen ylilääkärinä (ko. nimike oli 
voimassa 1952–74) Esko Helske toimi lähes 
seitsemän vuotta 27.3.1974 asti, jolloin hän 
täytti 60 vuotta ja sai eron säädetyn eroami-
siän perusteella.  

Hieman ennen Helskeen ylilääkärikauden 
alkua professori Jorma Pätiälän johdolla neljä 

vuotta istunut arvovaltainen sotilaslääkäri-
toimikunta jätti mietintönsä puolustusminis-
terille. Toimikunta esitti useita toimenpiteitä 
sotilaslääkärien aseman ja palkkauksen kehit-
tämiseksi. Se esitti mm. uusien sairaaloiden 
rakentamista, sotilaslääkärien koulutuksen 
tehostamista ja palkkauksen parantamista, 32 
uuden sotilaslääkärin viran ja toimen perus-
tamista, sotilaslääketieteellisen tutkimuslai-
toksen perustamista jne. Edellytykset toimin-
nan kehittämiselle näyttivät siis hyviltä, mutta 
harvat näistä ehdotuksista toteutuivat. Myös 
hankintamäärärahat pysyivät edelleen pie-
ninä. Kuitenkin Helskeen ylilääkärikaudella 
kyettiin puolustuslaitoksen lääkintähuol-
toa kehittämään. Uudistettu Sotilassairaala 
1 Oulussa vihittiin käyttöön v. 1969.  Sekä 
Sodankylään että Keuruulle valmistui sai-
raala, joka tuli yhteiskäyttöön kunnan kanssa. 
Useita muitakin terveydenhuollon tiloja voi-
tiin korjata ja uudenaikaistaa. Vuonna 1973 

Esko Helske
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valmistui suunnitelma lääkintä- ja ensiapu-
koulutuksen tehostamiseksi. Sen mukaan kai-
kille varusmiehille tultaisiin antamaan 17–20 
tunnin koulutus. Avatessaan viimeistä kertaa 
puolustuslaitoksen lääkärien neuvottelupäivät 
14.2.1974 Esko Helske tiivisti: ”Puolustus-
voimien lääkintähuolto on osa kansanterveys-
työtä. Tämä on yhä selvemmin tajuttu puolin 
ja toisin. Varusmies hyvine ja huonoine puoli-
neen on pieni osa Suomen kansaa, jonka par-
haaksi me kaikki omalta osaltamme pyrimme 
tekemään työtä.”

Sotilaslääkäriuransa ohella Esko Helske 
toimi pitkään myös vakuutuslääkärinä. Hän 
tuli Vakuutusyhtiö Pohjaan alilääkäriksi 
1.1.1949 ja hoiti ko. tehtävää 1.3.1967 asti, 
jolloin hänet nimitettiin Pohjan ylilääkäriksi. 
Saatuaan eron puolustuslaitoksen ylilääkärin 
virasta hän jatkoi vielä Pohja-Yhtymän yli-
lääkärinä vuoteen 1979 asti, joten vakuutus-
lääkärinäkin hän ehti toimia yhteensä 30 vuo-
den ajan. Pitkien työpäiviensä jatkoksi hän 
toimi vielä suosittuna yksityislääkärinä iltai-
sin kotivastaanotollaan. 

Virkatehtäviensä ohella Esko Helskeellä oli 
useita luottamustehtäviä. Hän oli Lääkintäup-
seeriliiton sihteeri 1949–59 ja puheenjohtaja 
1963–64, jonka jälkeen hänet kutsuttiin liiton 
kunniajäseneksi. Hän toimi myös Pohjois-
maisen sotilaslääkäriyhdistyksen sihteerinä ja 
myöhemmin presidenttinä 1974–76. Lisäksi 
hän oli mm. spesiaalineuvottelukunnan sih-
teeri 1960–67 ja lääkintähuollon neuvottelu-
kunnan jäsen 1966–74. Hänelle myönnettiin 
useita kunniamerkkejä, mm. Suomen Punai-
sen Ristin ansioristi, Vapaudenristin 4. ja 3. 
luokka sekä Suomen Leijonan ja Suomen Val-
koisen Ruusun komentajamerkki. 

Esko Helske oli naimisissa jatkosodan aatto-
päivistä	 lähtien	 fil.maist.	 Hilkka	 Elli	 Helena	
Inhalan kanssa. Heille syntyi viisi lasta, joista 
vanhin, Timo, valmistui myös lääkäriksi. Esko 

Helske kuoli 17.8.2011 lyhyen sairauden jäl-
keen. Hän oli kuollessaan 97-vuotias. Hän oli 
helposti lähestyttävä, aktiivinen ja monista 
asioista kiinnostunut. Hän osallistui koulutus-
tilaisuuksiin ja kokouksiin lähes kuolemaansa 
saakka käyttäen niissä asiantuntevia puheen-
vuoroja. Hänen muistinsa oli erinomainen. 
Nuoremmille sotilaslääkäreille oli elämys 
kuulla hänen kuvauksiaan sodan ajan lääkin-
tähuollosta ja hänen ajatuksiaan lääkintähuol-
lon kehittymisestä sen jälkeen. Hän oli alansa 
arvostettu ja kunnioitettu grand old man. 

Vapaa-aikanaan Esko Helske harrasti metsäs-
tystä, vielä yli 90-vuotiaana villisianmetsäs-
tystä aina ulkomaita myöten. Tärkein kohde 
oli kuitenkin perheen Karjalohjan kesämökki. 
Päivärutiiniin kuului Kauniaisten ympäris-
tössä usean kilometrin kävelylenkki aivan vii-
meisiin elinviikkoihin asti. 
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JAKSAMiNeN MuutoKSeSSA
Lasse Hyytiäinen

Artikkelissa pohditaan muutosprosessin eri vaiheita ja yksittäisen työntekijän sopeutumista 
siihen. Erilaiset keskustelutilanteet auttavat yksilöä ensin jäsentämään organisaation muu-
tosta ja sitten miettimään omaa roolia muutoksen keskellä. Menetysten ja mahdollisuuksien 
läpikäyminen edistää yksilöllisten ratkaisujen ja haasteiden löytämistä. Työnjohto voi tukea 
muutosprosessin edistymistä monella hyödyllisellä tavalla. Elämänhallinnan säilyminen 
muutosprosessin keskellä on tärkeä psykologinen tavoite, jotta kielteisten reaktioiden koros-
tumiselta vältytään. Lopussa mietitään, minkälaiset organisaation toimintapiirteet tukevat 
yksilön jaksamista muutosprosessissa.

Kaikessa inhimillisen toiminnan toteutumi-
sessa henkilö asettaa itselleen tavoitteen, mitä 
kohden sitten ryhtyy ponnistelemaan välillä 
onnistuen ja välillä epäonnistuen. Vastaa-
vasti henkilön täytyy ensin tiedostaa muutos 
ja hyväksyä se, jotta selviää koko muutos-
prosessista eri vaiheineen ilman kohtuutonta 
ponnistelua ja väsymistä. Asiaa miettiessään 
henkilö alkaa hyväksyä ainakin joitain muu-
tokseen liittyviä piirteitä ja pohtii sitoutumis-
taan siihen. Tässä vaiheessa useimmat ihmiset 
keskustelevat mielellään annetusta informaa-
tiosta muiden työntekijöiden kanssa. Syntyy 
kommunikointia eri henkilöiden välillä, mikä 
jatkuessaan muuttuu dialogiksi, vuoropuhe-
luksi asianosaisten kesken. Näistä dialogeista 
voidaan ajatella muodostuvan laajempaa dis-
kurssia, keskustelua ja pohdintaa, monen-
laisten alaryhmien kontaktoidessa toisiinsa. 
Tietenkin on hyvä, jos työnjohto rohkaisee 
tällaista diskurssia, jolloin muutosprosessi 
etenee nopeammin ja helpommin.

Niin järjestetyissä kuin epämuodollisissakin 
tilanteissa yksilö miettii suhdettaan muutok-
seen. Ainakin tiedostamattomasti hän pun-
nitsee omia voimavarojaan prosessin läpi-
viemisessä. Pystynkö henkilökohtaisesti 
hyväksymään esitetyt muutokset hyvine ja 
huonoine puolineen? Miten asemani muuttuu 
suhteessa työorganisaatioon ja -yhteisöön? 
Välillä mieleen iskee ikävämpiäkin ajatuksia. 
Kuinkahan minun tässä oikein käy? Olenko 
tehnyt joitain väärin tai muuten tyhmästi, 
josta minua nyt voidaan rangaista? Onko 
kaikki sittenkin ollut turhaa, joten parasta 

heittää pyyhe kehään ja laittaa hanskat nau-
laan? Joudunko suostumaan muiden, ovelam-
pien työkavereiden pelinappulaksi? Voinko 
luottaa työnjohtoon ja muihin auktoriteettei-
hin vai kaunistellaanko tilannetta katteetto-
milla lupauksilla?

MuutoKSeN MoNet VAiHeet

Ajallisesti muutosprosessin etenemistä kuva-
taan siten, että ensimmäisiä vaistomaisia reak-
tioita ovat vastarinta ja kieltäminen. Halutaan 
torjua koko asia. Jospa tuleekin uusi tiedotus-
tilaisuus, missä perutaan koko prosessi. Ehkä 
vanha tuttu systeemi on sittenkin parempi. 
Kun aikaa kuluu ja huomaamme mietti-
neemme asiaa jo monta kertaa, niin mieleen 
hiipii masennus ja pettymys. Ainako minulle 
käy näin? Uudistusaikataulun mukaiset tapah-
tumat etenevät ja jokaiselle koittaa omanlai-
nen totuudenhetki eli luopuminen vanhasta. 
Edessä on uusien, yksilöllisten ratkaisujen 
toteutuminen uusine, monenlaisine haastei-
neen. Muutos käynnistää aina pohdintaa sii-
hen sisältyvistä menetyksistä ja mahdollisuuk-
sista. Menetyksen tunne etenee alun shokista 
ja kieltämisestä passiiviseen vastustukseen ja 
menneen kaipaamiseen. Ennen oli sittenkin 
kaikki paremmin? Saatamme muuttua vihai-
seksi tai muuten osoittaa korostunutta turhau-
tuneisuutta. Mitäpä jos aktiivisesti vastusta-
malla pystymme pysäyttämään muutospyörän 
etenemisen? Vähitellen kuitenkin pintaan 
nousee ajatuksia passiivisesta hyväksymisestä 
ja suostumisesta. Mitäpä jos vielä tarkemmin 
miettisin muutoksen tuomia yksityiskohtia? 
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Aktiivisesti hyväksymällä koko prosessin saa-
tan selvitä mielekkäämmällä tavalla. Ehkäpä 
omalla kohdallanikin löytyy mielekkäitä haas-
teita ja mahdollisuuksia.

MuutoKSeN VAiHeet JoHtAMiSeN 
KANNAltA

Edellä kuvailtujen muutosprosessin vaiheiden 
etenemistä voidaan tukea nykyaikaisella joh-
tamisella. Alun kieltämistunteita ei kannata 
täysin torjua, vaan supportoida eli tukea yksi-
löä näiden ajatusten läpikäymisessä. Aktii-
vinen kuuntelu ja selkeän tiedon toistami-
nen auttavat asiaa. Passiivinen vastustus on 
helppo tunnistaa. Siihenkin on hyvä suhtau-
tua arvostavasti. Muistelu on hyödyllinen ja 
hyväksyttävä asia. Emme olisi tässä pisteessä 
ilman henkilökohtaista ja organisaation ainut-
laatuista, historiallista kehityskulkua. Kaikki 
ei onneksi kuitenkaan muutu, vaan paljon 
hyväksi koettuja käytäntöjä säilyy. Pitääkö 
sitten aktiivinenkin vastustus, jopa vihastu-
minen, hyväksyä? Kun otamme kriittisetkin 
näkemykset vastaan korrektista ja pyrimme 
niitä realisoimaan, niin ainakin voimakkaim-
mat aggression tunteet lauhtuvat. Passiivista 

hyväksymistä on luontevaa kohdata aikui-
suutta ja ammatillisuutta tukemalla. Aikuis-
koulutuksen mahdollisuudet tuntuvat tänä 
päivänä lähes rajattomilta, kunhan osaamme 
ohjautua niiden pariin. Ei ole harvinaista, että 
löytyykin sellaisia koulutusväyliä ja tukimuo-
toja, joista emme ole aikaisemmin kuulleet-
kaan. Kun työntekijä on päättänyt aktiivisesti 
hyväksyä muutosprosessin, niin siitä seuraa 
tavallisesti innostuminen. Tällaista toimintaa 
on helppo kohdata yhdessä suunnittelemalla, 
visioimalla, realisoimalla ja edelleen uusia 
tavoitteita asettamalla. Viime kädessä yksilö 
kohtaa omat haasteensa henkilökohtaisesti, 
jolloin riittää itseohjautumisen tukeminen ja 
henkisen tilan antaminen yksilölliselle luo-
vuudelle. Kun ammatillisen muutosprosessin 
läpikäyneitä haastatellaan jälkeenpäin, ei ole 
harvinaista, että siinä nähdään paljon hyvää-
kin. Muutos käynnisti uuden vaiheen elämäs-
säni; aivan kuin uusi kappale omassa päivä-
kirjassani.

eläMäNHAlliNtA MuutoSPRoSeSSiSSA

Arkisen aherruksen keskellä emme välttä-
mättä edes ajattele keskeisiä psykologisia 
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käsitteitä päivittäin. Kuitenkin kokemuksen 
kautta olemme muovanneet joitain tärkeitä 
uskomuksia, joilla tuemme omaa maailman-
kuvaamme ja sitä kautta elämänhallinnan 
tunnetta. Tällaisia ovat usko omaan haa-
voittumattomuuteen, maailman näkemi-
nen ymmärrettävänä ja johdonmukaisena, 
itsensä näkeminen ensisijaisesti myöntei-
sessä valossa ja uskomus, ettei saavutetuista 
eduista tarvitse luopua. Kun sitten maailman-
kuvamme järkkyy muutostilanteen seurauk-
sena, reaktiona saattaa esiintyä pakonomaisia 
mielikuvia menneisyydestä, uni- ja muisti-
häiriöitä, itsensä lääkitsemistä (esim. lisään-
tynyt alkoholin käyttö), ärtyisyyttä, vihamie-
lisyyttä, lamaantumista, hämmentymistä ja 
erilaisia pelkotiloja. Oikeastaan olemme jo 
nykyistä työtä aloittaessamme laatineet mie-
lessämme psykologisen sopimuksen, millä 
tarkoitetaan niiden odotusten kokonaisuutta, 
joita meillä on omaa työtämme ja organi-
saatiotamme kohtaan. Tällaisen sopimuksen 
varaan katsotaan työmotivaation ja työhön 
sitoutumisen rakentuvan. Esimerkkeinä sopi-
muksen sisällöstä voidaan mainita: ”Kun teen 
työni hyvin, niin minua arvostetaan, työni jat-
kuu ja etenen urallani.”

SoPeutuMiNeN MuutoKSeeN

Yksilön sopeutuminen muutokseen on pal-
jolti kiinni siitä, miten mielekkäinä ja perus-
teltuina hän kokee organisaation muutosta-
voitteet. Muutosten läpimeno helpottuu, kun 
organisaatiossa ylläpidetään proaktiivista, 
ennakoivaa kulttuuria, jossa yksilöllisyyttä 
kunnioitetaan, epävarmuutta ei vältellä, suun-
taudutaan arkiseen toimintaan ja luodataan 
kohtuullisen pitkää tulevaisuusperspektiiviä. 
Yksi tärkeä kriteeri on oikeudenmukaisuu-
den toteutuminen. Henkilö miettii, kuinka 
oikeudenmukaisesti häntä on kohdeltu aikai-
semmin ja kuinka tasapuolisesti muutokset 
toteutetaan. Taitavastikin toteutetut organi-
saatiomuutokset johtavat tavallisesti mene-

tyksen kokemuksiin. Sopeutuminen uuteen 
tilanteeseen edellyttää menetetyn psyykkistä 
käsittelyä eli surutyötä. Surutyöllä tarkoite-
taan luopumista menetetystä, kokemusten 
sisäistämistä ja kiinnittymistä uuteen. Työn-
tekijöiden jaksamista muutosprosessissa edis-
tetään varaamalla riittävästi aikaa asioiden 
käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat erityi-
sesti yksikkö-, pienryhmä- ja osastopalaverit, 
kehityskeskustelut, tiedotus- ja kehittämisti-
laisuudet. Nykyaikana ei kannata myöskään 
unohtaa kommunikointimahdollisuutta kes-
kustelufoorumeilla intranetissä, joilla ujoim-
matkin henkilöt uskaltautuvat monesti purka-
maan tuntojaan.

Lähteet ja oheismateriaalia:

Ek E Henkilöstön jaksaminen muutoksessa. 
Yliopistojen työsuojelupäivät 27.8.2009.

Kelalle lakisääteinen velvollisuus järjestää 
kuntoutuspsykoterapiaa. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tiedote 168/2010.

Muutoksessa on terveysriski. Työsuojelura-
hasto 9.3.2012.

Muutos koettelee työntekijän jaksamista. Par-
diaNet 7.10.2010.

NLP ja muutos. Suomen NLP-yhdistyksen 
Mielilehti 1/2012.

Rautsiala V Muutunko minä ja miten? Työter-
veyshoitaja 1/2012.

Saikkonen-Heinonen R Työterveyshuolto – 
muutakin kuin sairaanhoitoa. Keppi ja pork-
kana 1/2012.

Teksti:
Lasse Hyytiäinen
neuropsykologi (ET), PsM
Kenttälääkinnän palveluyksikkö, Sotilaslääketieteen 
Keskus

Kuva:
Puolustusvoimat
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oPeRAtiiViNeN toiMiSto eSittäytyy
Teppo Karhu

Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunnan operatiivisessa toimistossa työtään tekee 10 osaa-
jaa. Henkilöstön työ jakautuu viiteen eri toimialaan; operatiivinen ja valmiusala, suunnit-
teluala, turvallisuusala, tietohallintoala sekä kansainvälinen ala. Toimistoa johtaa evers-
tiluutnantti Teppo Karhu. Toimiston tilat löytyvät esikuntarakennuksen 3. kerroksesta. 
Poikkeuksena on kansainvälinen ala, joka on sijoittunut Lääkintäkoulun tiloihin. 

Yhteisinä koko Sotilaslääketieteen Keskusta 
koskevina tuotteina operatiivinen toimisto val-
mistelee Sotilaslääketieteen Keskuksen vuo-
sittaisen toimintakäskyn sekä tulosneuvotte-
luaineiston. Operatiivisen toimiston tehtäviin 
kuuluu myös Sotilaslääketieteen Keskuksen 
työjärjestyksen ylläpitäminen. Työjärjestyksen 
päivitys onkin parhaillaan käynnissä. Operatii-
vinen toimisto koordinoi myös Sotilaslääketie-
teen Keskuksen sisäiseen valvontaan liittyviä 
yksiköiden ja alayksiköiden ohjauskäyntejä ja 
valvontatarkastuksia. Tärkeimmät muut opera-
tiivisen toimiston laatimat asiakirjat selviävät 
toimialojen kuvauksista.   

Operatiivinen ja valmiusala keskittyy Sotilas-
lääketieteen Keskuksen poikkeusolojen toi-
minnan suunnitteluun ja valmisteluun sekä 
puolustusvoimien lääkintähuollon poikkeus-
olojen toiminnan suunnittelun tukemiseen. 
Yhteistyö puolustushaarojen, huoltoryk-
menttien sekä siviiliterveydenhuollon kump-
paneiden kanssa lääkintähuollon poikkeus-
olojen suunnittelussa on jatkuva työsarka 
lääkintämajuri Jack Westerbergille ja lääkin-
täkomentajakapteeni Pertti Patiselle. Tämä 
kaksikko huolehtii Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen omien valmiussuunnitelmien ajanta-
saisuudesta sekä käynnissä olevan, koko val-
takunnan poikkeusolojen lääkintää koskevan 
valmiussuunnitelman valmistumisesta. Tämä 
laaja suunnitelmakokonaisuus edellyttää tii-
vistä yhteistyötä puolustusvoimien eri orga-
nisaatioiden sekä siviiliterveydenhuollon toi-
mijoiden kanssa. Kumppanitoimintaa tehdään 
yliopistollisten sairaaloiden muodostamien 
Erityisvastuualueiden sekä sairaanhoitopii-
rien kanssa lähes päivittäin.

Operatiivisen ja valmiusalan ”satelliittina” on 
suunnittelija Pertti Ahonen, joka toimii Ilma-

voimien Esikunnan Huolto-osastossa tukien 
Ilmavoimien ylilääkäriä Ilmavoimien nor-
maaliolojen sekä poikkeusolojen lääkintä-
huollon suunnittelussa. 

Suunnitteluala keskittyy Sotilaslääketieteen 
Keskuksen määräraharesurssien suunnitte-
luun ja seurantaan. Taloussuunnittelija Virpi 
Ketonen laatii toimintamäärärahojen bud-
jettisuunnitelmat ja asiakirjat, sekä ylläpitää 
suunnittelua tietojärjestelmissä. Määräraho-
jen käytön seuranta on päivittäistä ja isompi 
koonnosraportointi ylemmille johtoportaille 
tehdään kvartaali-, tulos- ja vuosiraportoinnin 
yhteydessä. Suunnitteluala ennakoi tulevia 
vuosia ja tekee arvioita Sotilaslääketieteen 
Keskuksen kulurakenteesta ja määrärahatar-
peista useiksi vuosiksi eteenpäin.

Taloussuunnittelijan päivittäisestä työstä osa 
kohdistuu Sotilaslääketieteen Keskuksen 
yksiköiden henkilöstön opastamiseen määrä-
rahojen käytön suunnittelussa ja seurannassa. 
Tämä tiivis ja aktiivinen yhteistyö mahdol-

Osa operatiivisen toimiston henkilökuntaa, 
ylärivissä Teppo Karhu ja Heikki Meronen, 
alhaalla vas. Pertti Patinen, Juha Björnholm 
ja Vesa Salonen.
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listaa tilannetietoisuuden määrärahojen käy-
tössä koko Sotilaslääketieteen Keskuksessa. 
Suunnitteluala laatii ja tekee muutokset mää-
rärahojen käyttösuunnitelmiin Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen johdon antamien perustei-
den mukaisesti. 

Turvallisuusala suunnittelee, valmistelee ja 
toteuttaa Sotilaslääketieteen Keskuksen koko-
naisturvallisuuden kehittämistä. Riskienhal-
linta, henkilö-, tila- ja tietoturvallisuus ovat 
niitä turvallisuuteen liittyviä teemoja, joita 
turvallisuusupseeri, kapteeni Vesa Harjula,  
suunnittelee ja valmistelee. Työn tuloksena 
syntyvät mm. Sotilaslääketieteen Keskuk-
sen turvallisuussuunnitelma ja riskienhallin-
tasuunnitelma. Kaikilla Sotilaslääketieteen 
Keskuksen yksiköillä on suuri osuus ja vastuu 
näiden suunnitelmien siirtämisestä käytännön 
toiminnaksi ja toimintatavoiksi. Sotilaslääke-
tieteen Keskus on edelläkävijöitä riskienhal-
lintatyössä ja turvallisuusupseerin aktiivisella 
työllä pyritään hyvässä yhteistyössä Sotilas-
lääketieteen Keskuksen eri toimipisteiden 
kanssa vähentämään havaittujen ja tiedostet-
tujen riskien toteutumista tai jopa kokonaan 
poistamaan riskit. Turvallisuusupseeri kier-
tääkin parhaillaan terveysasemia tukien näi-
den riskikartoitustyötä ja riskienhallintaa.

Tietohallintoala pitää Sotilaslääketieteen 
Keskuksen tietojärjestelmät, tulostuspalvelut 
sekä puhepalvelut toimintakuntoisina yhteis-
työssä Puolustusvoimien Johtamisjärjestel-
mäkeskuksen kanssa.  Tietohallintopäällikön 
DI Heikki Merosen johdolla tietohallintoala 
kehittää ja suuntaa toimintaansa Sotilaslää-
ketieteen Keskuksen omiin erityistarpeisiin 
samalla kuitenkin noudattaen puolustusvoi-
mien yleisiä linjauksia ja ohjeistusta tietohal-
linnasta. Tietohallintopäällikön apuna toimii 
atk-suunnittelija Juha Björnholm. Tietohal-
lintoala valmistelee ja tekee eri toimijoiden 
kanssa palvelusopimukset, sekä hyväksyy 
järjestelmiin henkilöstön sellaiset lisäkäyt-
töoikeudet, jotka eivät kuulu peruskäyttö-
oikeuspalettiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Mildoc/Doctorex-potilastietojärjestelmäoi-
keudet. Sotilaslääketieteen Keskuksen kaikki 
atk-laitehankinnat vaativat tietohallintoalan 

hyväksynnän. Tietohallintoala ylläpitää Soti-
laslääketieteen Keskuksen työasemien suun-
nitelmallista vuosikiertoa sekä matkapuhe-
linten luettelotietoja sekä puhelinlaitteiden 
vastaavuutta toimittajan laiterekisteriin.

Kansainvälinen ala tekee tiivistä yhteistyötä 
Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksen 
kanssa rekrytoiden, suunnitellen ja koulut-
taen kriisinhallintatehtäviin lähtevää lääkintä-
henkilöstöä. Kriisinhallintajoukkojen lääkin-
tähuollon ohjeistuksen laatiminen ja ylläpito 
sekä yhteistyö muiden kansallisuuksien krii-
sinhallintajoukkojen lääkintähuollon kanssa 
edellyttävät kiinteää yhteistyötä kotimaassa 
olevien toimijoiden ja kriisinhallintatehtä-
vissä olevan joukon kanssa. Lääkintätiedus-
telulla (MEDINT) kansainvälinen ala yhteis-
työssä muiden Sotilaslääketieteen Keskuksen 
yksiköiden kanssa selvittää kohdemaiden lää-
kinnällisiin olosuhteisiin liittyvät riskitekijät. 

Koulutusala, eli majuri Sami Friberg ja kou-
lutussuunnittelija Pekka Seppälä, on siirretty 
1.5.2012 henkilöstötoimistosta operatiiviseen 
toimistoon.

Kuten eri toimialojen kuvauksista voi huo-
mata, on operatiiviseen toimistoon koottu 
useita toisistaan hyvinkin poikkeavia tehtä-
viä ja toimintoja. Työtehtävien erilaisuudesta 
huolimatta henkilöstö on ”hitsautunut” erit-
täin hyvin yhteen, joten me-henki ja työilma-
piiri ovat toimiston henkilöstön keskuudessa 
erinomaisia.  Aktiivinen ja avoin yhteistyö 
toimiston, Sotilaslääketieteen Keskuksen ja 
koko puolustusvoimien eri toimijoiden kes-
ken mahdollistaa käskettyjen tehtävien tulok-
sekkaan toteuttamisen. Operatiivinen toi-
misto kiittää kaikkia saamastaan tuesta ja 
hyvästä yhteistyöstä. Jatketaan positiivisella 
asenteella kohti muutosten tulevaisuutta. 

Teksti:
Teppo Karhu
everstiluutnantti, operatiivisen toimiston päällikkö
Esikunta, Sotilaslääketieteen Keskus

Kuva:
Maria Veijalainen
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Sotilaslääketieteen Keskuksessa työskentelee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. Tässä sarjassa tapaam-
me heistä muutamia. Tällä kertaa tutustumme valmiusylilääkäri Jack Westerbergiin. Aikaisemmin 
sarjassa ovat esittäytyneet proviisori Minna Mannerla, sairaanhoitaja Kaarina Manninen, toimis-
tosihteeri Mari Saario ja arkistosihteeri Laura Ijäs.

TÖISSÄ SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Nykyisin Sotilaslääketieteen Keskuksen esikun-
nan operatiivisessa toimistossa työskentelevä 
Westerberg aloitti uransa puolustusvoimien pal-
veluksessa 12 vuotta sitten, Riihimäen varuskun-
nan terveysasemalla. 

– Lääkärin työ Riihimäen varuskunnassa oli mie-
lenkiintoinen yhdistelmä sekä varusmiesten että 
palkatun henkilökunnan terveydenhuoltoa. Työ-
terveyshuollon osuus oli merkittävä, sillä palkat-
tua henkilökuntaa oli suurimmillaan 600.

Ennen puolustusvoimiin tuloaan Westerberg oli 
työskennellyt pitkään työterveyshuollon parissa 
sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.  Lisäksi 
aktiivisena reserviläislääkärinä Westerbergille 
olivat tulleet tutuksi etukäteen niin Riihimäen 
varuskunta kuin sen työntekijätkin, joten siir-
tymä puolustusvoimien palvelukseen oli helppo. 
Westerberg pitää sotilaslääkärinä toimimista kut-
sumustyönä, jossa yhdistyvät maanpuolustus ja 
lääkärintyö.

Esikuntatyöhön Lahteen Westerberg siirtyi vuonna 
2010. 

– Nykyinen työni on lyhyesti sanottuna operatii-
visen suunnittelun tukemista tarjoamalla lääkin-
tähuollon asiantuntemusta suunnittelutyöhön eri 
yhteistyötahoille.  Tähän liittyy myös strategisen 
kumppanuuden edistäminen sairaanhoitopiirien 
kanssa ja kriisinhallintatehtäviin liittyvän lääkin-
täinformaation koordinointi. 

Puolustushallintoa Westerberg pitää hyvänä työn-
antajana. Hän arvioi sotilaskulttuurin tuovan hal-
linnollisten asioiden hoitoon sujuvuutta, joka ei ole 
muualla itsestäänselvyys.

– Niin terveysasemalla kuin nyt täällä esikunnas-
sakin olen saanut tehdä töitä hyvässä, ammattitai-
toisessa joukossa. Työilmapiiri on ollut ja on hyvä. 

Kiitosta Westerbergiltä saa myös työn vaihtelevuus.

Teksti ja kuva: Maria Veijalainen



HAJAutettu tyÖ tuo JouStoA ARKeeN
Satu Matinlauri

Joulukuussa 2011 saan yllättävän puhelun: olisinko kiinnostunut työskentelemään tarkasta-
jana Sotilaslääketieteen Keskuksessa määräaikaisesti alkuvuoden 2012. Sotilaslääketieteen 
Keskuksen hallintojohtaja oli siirtymässä uusiin haasteisiin talon ulkopuolelle ja hänelle 
tarvittiin sijainen. Pohdittuani asiaa viikon verran päätin tarttua tilaisuuteen. Pohdinta ei 
johtunut niinkään tehtävän sisällöstä vaan työn sijainnista. Olin työskennellyt viimeiset nel-
jä ja puoli vuotta Helsingissä Maanpuolustuskorkeakoulussa ja tottunut neljän kilometrin 
mittaiseen työmatkaan. Siirtyminen Sotilaslääketieteen Keskuksen esikuntaan Lahteen tar-
koittaisi yhdensuuntaisen työmatkan pitenemistä sataan kilometriin. Ratkaisun tilanteeseen 
tarjosi hajautetun työn malli.

Hajautetun työn malli on ollut puolustusvoi-
missa käytössä vuodesta 2010. Se tarkoittaa 
järjestelyä, jossa henkilö sopii esimiehensä 
kanssa työskentelystä puolustusvoimien toi-
sessa työpisteessä muualla kuin määrätyllä 
virkapaikallaan enintään kahdeksana päivänä 
kuukaudessa. Omalla kohdallani järjestely on 
toteutunut siten, että työskentelen kaksi päi-

vää viikossa Helsingissä Maanpuolustuskor-
keakoulun tiloissa ja loput kolme päivää Lah-
dessa.

Ai niin, unohdinko esitellä itseni? Olen siis 
Satu Matinlauri, 28-vuotias sosiaalipsykolo-
giaa ja johtamista opiskellut valtiotieteiden 
maisteri. Henkilöstöhallinnon tehtävissä olen 

Satu Matinlauri työskenteli alkuvuoden sekä Lahdessa että Helsingissä.
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viihtynyt kohta seitsemän vuotta. Opiskeluai-
kana käymäni johdantokurssi terrorismin tut-
kimukseen pohjusti kiinnostusta myös kan-
salliseen ja kansainväliseen turvallisuuteen. 
Puolustusvoimiin päädyin töihin kiinnostavan 
työpaikkailmoituksen myötä.

Työskentely uudessa tehtävässä on sujunut 
vauhdikkaasti. Tammi-helmikuun ajan hen-
kilöstöalaa työllisti kehityskeskustelujen käy-
minen uudessa SAP-sovelluksessa. Lisäksi 
olemme päivittäneet Sotilaslääketieteen Kes-
kuksessa laaditut ohjeet siviilihenkilöstön 
rekrytointiin ja uusien työntekijöiden pereh-
dyttämiseen. Kirjoitustyö ja neuvojen anta-
minen on onnistunut yhtä hyvin sekä Helsin-
gistä että Lahdesta käsin. Loppukevään osalta 
haasteena on päivitettyjen toimintamallien 
jalkauttaminen sekä puolustusvoimauudis-
tukseen valmistautuminen.

Sotilaslääketieteen Keskuksessa hajautettua 
työtä tekee vuosittain 10–20 henkilöä. Asiasta 
on laadittu ohje (AH1967), jossa mm. tarken-
netaan ne tehtävät, joissa hajautetun työn 
mallia voidaan käyttää. Kokemukset hajaute-
tun työn tekemisestä ovat Sotilaslääketieteen 
Keskuksessa olleet erittäin myönteisiä; se on 

paitsi tehostanut työskentelyä, myös helpotta-
nut työelämän ja muun elämän yhteensovitta-
mista sekä lisännyt työntekijöiden jaksamista 
ja motivaatiota. Tutkimusten mukaan nuoret 
työntekijät (ns. Y-sukupolven edustajat joihin 
itsekin kuulun) arvostavat joustavia työaikoja 
jopa enemmän kuin taloudellisia etuja kuten 
palkkaa. Vanhempia työntekijöitä joustavat 
työaikajärjestelyt voivat puolestaan kannus-
taa jatkamaan työelämässä pidempään.

Hajautetun työn ohella joustava työaika näyt-
täytyy puolustusvoimissa myös liukuvana 
työaikana sekä mahdollisuutena tehdä tiivis-
tettyä tai yksilöllistä työaikaa. Haluatko lisä-
tietoja? Katso pääesikunnan ohje hajautetusta 
työstä (AG12345) ja ohje tiivistetystä ja yksi-
löllisestä työajasta (AH10539) tai ota yhteyttä 
esikunnan henkilöstöalaan.

Teksti:
Satu Matinlauri

Kuva:
Maria Veijalainen
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KUVASATOA

Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck 
vieraili lokakuussa Lääkintäkoululla ja tutustui 
simulaatiostudioon. Kuvassa suurlähettilään kanssa 
poseerasivat simulaatiokouluttajat Jussi Leistiö, 
Sari Markkanen ja Jukka Karjalainen.

Huoltoupseerikoulutuksen ja Huoltoupseeriyhdistyk-
sen 85-vuotisjuhlaseminaarissa Lahdessa esiteltiin 
mm. ensihoitoaseman toimintaa.

Sotilaslääketieteen Keskuksen näyttelyosastolla 
Helsingin lääkäripäivillä tammikuussa houkuttimena 
toimi liikuteltava painekammio, jota esittelivät sukel-
lussairaanhoitajat Harri Mäkitalo ja Pia Sopanen.

Kuvat: Maria Veijalainen

Puolustusvoimien ylilääkärin ja Sotilaslääketieteen 
Keskuksen johtajan vaihtotilaisuudessa Lahdessa 
28.10.2011 laskettiin seppele marsalkka Mannerhei-
min patsaalle. Puolustusvoimien ylilääkäri Pentti 
Kuronen (vas.) luovutti tehtävänsä Simo Siitoselle 
(kuvassa oikealla). Sotilaslääketieteen Keskuksen joh-
tajan tehtävät vastaanotti Siitoselta Jouko Peltomaa 
(kuvassa keskellä).
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YLENNYKSET

1.9.2011 yleNNetyt:

lääKiNtäKAPteeNiKSi: 
lääkintäyliluutnantti Mika Mattinen

lääKiNtäyliluutNANtiKSi: 
vänrikki Esa Halmesmäki, vänrikki Taija 
Lahtinen, vänrikki Jukka Turtola

6.12.2011 yleNNetyt:
Puolustusvoimissa ylennetyt:

everstiluutnantiksi: majuri Harri Teppo Karhu 
lääkintämajuriksi: lääkintäkapteeni Roope 
Sovelius 
kapteeniksi: yliluutnantti Reijo Mikael Mäkinen 

Puolustushallinnossa palvelevien reservin 
ylennykset:

kapteeniksi: yliluutnantti Teemu Samuli 
Hassinen, yliluutnantti Petri Pasi Mynttinen 
ylikersantiksi: kersantti Susanna Kajanto, 
kersantti Jani Markus Määttä, kersantti Lauri 
Aleksi Söderberg 

1.1.2012 yleNNetyt:
Puolustusvoimissa ylennetyt:

lääkintäyliluutnantiksi: luutnantti Karoliina Minne 
Roselia Helle, vänrikki Pirita Talvikki Leppänen

1.4.2012 yleNNetty:
lääkintäkapteeniksi: vänrikki Ilkka Laaksi

SuoMeN lääKiNtäuPSeeRiliitoN 
toiMiNtAKeRtoMuS 2011

Suomen Lääkintäupseeriliitto on jatkanut toimintaansa aiemman toimintatavan mukaisesti soti-
lasterveydenhuollon edistämiseksi sekä maanpuolustushengen ylläpitämiseksi jäsenistön ja vii-
teryhmien keskuudessa.

liitoN KoKouKSet JA eKSKuRSiot

Liiton vuosikokous järjestettiin sääntöjen mukaisesti keväällä 15.4.2011 Mikkelissä. Ennen 
kokousta tutustuttiin Päämajamuseoon. Vuosikokouksen jälkeen juhlittiin liiton 90-vuotisjuhlaa. 
Juhlava avec-tilaisuus järjestettiin Mikkelin klubilla ja osanottajia oli 40. Juhlapuheen piti lää-
kintäeversti (res.) Matti Ponteva ja aihe oli katsaus liiton 90-vuotiseen toimintaan.  

Liiton talouskokous järjestettiin 3.11.2011 Pohjois-Suomen Lääkintäupseeriyhdistyksen vie-
raana Oulussa. Talouskokoukseen osallistuivat liiton hallituksesta puheenjohtaja sekä talouden-
hoitaja. Kokouksessa esitelmän piti reserviin 1.11.2011 siirtynyt puolustusvoimien entinen yli-
lääkäri, lääkintäkenraalimajuri (res.) Pentti Kuronen. 

Jatkuu seuraavalla sivulla
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HAllituKSeN toiMiNtA

Vuosikokouksessa valittiin liitolle hallitus. Hallituksessa jatkavat:

Puheenjohtaja   Matti Lehesjoki
Varapuheenjohtaja  Mikael Artala
1. sihteeri   Pertti Patinen
2. sihteeri   Kai Vilkman
Taloudenhoitaja   Kari Kesseli
Jäsen    Jarl-Erik Nyholm
Jäsen    Harri Pihlajamäki
Jäsen    Tommi Hiltunen
Jäsen    Heini Harve-Rytsälä
Jäsen    Kari K.K. Venho

Hallitus kokoontui 2 kertaa vuoden 2011 aikana.

KuRSSi lääKäRiPäiVillä

Lääkäripäivät 2011:n ohjelmassa järjestettiin maanantaina 10.1.2011 sotilaslääketieteellinen 
puolen päivän koulutus ”Terveyttä ja kuntoa armeijasta” yhteistyössä Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen kanssa. Kurssin tavoitteena oli perehdyttää lääkärit puolustusvoimien lääkintähuollon, 
varusmiesten ja eri tehtävissä toimivien sotilaiden terveydenhuollon keskeisiin osa-alueisiin ja 
puolustusvoimien terveyttä edistävään toimintaan sekä antaa tietoa puolustusvoimien kehitty-
västä lääkintähuollon toiminnasta ja koulutusjärjestelmästä.

SotilASlääKetieteeN AiKAKAuSleHti

Yhteistyö Sotilaslääketieteen Keskuksen kanssa Sotilaslääketieteen Aikakauslehden toimitta-
misessa jatkui. Lehteä julkaistiin kaksi painettua ja yksi sähköinen numero.  Lääkintäupseerilii-
ton vastuuhenkilö lehden osalta on Pertti Patinen.

liitoN lAutANeN

Perinteinen liiton hopealautanen Lääkintäkoulun reserviupseerikurssien upseerioppilaalle 
myönnettiin kurssin kouluttajien esityksen mukaisesti upseerikokelas Janne Saloselle. Lautasen 
luovutti liiton puheenjohtaja kurssin 239 ylentämis- ja päätöstilaisuudessa 23.12.2011 Lahden 
Upseerikerholla. 

tAlouS

Liiton talous on ollut tasapainoinen vuonna 2011. Liiton jäsenmaksu vuonna 2011 on ollut var-
sinaisilta jäsenilta 30 euroa ja eläkeläisjäsenilta 15 euroa. Talouskokous vahvisti jäsenmaksut 
vuodelle 2012 varsinaisilta jäseniltä 30 euroa ja eläkeläisjäsenten osalta 15 euroa.

MAtKA-AVuStuKSet

Liiton hallitus voi myöntää matka-avustusta jäsenilleen sotilaslääketieteellisiin kongresseihin 
osallistumiseen. Vuoden 2011 aikana ei myönnetty matka-avustuksia.

Vuoden aikana liitossa on ollut 288 jäsentä.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry:n hallitus
Finlands Sanitetsofficersförbund rf:s styrelse
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VIIPURIN 
SOTILASSAIRAALAN 
UUTISRAKENNUS

Rakennus, jonka työn suoritus kaikissa suhteissa 
edistyi ohjelman mukaisesti, ja joka täydellisine 
kalustoineen tuli maksamaan Smk. 14,5 milj., val-
mistui vuoden 1931 lopulla ja tammikuun 20 p:nä 
1932 luovutti Puolustusministeriön Teknillinen 
osasto sen sairaalan käytettäväksi. Tällöin uupui 
ainoastaan osa irtainta rautakalustoa.

- - -  Pääsisäänkäynti molempia sivuja koristavi-
ne korkokuvioisine vaakunoineen, johtaa avaraan 
eteishalliin, jonka vasemmalla puolella on lää-
kintäaliupseerin päivystyshuone sairaalan puhe-
linkeskuksineen, varavalaistusautomaatteineen, 
palohälyytyskelloineen y.m. Tämän vieressä sijait-
sevat talouspäällikön virkahuone kassaholveineen 
ja toimistohuoneet, joista toinen taloustoimisto 
ja toinen komentotoimisto. Vastapäätä on varattu 
huone potilaiden omaisia ja saattajien tilapäistä 
majoitusta varten sekä avara tila vaatetelineineen 
sairaalassa käyvien päällysvaatteita varten, missä 
myöskin säilytetään erikoisia kumisia päällysken-
kiä, jotka kaikki sairaalassa tilapäisesti käyvät ku-
ran, tomun ja muun lian vähentämiseksi ovat vel-
volliset panemaan jalkaansa.

IHMISEN IKUINEN 
TAISTELU SAIRAUTTA JA 
KUOLEMAA VASTAAN

Kuinka lukemattomat kerrat ovatkaan sodan, nä-
län ja ruton hävitykseltä eloonjääneet sukupolvet 
palanneet piilopirteiltään, kotiutuneet kaukaisilta 
sotapoluilta ja tai vankeudesta vieraasta maasta uu-
delleen ja yhä uudelleen rakentamaan poltetut ky-
länsä, kyntämään ja kylvämään tallatut vainionsa, 
raivaamaan metsistyneet viljelysmaansa. 

Meillä ei ole tästä mitään ylpeilemistä, päinvas-
toin. Tämän kansan alennustila on ollut syvä ja 
pitkällinen, eikä se ole ohitse vieläkään. Meidän 
on uudelleen ja uudelleen tehtävä itsellemme ky-
symys, miksi niin on ollut ja miksi jatkuvasti niin 
on. Vastaus on jokaiselle selvä: keskinäinen eripu-
raisuus, alhainen sivistys, puute johtajista. Kenties 
tämän kansan aika vielä on tuleva. Toivokaamme 
sitä, tehkäämme työtä siinä mielessä. Laborare est 
orare. 

SIVIILILÄÄKÄRIN 
VALMENNUS SODAN 
VARALLE

Entisen armeijan ja sk:taa koskevan tutkintojärjes-
tyksen jäädessä edelleen voimaan, olisi lisäksi va-
rattava maan sitä puuttuville siviililääkäreille tilai-
suus suorittaa nykyistä helpompi ja sen mukaisesti 
edellisiä alempaan reservilääkintäupseeriarvoon 
oikeuttava lääkintäupseeritutkinto.

Valmennus mainittuun helpompaan tutkintoon 
tapahtuisi pääasiassa kotiopinnoilla, joitten riit-
täväksi teoreettiseksi pohjaksi laadittaisiin liiton 
alotteesta sopiva sotilaslääkärin taskukirja. Ko-
tiopintojen lisäksi järjestettäisiin tarpeen mukaan 
varuskuntakaupunkeihin armeijan upseerien ja 
sotilaslääkäreiden johtamia, lyhyitä neuvottelu-, 
harjoitus- ja kertauspäiviä. Tutkinto suoritettaisiin 
kyseellisessä divisionassa tai rykmentissä. 
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