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PÄÄKIRJOITUS

Käynnistynyt puolustusvoimauudistus tuo 
peruspalveluihin haasteen, jonka läpikäymiseen 
löytyy myös vahvuuksia. Terveysasemaverkosto 
on kasvanut palvelurakenteeltaan ja toiminta-
malliltaan kevyemmäksi ja liikkuvammaksi. 
Päivystyspalvelut hoidetaan ensisijaisesti valta-
kunnallisella puhelinpäivystyksellä. Terveysase-
mien henkilöstöllä on valmius horisontaaliseen 
vertaistukeen ja liikkuvuuteen. Varusmiespal-
velustaan suorittavien sairaanhoitajien amma-
tillinen työpanos on otettu käyttöön vastaavalla 
tavalla kuin varusmieslääkäreiden. Yhteisölli-
syydestä huolimatta joudumme valitettavasti 
edelleen tukeutumaan kalliisiin henkilöstövuok-
rauksiin, koska henkilöstön vaihtuvuus ja rekry-
toinnin ongelmat vaikuttavat lisääntyneen. 

On luonnollista, että terveydenhuoltohenki-
löstö kokee lähitulevaisuuden epävarmana. 
Luottamus työnantajaan ja päätöksiä tekeviin 
tahoihin on keskeistä sitoutettaessa työnte-
kijöitä. Rakennemuutoksissa on muutosten 
perustelu alaisille välttämätöntä, kuten poti-
laan hoidon muutoksissakin. Osa kielteisyy-
destä johtuu ymmärrettävästi uudistuksen 
aiheuttamasta epävarmuudesta ja rasituksesta.

Taloudellisen ajattelutavan tunteminen aut-
taa ymmärtämään monia terveydenhuollon 
rakenteellisia ja taloudellisia ratkaisuja. Ta-
loudellisella ajattelutavalla pyritään saamaan 
terveydenhuolto mahdollisimman tehok-
kaaksi ja kilpailukykyiseksi sekä oikeuden-
mukaiseksi. Tehokkuuspyrkimys ei ole eet-
tisesti huolestuttavaa –huolestuttavaa on 
pikemminkin tämän pyrkimyksen puute.

Organisaation tulisi kyetä viemään läpi muu-
toksia nopeastikin. Tilanne ei ehkä ole niin 

vaikea kuin miltä se vaikuttaa. Neuvoisin 
pitämään pään kylmänä ja odottamaan uudis-
tuksen etenemistä, onhan terveydenhuol-
lon tekijöille aina tarjolla hyviä työpaikkoja, 
myös puolustusvoimissa.

Meneillään olevat projektit vahvistavat amma-
tillista osaamista ja siten palveluyksikön pro-
fiilia. Toimivimmat hankkeet ovat yksinker-
taisia, selkeitä ja vähän resursseja vaativia. 
Kehittämishankkeilla on alku ja loppu, mutta 
ennen kaikkea niillä pitää olla vaikuttavuutta. 
Hankkeiden vaikuttavuus ja tuloksellisuus 
eivät kuitenkaan siirry automaattisesti käytän-
töön. Kehittämishankkeiden todellinen tarve 
ja hyöty on todistettava myös käyttäjille.

Ohjeistuksien tavoitteena on puolestaan syst-
matisoida toimintaa sekä tukea sen pitkäjän-
teistä suunnittelua, seurantaa ja arviointia. 
Erityisesti pidän tärkeänä motivoida henki-
löstöä oman työnsä tutkivaan kehittämiseen. 
Kehittämistyöstä on siis tullut pysyvä osa pal-
veluyksikköä.

Nykynuoren ei mielestäni tarvitsisi odottaa 
tuntikausia terveydenhuollon ammattihen-
kilön arvioon nuhaflunssan takia. Vastaan-
ottokäyntien määrä on tasaisessa nousussa; 
vuonna 2008 varusmies kävi vastaanotolla 
keskimäärin 13,8 kertaa vuodessa, kun käyn-
timäärä oli viime vuonna jo 16,2. Sairaan-
hoitajakeskeisestä toiminnasta alkaa olla 
aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Osana 
tehokkuuspyrkimystä onkin varusmiespal-
velustaan suorittavien omahoidon lisäämi-
nen. Vertailukohtia löytyy kenttälääkinnän 
perusajatuksesta. Arvioitaessa ns. terveyden 
tuotantofunktiona tuloksellisuutta nykyisellä 

KeNttälääKiNNäN PAlVeluyKSiKKÖ 
uuDiStuSteN eDelläKäViJäNä

Ilkka Mäkitie

Terveydenhuollon järjestelyissä pidetään onnistumisen mittarina usein perusterveydenhuol-
toa, toisin sanoen puolustusvoimien normaalioloissa perustason lääkintähuoltoa ja poik-
keusoloissa kenttälääkinnän etupainotteisuutta.  Sotilaslääketieteen Keskus on ollut kehi-
tyksen kärjessä poikkeusolojen kenttälääkinnässä ja varusmiesten terveysturvallisuudessa 
sekä kustannustietoisuudessa. Terveydenhuollon laadukkuus varmistetaan puolestaan ter-
veysasemilla toteutettavissa projekteissa. 
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toimintamallilla tuskin saadaan lisättyä ter-
veyshyötyä asiakkaalle.

Lehden edellisessä numerossa sivuttiin varus-
miesten omahoidon lisäämistä, käytännössä 
terveyden lukutaitoa ja terveystajua, joita ei 
tule vähätellä. Lääkintähuollossa lähes kaikki 
muu onkin päivitetty, mutta terveyden osalta 
vastuuta asiakkaalle, edes sotilasopiskeli-
joille, ei ole rohjettu antaa. 

Helsingin yliopistossa vastikään julkaistussa 
varusmiehiä koskevassa opinnäytetyössä 
arvioitiin, että em. terveystaju on tärkeä hah-
mottaa kun tutkitaan tiiviissä yhteisössä toi-
mivia yksilöitä, kuten esimerkiksi juuri varus-
miespalvelustaan suorittavia. Muutama vuosi 
sitten toteutetussa VARU-tutkimuksessa puo-
lestaan todettiin Panssariprikaatin ja Kainuun 
Prikaatin varusmiesten enemmistön olevan 
sitä mieltä, että vastuu terveydestä on yksi-
löllä. Itse asiassa eräissä talviepidemiaruuh-
kissa ja terveydenhuoltohenkilöstön riittämät-
tömyyssolmuissa mainittua vaihtoehtomallia 
on kokeiltukin. Näen tämän mahdollisuuden 
hallitun käyttöönoton mahdollisuutena, joka 
saattaa samalla vapauttaa resursseja kenttä-
oloihin.

Terveysneuvonta pyrkii jakamaan tietoa ja 
siten muuttamaan ihmisen terveyskäyttäyty-

mistä optimaaliseksi, mutta ihmisen omilla 
ehdoilla. Käynnistetty potilastietojärjestelmä 
2015-projekti mahdollistanee tulevaisuudessa 
yksilötasolta alkavan terveyskäyttäytymisen 
mukaanoton vastaanottotyöhön. 

Aloitekykyisyyttä ja ennakkoluulottomuutta 
tarvitaan, kun tavoitteena on nykyistä elinvoi-
maisempi ja toimintakykyisempi sekä eheä 
palveluyksikkö. Normaaliolojen kenttälääkin-
tää kehitettäessä on panostettava niihin kei-
noihin, joilla henkilöstö saadaan sitoutumaan 
pitkäaikaisesti terveysasematyöhön. Muutos 
vaatii tietysti uskallusta ja sitkeyttäkin, ja se 
onnistuu vain ottamalla huomioon todellisten 
asiantuntijoiden eli terveysasemilla työskente-
levien mielipiteet. 

Kenttälääkinnän palveluyksikössä koroste-
taan palveluyksikön johdon ja työntekijöiden 
keskinäistä luottamusta ja yhteispeliä. Näin 
taataan sekä turvallinen hoito asiakkaalle että 
turvallinen työpaikka työntekijälle.

Teksti:
Ilkka Mäkitie
lääkintäeversti, dosentti
Kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja, 
Sotilaslääketieteen Keskus

Kuva:
Puolustusvoimien kuvakeskus, Jarno Riipinen



Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 3

4

Kautta historian ihmiset ovat saaneet tais-
telujen ja tapaturmien seurauksena ruhjeita, 
viilto- ja pistohaavoja, murtumia, märkäpe-
säkkeitä sekä palovammoja ja paleltumia. 
Vammojen hoitoon on käytetty siteitä, lastoi-
tuksia, veistä ja polttorautaa. Vierasesineitä 
poistettiin ja märkäpesäkkeitä avattiin tuol-
loisten kirurgien toimenpitein.

Sidontaan ja lastoitukseen käytettiin mitä luon-
nosta saatiin, eläinten nahansuikaleista kasvin-
osiin. 

Vielä 90-luvun alussa tilapäisvälineiden 
varaaminen ja valmistaminen kuuluivat kent-
tälääkinnän eri portaissa automaattisesti lää-
kintähenkilöstön tehtäviin, jopa hoitopaik-
kojen johtajien käskyrunkoihin. Sittemmin 
sidosten ja lastojen erilaiset teolliset variaatiot 
ovat lyöneet itsensä läpi syrjäyttäen vanhat, 
käyttökelpoisetkin ratkaisut.  Nykyisellään 
tilapäisvälineiden käyttöä ei juuri harrasteta 
ja luovuus tilanteissa, joissa teollista materi-
aalia ei ole saatavilla, on kadoksissa. Poikke-
usoloissa kenttälääkinnässä logistiikkaketju 
ei välttämättä pysty toteuttamaan tilauk-
sia etulinjaan täysimääräisenä tai materiaali 
on ainakin tilapäisesti loppunut. Vastaavasti 
kotioloissa kaikkea markkinoilla olevaa ei 
yksinkertaisesti ole saatavilla.

tilAPäiSVäliNeet SitomiSeSSA

Tärkein toimenpide rajussa verenvuodossa 
on saada vuoto tyrehtymään mahdollisimman 
nopeasti kaikin järkevästi käytössä olevin kei-
noin. Keinoja on historiassakin ollut monen-
laisia. Ranskalainen parturiammattikunnan 
mestarikirurgi Ambroise Paré (1517–1590), 
aikansa taitavin sotakirurgi, havaitsi sattu-
malta, että ampumavammat paranivat tuskatto-
mammin, paremmin ja nopeammin, kun niitä 
ei käsitelty kuumalla öljyllä. Sen jälkeen van-

hasta hoitotavasta luovuttiin. Paré otti myös 
käyttöön verenvuotojen hoitamisen sitomalla 
polttoraudan sijasta. 

Valveutunut maastossa liikkuja on usein 
varautunut mahdollisiin haavoihin varaamalla 
matkaansa jonkinlaisen sidospakkauksen. 
Vuotavan haavan tyrehdyttämisessä ensim-
mäiset toimenpiteet ovat vammakohdan pai-
naminen kämmenellä, potilaan asettaminen 
makuuasentoon ja jos mahdollista, vamma-
kohdan nostaminen sydämen tason yläpuo-
lelle, jotta vuotovolyymi pienenee.

Sitomiseen voi käyttää kaulahuivia, vaatteista 
revittyjä suikaleita tai pyyhettä. Painesiteen 

tilAPäiSVäliNeet KeNttälääKiNNäSSä
Jari Hänninen

Maastossa ei aina ole mahdollista käyttää viimeistä huutoa olevia lääkinnän välineitä. Poik-
keusoloissa lääkintämateriaaleista voi olla pulaa. Potilaalle täytyy kuitenkin pystyä antamaan 
tarpeellinen ensiapu. Oikean materiaalin puuttuessa voidaan potilaan vointia parantaa tila-
päisvälineillä.

Paineside tehty shampoopullosta ja sidos 
kangasliinasta.
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paineena voi käyttää esim. hansikasta, sileää 
kiveä tai mitä tahansa, missä ei ole teräviä 
reunoja.  

Kiristyssiteestä ja siihen liittyvistä tilapäis-
vaihtoehdoista löytyy laajempi artikkeli 
Pekka Honkavaaran ja Matti Lehesjoen kir-
joittamana lehden edellisestä numerosta.

tilAPäiSVäliNeet lAStoittAmiSeSSA

Lastan käyttö on aiheellista kun vammame-
kanismi on saanut aikaan luun murtuman tai 
kun vamma-alue on liike- tai kosketusarka, 
turvonnut tai raajassa on virheasento.

Lastaa on mahdollista käyttää myös nivelten 
venähdyksissä ja revähdyksissä.

Kyynärvarren lastoitus. Lasta on tehty pah-
vista, pehmustuksena solumuovia. Ranteen 
lastoitukseen voi käyttää myös 80- 120 mm 
lautaa.

Lastoittamisessa tärkeintä on muistaa potilaan 
varovainen käsittely.  Lastan on oltava riittä-
vän tukeva ja sen tulee ulottua vamma-alueen 
molemmista päistä nivelen yli. Lastan tulee siis 
olla riittävän pitkä ja hyvin pehmustettu. Peh-
musteena voi käyttää puuvanua, vaahtomuovia, 
vaatteita, heinää, sammalta, lehtiä tai vaikkapa 
havuja.

Lastan materiaalina voi käyttää lautaa, vah-
vaa pahvia, muovia tai mastosta löytyviä kep-
pejä. Vammautuneen jalan sitominen tervee-
seen jalkaan toimii myös hyvin. Sitomisen 
voi suorittaa vyöllä, kolmioliinalla, irtohih-
noilla, narulla tai vaikkapa ilmastointiteipillä. 

Avomurtumassa tulee muistaa verenvuodon 
tyrehdyttäminen. Murtuman sitomisessa on 
syytä huomioida, ettei sidosta tehdä kovin 
kireäksi. Murtuma aiheuttaa vamma-alu-
een turvotusta ja liian kireä sidos aikaansaa 
kudoksessa verenkierron häiriintymisen lisä-
ten kipua. Pahimmassa tapauksessa pitkä 
aikaviive ja liian kireä sidos voi aiheuttaa 
jopa raajan kuolion.

Säären lastoitus. Lasta on vahvasta pahvista, 
kiinnityksissä on käytetty narua, ilmastointi-
teippiä ja vetoliinaa. Pehmusteena solumuovia.

tilAPäiSVäliNeet eVAKuoiNNiSSA

Ellei loukkaantunut pääse itse liikkumaan ja 
hänet tulee saada esim. patikkareissulla tien 
varteen, on siirtomahdollisuuksina kantaa 
hänet kultatuolissa tai palomiehen otteella. 
Tilapäisvälineenä voi tehdä myös takkipaarin.

Nilkan lastoitus. Lasta on tehty mehuka-
nisterista, pehmustuksena kangasliinaa ja 
vaatteita.
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Takkipaariin tarvitaan kaksi päällystakkia ja 
kaksi noin 250 cm:n pituista riukua aisaksi. 
Takkien hihat vedetään sisään, takit napite-
taan tai vedetään vetoketjut kiinni, minkä jäl-
keen aisat pujotetaan hihojen läpi. 

Vammapotilas on aina enemmän tai vähem-
män alilämpöinen. Kylmänä aikana, var-
sinkin jos evakuointi kestää kauan, on hyvä 
muistaa myös potilaan lämpimänä pito. Poti-
laan eristämisen maasta voi tehdä käärimällä 
potilas avaruuslakanaan, rakennuspeitteeseen 
tai muoviin. Lisälämmittimenä voi asettaa 
potilaan jalkojen väliin kuumavesipulloja. 
Pullojen tiiviys on syytä tarkastaa, etteivät ne 
vuoda. Lämmitetyt hiekkapussit ovat myös 
käyttökelpoisia.

yhteeNVeto

Tapaturmat eivät katso aikaa ja paikkaa. 
Kaikkiin tilanteisiin ei ole mahdollista, eikä 
välttämättä tarpeenkaan, varautua valmis-
materiaalilla. Vahingon tapahduttua punni-
taan auttajien luovuus käyttää saatavilla ole-
vaa materiaalia mahdollisimman tehokkaasti 
ja järkevästi. Mahdollisuuksia on monia ja 
kuvissa on vain joitain vaihtoehtoja esimerk-
kinä. Tiettyjä perusratkaisuja on ajoittain hyvä 
mietiskellä, jotta selkäytimessä olisi jonkin-
lainen toimintamalli tarpeen vaatiessa. Van-
hat keinot ovat näissä tilanteissa, jos ei nyt 
parempia kuin pussillinen uusia, niin ainakin 
parhaat sillä hetkellä.

Teksti ja kuvat:
Jari Hänninen
kapteeni, hallintojohtaja
Vekaranjärven terveysasema, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö

Tilapäispaarit on tehty haalarista ja ulkoilupuserosta. Paarin aisoina kuvissa on kevytteltan 
runkoputket. 
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Sotilaslääketieteen Keskukselle annettu hen-
kilöstökokoonpanon suunnittelun peruste, 
380 tehtävää, on asettanut suuria haasteita 
suunnittelulle. Toukokuussa julkaistulla teh-
täväkokoonpanoluonnoksella on ensisijaisesti 
pyritty turvaamaan palvelutuotantomme puo-
lustusvoimien meille asettamien vaatimusten 
mukaisesti. Päätökset ja ratkaisut ovat olleet 
ajoittain kovia ja raskaita. Uudella henkilös-
tökokoonpanolla, siihen liittyvällä tehtävän-
kuvausten määrittelyillä sekä joidenkin teh-
tävien osalta uudistamisella Kenttälääkinnän 
valmiuskeskus tulee kuitenkin selviytymään 
sille asetetuista tehtävistä. 

Puolustusvoimien yhteistoimintamenettely 
päättyi keskushallintotasolla 11.6.2012. Neu-
votteluissa ratkottiin henkilöstön asemaa kos-
kevia reunaehtoja muutostilanteessa, henki-
löstökokoonpanoja sekä muita asiaan liittyviä 
työnantajan suunnitelmia. Neuvotteluproses-
sin aikana keskeiseksi teemaksi muodostui 
henkilöstön aseman turvaaminen muutok-
sessa ja tulevissa organisaatioissa. Keskei-
nen ongelma on ollut nopeasti muuttuva tai 
puutteellinen ohjeistus erityisesti henkilöstö-
kokoonpanon suunnitteluun liittyen. Pääesi-
kunnan johtamalle henkilöstökokoonpanoval-
mistelulle voidaan antaa kiitosta rakentavasta 
suhtautumisesta joukko-osastomme tarpei-
siin.

Henkilöstökokoonpanon valmistelu siirtyy 
nyt seuraavaan vaiheeseen eli henkilöstö-
suunnitteluun eri hallintoyksiköissä. Kes-
keistä on, että Pääesikunta kykenee antamaan 
riittävän selkeät ohjeet suunnittelun periaat-
teista sekä tasapuolisesta toteuttamisesta. 

Henkilöstösuunnittelun ensimmäisessä vai-
heessa määritetään tehtävät, jotka säilyvät 
organisaatioissa myös muutoksen jälkeen 
nykymuotoisina.  Perusteettomia muutoksia 
ei tehdä esim. tehtävän kelpoisuusvaatimuk-
siin tai muihin vaateisiin, joilla tehtävä muut-
tuisi henkilöstöryhmästä toiseen. Muutoksia 
voi tulla, mikäli tehtävä muuttuu oleellisesti. 
Tämän hetkisen ohjeistuksen mukaisesti 
oleelliseksi muutokseksi tehtävässä katsotaan, 
jos noin 30 % tehtävän sisällöstä muuttuu.

Henkilöstösuunnittelun toisessa vaiheessa 
”täytetään” tehtävät, joihin löytyy vanhoista 
organisaatioista soveltuvia henkilöitä ja joi-
den osaamista tarvitaan uuden organisaa-
tion suoriutumiseksi tehtävistään. Henkilön 
sijoittuminen uuteen organisaatioon edel-
lyttää, että henkilö on ilmoittanut olevansa 
kiinnostunut tehtävästä tai hakenut ko. tehtä-
vää. Halukkuuskyselyssä on tärkeää ilmoittaa 
kiinnostuksensa tehtäviä kohtaan, sillä kyse-
lyssä ilmoitetut tiedot ovat ensiarvoisen tär-
keitä henkilöstösuunnittelussa ja niillä voi 
olla suuri merkitys tulevien uusien tehtävien 
osalta. Suunnitteluvaihe toteutetaan Pääesi-
kunnan laatiman henkilöstösuunnitteluohjeen 
mukaisesti.

Edellä mainittujen vaiheiden ja työskentelyn 
tulee olla valmis hallintoyksiköissä syyskuun 
puoliväliin mennessä. Pääesikunnan johdolla 
tarkastellaan em. kokonaisuuksia syyskuun 
loppuun mennessä ja tässä yhteydessä mää-
räytyy henkilöstö, joka on muutoksen koh-
teena ja siten etusijainen haettaessa avoimia 
tehtäviä. Henkilöstösuunnitelman luonnoksen 
ja muutoksen kohteena olevan henkilöstön 

PuoluStuSVoimAuuDiStuKSeN 
heNKilÖStÖSuuNNitteluN AJANKohtAiSiA 

ASioitA
Reijo Mäkinen

Päätökset puolustusvoimauudistuksesta on saatu kesän aikana. Koko uudistuksen ajan 
Pääesikunnan logistiikkaosaston ohjauksessa edennyt Sotilaslääketieteen Keskuksen teh-
tävärakenne- ja henkilöstösuunnittelu on edennyt tehtäväkokoonpanon osalta parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen. Keskeisenä suunnitteluperusteena henkilöstökokoonpanon valmis-
telussa on ollut tavoitetila 2015 ja siihen liittyvä enimmäisvahvuus.
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määrittämisen tulisi nykyisen suunnitelman 
mukaan olla valmis 30.9.2012.

Haku- yms. prosessit jatkuvat vuoden 2012 
ajan ja kaikilla noin 12 300 henkilöllä, 
jotka työllistyvät puolustusvoimiin 1.1.2015 
lukien, tulisi olla selviytymispolku selvillä 
maalis-huhtikuussa 2013.

Henkilöt joille tehtävää ei löydy, ovat irtisa-
nomisuhan alaisia. Irtisanomisuhan alaisilla-
kaan ei vielä tässä vaiheessa ole tie tukossa, 
vaan he ovat etusijaisia haettaessa myöhem-
min avautuvia tehtäviä. Puolustusvoimien 
takaisinottovelvoite tuotannollisista ja talou-
dellisista syistä irtisanotuille virkamiehille on 
24 kuukautta siitä, kun irtisanominen on astu-
nut voimaan.

Ensimmäisenä uudistus koskee irtisanomisten 
muodossa henkilöitä, joiden tehtävät lakkaa-
vat 1.1.2014 eikä uutta tehtävää ole löytynyt. 
Irtisanominen on näissä tapauksissa tehtävä 

viimeistään kesäkuun lopussa 2013.

Muutosprosessi tulee jatkumaan ainakin seu-
raavat kaksi vuotta, 1.1.2015 asti. Osalla 
muutos jatkuu vielä tämänkin jälkeen muu-
tamia vuosia, mikäli henkilö kuuluu takaisi-
nottovelvoitteen piiriin. Selviytymispolkuja 
löytyy siis myös jatkossa. Henkilöstötukeen 
liittyvien kysymysten osalta henkilöstöä aut-
tavat HR-koordinaattori Anu Santala sekä 
tukikoordinaattori Maria Veijalainen. 

Puolustusvoimauudistukseen liittyvä työ ei 
ole vielä valmis ja uusia mahdollisuuksia 
avautuu myös jatkossa. Muutoksessa voi olla 
myös uusi tulevaisuus.

Teksti: 
Reijo Mäkinen 
kapteeni, henkilöstötoimiston toimistopäällikkö 
esikunta, Sotilaslääketieteen Keskus

Kuva:
Puolustusvoimien kuvakeskus
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PVMoodle perustuu avoimen lähdekoodin 
Moodle-oppimisalustaan, ja sen vahvuuk-
sia ovat muun muassa hyvä muokattavuus ja 
monipuolisuus erilaisissa toiminnoissa. Maa-
ilmalta erilaisia Moodle-ympäristöjä löytyy 
jo kymmeniä tuhansia, ja Suomessa sitä käyt-
tävät monet toisen asteen oppilaitokset sekä 
suurin osa korkeakouluista.

PVMoodlen kehitys käynnistyi toden teolla 
vuoden 2011 lopulla, jolloin myös sen edel-
täjä, puolustusvoimien koulutusportaali 
ajettiin alas. Ohjelman kehityksestä vastaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskou-
lutus- ja kehittämiskeskuksen Verkko- ja tie-
topalvelukeskus. Kuluneen vuoden aikana 
ohjelmaan on lisätty uusia ominaisuuksia ja 
sen vakautta on parannettu.

Koulutusten kannalta on perusteltua että 
PVMoodle toimii internetissä, jolloin sitä voi 
käyttää sekä työ- että kotikoneilta. Ohjelma 
onkin tarkoitettu kaikkien yli 15-vuotiaiden 
suomalaisten käyttöön, ja se tulee tarjoamaan 
paljon yleistä tietoa myös reserviläisille ja 
muille maanpuolustuksesta kiinnostuneille. 
PVMoodlessa järjestettävät kurssit ja materi-
aalit voidaan suojata salasanalla, joten kaikki 
sieltä löytyvä ja sinne laitettava materiaali ei 
ole vapaasti käytettävissä.

oPPimiSymPäRiStÖStä oN moNeKSi

PVMoodlea käyttävät kurssit ja koulutukset 
voivat olla kokonaan itseopiskeluun perustu-
via verkkokursseja, mutta yleisempää lienee 
se, että oppimisympäristöä käytetään kurssien 
etäjaksojen toteutuksessa. Kurssien opetta-
jat pystyvät jakamaan helposti ennakkoma-
teriaalit, etätehtävät ja palautteet PVMoodlen 

kautta kurssilaisille, jotka puolestaan palaut-
tavat tehtävänsä ja antavat oman palautteensa 
suoraan PVMoodleen.

Kurssien keskustelupalstaa voidaan käyt-
tää ryhmätöissä osana opintoja, mutta siellä 
onnistuu myös kurssiin liittyvien käytännön 
asioiden kyseleminen. Tämän avulla kyetään 
parantamaan tiedonkulkua kurssin sisällä, 
eikä kurssilaisten tarvitse kysellä samoja asi-
oita erikseen. 

PVMoodleen voi rekisteröityä osoitteessa 
http://www.pvmoodle.fi ja puolustusvoimien 
henkilöstöön kuuluvien tulee ilmoittaa siihen 
mil.fi-sähköpostiosoitteensa. Tällöin ohjelma 
tunnistaa käyttäjän puolustusvoimien henki-
löstöön kuuluvaksi, mikä voi olla vaatimus 
joihinkin materiaaleihin pääsyn kannalta. 

PVmooDle SotilASlääKetieteeN 
KeSKuKSeSSA

Sotilaslääketieteen Keskuksessa PVMoodle 
tullaan ottamaan käyttöön joidenkin kurssien 
osalta vuoden 2012 aikana. Sotilaslääketie-
teen Keskuksen perehdytysoppaan siirtämi-
nen PVMoodleen mahdollistaa sen, että uudet 
työntekijät pystyvät tutustumaan työpaik-
kansa periaatteisiin ja käytäntöihin jo ennen 
työsuhteen alkamista. Velvoitetta tähän ei tie-
tenkään ole, mutta on oletettavaa että uudet 
työntekijät tutustuvat mielellään tulevaan 
työnantajaansa ja työhönsä ennen ensim-
mäistä työpäivää.

Lääkintäkoulun järjestämistä kursseista 
PVMoodleen siirtyvät ensimmäisenä Kent-
täsairaanhoitajakurssi ja lääkintähenkilöstön 
Varo-koulutus. Näiden kahden kurssin ennak-

PVmooDle uuDiStAA PuoluStuSVoimieN 
VeRKKo-oPiSKeluN

Pekka Seppälä

Erilaisiin koulutuksiin ja kursseihin liittyvä etäopiskelu on siirtynyt viimeisen vuosikym-
menen aikana lähes täysin internetiin. Myös puolustusvoimat on aktiivisesti mukana tässä 
kehityksessä ja panostaa uuteen verkko-oppimisympäristöön. PVMoodlen avulla voidaan 
kouluttaa niin henkilökuntaa kuin reserviläisiä, ja lopullisena tavoitteena on luoda kattava 
koulutus- ja asiantuntijaportaali jokapäiväiseen käyttöön.
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komateriaalit, etäjaksojen tehtävät ja yleiset 
ohjeistukset tulevat löytymään PVMoodlesta 
kurssien seuraavan kerran käynnistyessä.

Omana alueena ohjelmasta löytyy myös Soti-
laslääketieteen Keskuksen tietopankki, johon 
kerätään eri koulutusten yleinen materiaali 
kurssilaisten ja muidenkin Sotilaslääketieteen 
Keskuksen työntekijöiden saataville.

PVMoodlen peruskäyttö on helppo oppia ja 
sen käyttöä tukevat kattavat ohjeet. Monille 
viimeisen kymmenen vuoden aikana toisen 
tai kolmannen asteen opintoja suorittaneille 
Moodlen käyttöjärjestelmä saattaa olla tuttu 

jo entuudestaan. Mahdollisissa ongelmatapa-
uksissa apua voikin olla siis yllättävän lähellä!    

PVMoodlen pääkäyttäjänä Sotilaslääketie-
teen Keskuksessa toimii koulutussuunnitte-
lija, johon sekä kurssien opettajat että oppi-
laat voivat tarvittaessa tukeutua.

Teksti:
Pekka Seppälä
koulutussuunnittelija (sij.)
esikunta, Sotilaslääketieteen Keskus

Kuva:
Maria Veijalainen

PVMoodlea voi käyttää myös kotikoneelta, kertoo koulutussuunnittelija Pekka Seppälä.
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Huoltopäällikön johtamaan toimistoon kuu-
luvat maksuliikeala, hankinta-ala sekä mate-
riaaliala. Muille huollon toimialoille ei ole 
erillisiä vastuutoimialoja, vaan niiden jär-
jestelyistä vastaa huoltopäällikkö apunaan 
ja myös ensimmäisenä sijaisenaan materiaa-
lipäällikkö. Huoltopäällikkö johtaa talous-
päällikköä, hankkijaa ja materiaalipäällikköä, 
jotka taas johtavat omia toimialojaan.

Huoltotoimiston keskeisimpiä tuotteita ovat 
mm:

• materiaalivalvontaohje ja materiaali-
ilmoitus

• hankintaohje

• hankintasuunnitelma yhdessä operatiivi-
sen toimiston kanssa

• välitilinpäätös ja tilinpäätös

• puitesopimukset Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen ja puolustushaaraesikuntien sekä 
Rajavartiolaitoksen esikunnan välillä

• huollon toimialan ohjaus, koulutus ja 
valvonta alayksiköissä ja yksiköissä

Huoltopäällikön tehtäviin kuuluu vastata 
Keskuksen huollon kokonaistoiminnasta ja 
kehittämisestä sekä Keskuksen huollon vaa-
timasta sidosryhmäyhteistyöstä (poislukien 
lääkintähuolto). Keskuksen valtakunnalliset 
puitesopimukset kuuluvat myös huoltopääl-
likön vastuulle. Näistä esimerkkinä mainit-
takoon vaikka syksyn aikana tarkistettavat 
Keskuksen ja puolustushaarojen esikuntien 
sekä Maanpuolustuskorkeakoulun väliset val-
takunnalliset puitesopimukset, joihin poh-
jautuen mm. sovitaan yhteistoiminnasta kes-
kuksen terveysasemien ja joukko-osastojen 
välillä. Erilaiset tilahallintaan liittyvät asiat 
vievät myös melko paljon huoltopäällikön 

työaikaa. Tärkeää on myös huolehtia, että 
kaikki huollon järjestelyt toteutetaan kustan-
nustehokkaasti ja määräysten mukaisesti.

Huoltopäällikön ja koko huoltotoimiston hen-
kilöstön tärkeänä tehtävänä on myös ohjata, 
neuvoa ja opastaa kaikkia Sotilaslääketieteen 
Keskuksen osia erilaisissa huoltoon ja omiin 
toimialoihimme liittyvissä asioissa. Näin 
ollen kenenkään ei pidä epäröidä kysyä meiltä 
neuvoa, autamme mielellämme. Erityisesti 
asioissa, joista ei ole aivan varma miten teh-
dään tai joita ei itse tarvitse kovin usein tehdä, 
kannattaa ensin kysyä ja tehdä vasta sitten. Se 
saattaa olla kaikkien kannalta parempi ja hel-
pompi tapa hoitaa asia.

Seuraavassa hieman tarkemmin huoltotoimis-
ton eri aloista toimialajohtajien itsensä kerto-
mana.

Annetaan ensin talouspäällikkö Pekka Soik-
kelin kertoa omasta toimialastaan: 

Taloushallinnosta ja maksuliikkeen suju-
vuudesta huolehtii Sotilaslääketieteen Kes-
kuksessa maksuliiketoimiala. Toimialan var-
sinainen vahvuus koostuu talouspäälliköstä 
sekä kahdesta toimistosihteeristä. Nämä 
näpsäkät naiset ovat Erja Niinimäki ja Tuija 
Rihu. Lisäksi kahden hankinta-alalla työsken-
televän hankintasihteerien työnkuvaan kuu-
luu maksuliikkeen tehtäviä.

Olemme yksi puolustusvoimien suurimmista 
laskujen maksajista kappalemääräisesti mitat-
tuna. Vuoden mittaan käsittelemme yli kak-
sikymmentätuhatta laskua. Tätä taakkaa 
kanssamme kantavat terveysasemilla toimis-
tosihteerit ja muut tehtävään opastetut henki-
löt. Vaikka työtä tehdään sähköisen Rondo-
laskujenkäsittelyjärjestelmän avulla, on 
työssä vielä paljon manuaalisia vaiheita.

huoltotoimiSto eSittäytyy
Ismo Ojala

Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunnan kolmesta toimistosta yksi on huoltotoimisto. Huol-
totoimistolle kuuluvat ensisijaisesti Sotilaslääketieteen Keskuksen sisäiseen huoltoon liitty-
vät asiat. Tehtävät sisältävät lääkintähuoltoa lukuun ottamatta runsain mitoin kaikkien mui-
den huollon toimialojen asioita, joissa pyrimme palvelemaan kaikkia huollon palveluiden 
tarvitsijoita. Toimistossa meitä on yhteensä kahdeksan iloista ja palveluhenkistä ihmistä.
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Puolustusvoimatkin ovat muun yhteiskun-
nan tavoin siirtymässä kokonaan pois paperi-
sista laskuista, mutta tämä siirtymävelvoite ei 
koske ns. luottamuksellisia laskuja ja niitähän 
terveydenhuollon laskut ovat. Näin ollen vaa-
tivaa tarkkuustyötä riittää jatkossakin. Sairas-
kertomukset ja reseptit eivät ole tarkoitettu 
kaikkien nähtäväksi.

Työllemme asettaa haasteita myös ”vastapuo-
len” eli lähinnä suurten sairaanhoitopiirien 
laskutus. Se ei aina ole taipunut siihen mal-
liin kuin meille olisi sopinut. Lähinnä kiusaa 
tuottaa yksittäisten käyntien laskutus koonti-
laskujen sijaan. Mutta elämme toivossa, että 
kaikki muuttuu aikanaan.

Yhteistyö hankkijoiden kanssa on toiminut 
hyvin ja se helpottaa laskujen läpimenoai-
kojen pitämistä lyhyenä, kun jo hankintavai-
heessa saadaan tiliöinnit kuntoon.

Ostolaskujen lisäksi toimialamme vastaa 
myös matkanhallintajärjestelmän eli SAP-
travelin asioista. Aivan ilman ylimääräisiä 
kiemuroita ja kangerteluja ei SAP-travelin 
käyttöönotto sujunut. Vieläkin on ongelmana 
välillä mystisesti ”bittiavaruuteen ” katoavat 

laskut. Käyttäjiltä toivommekin suurta huo-
lellisuutta ja myös annettujen ohjeiden nou-
dattamista. Toimimalla oikein rahatkin saatta-
vat tulla tilille melkein reaaliajassa. 

Ja näin kuvailee hankkija Tiina Auvikainen 
huoltotoimiston hankinta-alaa:

Hankinnoista Sotilaslääketieteen Keskuk-
sessa huolehtii kaksi hankintoja suorittavaa 
yksikköä; esikunnan hankinta-ala ja Lääkin-
tävarikon hankinta-ala. 

Lääkintävarikko hoitaa Sotilaslääketieteen 
Keskuksen toiminnassa tarvittavien lää-
kinnällisten laitteiden sekä kenttälääkintä-
materiaalin (ml. kansainvälisten joukkojen 
lääkintämateriaali) hankinnat. Esikunnan 
hankintavastuulla on kaikki muut hankinnat 
mm. palveluhankinnat. 

Esikunnan hankinta-alalla työskentelevät 
hankkijan lisäksi hankintasihteerit Tiina Nis-
kanen ja Satu Virolainen. 

Hankintasihteerit pyörittävät esikunnan 
kautta kulkevaa päivittäistä hankintatoimin-
taa: vastaanottavat hankintaehdotukset, laa-
tivat ostotilaukset ja lähettävät ne toimitta-

Ismo Ojala johtaa esikunnan huoltotoimistoa.
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jille. Yksiköiden neuvominen ja opastaminen 
hankintaehdotuksen luomisesta tilauksen vas-
taanottoon on osa hankintasihteereiden arkea. 
Hankintasihteerit seuraavat myös tilausten 
toteutumista ja huolehtivat hankinta-asiakir-
jojen asianmukaisesta arkistoinnista sekä hal-
linnoivat esikunnan leasing-ajoneuvoja. 

Hankkija ohjaa esikunnan hankintatoimin-
taa, valvoo lain- ja määräystenmukaisuutta, 
toteuttaa esikunnan hankintavastuulla olevien 
hankintojen kilpailutukset sekä vastaa Soti-
laslääketieteen Keskuksen sopimusten hallin-
noinnista lukuun ottamatta Sotilasapteekin ja 
Lääkintävarikon sopimuksia. Hankinta-alan 
tärkein asiakirja on Sotilaslääketieteen Kes-
kuksen hankintaohje, jonka päivitys on par-
haillaan hankkijalla työn alla. 

Hankinta-ala tekee tiivistä yhteistyötä muun 
muassa operatiiviseen toimistoon kuuluvan 
suunnittelualan kanssa valvoessaan omalta 
osaltaan määrärahojen käyttöä ja hankinta-
suunnitelman toteutumista. 

Materiaalipäällikkö, kapteeni Hannu Jylhän 
lomaillessa tätä kirjoitettaessa Kroatian hel-

teessä kerron itse lyhyesti materiaalialasta:

Materiaalialan asiat kuuluvat huoltotoimis-
tossa materiaalipäällikölle. Materiaalipääl-
likkö johtaa Sotilaslääketieteen Keskuksen 
materiaalitoimea laatimalla normeja ja asia-
kirjoja sekä suorittamalla materiaalivalvon-
taa Keskuksessa ja lääkintämateriaalin osalta 
puolustusvoimissa. Keskuksen materiaalitoi-
men johtamiseen kuuluu mm. materiaalivir-
tojen, materiaalin varastoinnin, varastointi-
suunnittelun, materiaalin kunnossapidon ja 
materiaalikirjanpidon johtamista, ohjausta, 
valvontaa ja seurantaa. Materiaalivalvonta 
onkin yksi materiaalipäällikön tärkeimmistä 
tehtävistä. Materiaalipäällikkö valvoo ja tar-
kastaa Keskuksen materiaalitoimia sekä lää-
kintämateriaalin varastointia 24 paikkakun-
nalla. 

Materiaalipäällikkö toimii myös keskuksen 
materiaalialan PVSAP-sovellusvastuuhen-
kilönä, joten häneltä kannattaa kysyä myös 
SAP:n käyttöön liittyvistä asioista. Kun 
lisäksi Hannu Jylhä on myös Pääesikunnan 
ja alaisten hallintoyksiköiden PVSAP KEH-
hankkeen Logistiikan alaprojektipäällikkö, 

Huoltotoimiston väki, vas. Tiina Niskanen, Hannu Jylhä, Tuija Rihu, Pekka Soikkeli, Erja Niini-
mäki, Tiina Auvikainen, Ismo Ojala ja Satu Virolainen.



Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 3

14

niin SAP-osaamista häneltä löytyy muillekin 
jaettavaksi.

Lopuksi muistutan vielä, että vaikka huol-
totoimiston henkilömäärä ei olekaan kovin 
suuri ja töitä on vähintäänkin riittävästi, niin 
siitä huolimatta haluamme palvella kaikkia 
huollon tuen tarvitsijoita niin paljon kuin vain 
pystymme. Huollon tehtävänä on mahdollis-
taa operaatiot ja näin ollen Sotilaslääketie-
teen Keskuksen huollon ja huoltotoimiston 
päätehtävänä on suunnitella ja järjestää Kes-
kuksen ydintehtävien toteuttamisessa tarvit-

tava huollon tuki, eli mahdollistaa keskuksen 
ydintehtävien toteuttaminen. Kiitän kaikkia 
eri toimijoita hyvästä yhteistyöstä ja uskon 
sen jatkuvan hyvänä jatkossakin kaikista tule-
vista muutoksista huolimatta.

Teksti:
Ismo Ojala
majuri, huoltopäällikkö 
esikunta, Sotilaslääketieteen Keskus

Kuvat:
Maria Veijalainen
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TÖISSÄ SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA

Sotilaslääketieteen Keskuksessa työskentelee yli 500 eri alojen asiantuntijaa. Tässä sarjassa tapaamme 
heistä muutamia. Tällä kertaa tutustumme maksuliikesihteeri Tuija Rihuun. Aikaisemmin sarjassa ovat 
esittäytyneet proviisori Minna Mannerla, sairaanhoitaja Kaarina Manninen, toimistosihteeri Mari Saa-
rio, arkistosihteeri Laura Ijäs ja valmiusylilääkäri Jack Westerberg.

Sotilaslääketieteen Keskuksen esikunnan huoltotoi-
mistossa työskentelevä maksuliikesihteeri Tuija Rihu 
on tehnyt 25-vuotisen uran puolustusvoimissa.  Ura 
alkoi sairaala-apulaisena Kouvolan varuskuntasairaa-
lassa ja jatkui edelleen Tilkassa sen lakkautukseen asti.

– Tilkassa ehdin olla töissä kaikkialla muualla paitsi 
apteekissa, ruokalassa ja leikkaussalissa, nauraa Rihu.

Työnsä ohella perushoitajaksi opiskellut Rihu työs-
kenteli Tilkassa myös vastaanottoapulaisena. Viimei-
set Tilkan kuukaudet hän teki toimistosihteerin töitä 
ja siirtyi tässä virassa v. 2006 alussa perustettuun 
Sotilaslääketieteen Keskukseen.  

– Uudessa organisaatiossa ei ollut perushoitajan teh-
täviä ja kun kuitenkin olin edelliset vuodet työsken-
nellyt vastaanottoapulaisena, oli siirtyminen toimis-
tosihteeriksi luontevaa.

Ensimmäiset kaksi vuotta Rihu kulki autolla päivit-
täin Vantaalta töihin, tämä jälkeen koko perhe muutti 
Lahteen.

Nykyistä työtään maksuliikesihteerinä Tuija Rihu 
kuvaa monipuoliseksi ja itsenäiseksi.

– Tyypillistä työpäivää ei ole olemassakaan. Teen 
vähän kaikkea sälää talouden ja maksuliikkeen alalta, 
ja olen tehtäviini tosi tyytyväinen. Isoja osa-alueita 

ovat matkanhallinnan joukko-osaston pääkäyttäjän 
tehtävät ja laskutus. Usein saan tehdä myös Sherlock 
Holmesin tehtäviä eli etsiä kirjanpidosta tiettyä laskua. 

Pitkään uraan mahtuu paljon mieleenpainuvia tilanteita.

– Hauskoja sattumuksia on paljonkin ja myös elä-
mäni noloin tilanne liittyy työhöni; vetelin nimit-
täin erästä lääkäriä vahingossa märällä rätillä ympäri 
korvia. Työskentelin tuolloin sairaala-apulaisena ja 
lääkärin kanslian suursiivouksen yhteydessä pyyhin 
seinää oven päältä, kun lääkäri tuli yllättäen huo-
neeseen ja käveli suoraan vettä tippuvaa rättiä päin. 
Tilanne laukesi nauruun, mutta vaikka asiasta ei enää 
puhuttu, kyseinen lääkäri kyllä muisti tapauksen vuo-
sia myöhemminkin.

Puolustusvoimia Rihu pitää hyvänä ja edelleen var-
mana työnantaja. 

– Puolustusvoimauudistuksen suhteen olen odot-
tavalla kannalla enkä hötkyile. Sitten vasta kun on 
mustaa valkoisella niin reagoin, eli en anna uudis-
tuksen vaikuttaa tämän hetkiseen elämääni ja työhöni 
millään lailla. Vaikka en ole sotilassukua, olen niin 
maanpuolustushenkinen, että puolustusvoimat on 
minulle paras mahdollinen työnantaja.
Teksti ja kuva:
Maria Veijalainen
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Kun yhä käynnissä oleva riskienhallintatyö 
aloitettiin vuonna 2009 Sotilaslääketieteen 
Keskuksessa, kävi ilmi, että yksi vakavim-
mista uhkakokonaisuuksista muodostui tie-
don tuottamisen, säilyttämisen ja käsittely-
ympäristön vajeista. 

Uhkaa ryhdyttiin pienentämään lisäämällä tie-
toturvakoulutusta ja näin rakentamalla turval-
lisuuskulttuuria osaksi jokapäiväistä työarkea. 
Hajasijoitetun joukkomme tietoturva-asioita 
koulutetaan tällä hetkellä kuukausittaisilla 

tietoturvateemoilla, jotka paikalliset tietotur-
vavastaavat välittävät oman toimipaikkansa 
henkilöstölle. Teemat pyritään pitämään mah-
dollisimman käytännönläheisinä.

Vuosien saatossa muodostuneet rutiinit ovat 
saattaneet muuttaa arkista työtä niin, että on 
syntynyt tietovuotomahdollisuus. Omaa toi-
mintaa on aina haasteellista arvioida kriitti-
sesti varsinkin turvallisuuden näkökulmasta. 
Siksi on tärkeää aika-ajoin asettaa oma toi-
minta ulkopuolisen tarkastelun alaiseksi. Täl-

tietotuRVAlliSuuDeN KoulutuS- JA 
teStAuSSoVelluKSeN KäyttÖÖNotto 
SotilASlääKetieteeN KeSKuKSeSSA

Vesa Harjula

Valtioneuvoston antaman asetuksen vaatimusten mukaisesti puolustusvoimat on aloittanut 
verkkokoulutuksen tietoturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja varmentamiseksi. Koska 
koulutusohjelma toimii internetissä henkilökohtaisilla tunnuksilla, pystytään koko henki-
löstön osallistuminen koulutukseen ja määräaikaiseen testaukseen todentamaan sekä tar-
vittaessa osoittamaan valtiovarainministeriölle, joka ohjaa tietoturvallisuuden toteuttamista 
valtionhallinnossa.
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löin on mahdollisuus löytää ne seikat, jotka 
ovat ristiriidassa esimerkiksi voimassa olevan 
lain tai asetuksen kanssa. Omassa organisaa-
tiossamme riskienhallinta ja sisäinen valvonta 
mahdollistavat tämän. 

Henkilöstön vaihtuvuus on toinen merkit-
tävä piirre tietoturvallisuuden toteutumisessa. 
Perehdyttämisen yhteydessä annettavan kou-
lutuksen on oltava käytännönläheistä ja tur-
valliset toimintatavat huomioivaa. Henkilös-
tömme terveydenhuoltoalan peruskoulutus 
antaa erinomaiset valmiudet tietoturvallisuu-
den toteutumiseksi. Silti on nähty tarpeelli-
seksi kerrata oikeat menetelmät kun työsken-
nellään turvaluokitellun tai muuten kriittisen 
tiedon kanssa.

Verkossa oleva koulutus- ja testauskokonai-
suus käsittelee tietoturvallisuutta yleisellä 
tasolla. Jokaisen mil.fi-sähköpostin omaavan 
Sotilaslääketieteen Keskuksen työntekijän on 
suoritettava verkkokoulutus ja -testauspaketti 
kuluvan vuoden loppuun mennessä. Jatkossa 
testaus tehdään kolmen vuoden välein. Soti-
laslääketieteen Keskuksen turvallisuusupsee-

rilla, joka on joukkomme sovellusvastaava, 
on sovelluksessa raportointityökalu, jolla voi 
seurata henkilöstön suoriutumistilannetta. 
Tämän koulutuksen ja testauksen lisäksi tar-
vitsemme edelleen käytännönläheistä koulu-
tusta toimipaikoillamme. 

Tietoturvakoulutus palvelee oppijaansa myös 
vapaa-ajalla. Nyky-yhteiskunnassa tarvit-
semme taitoa suojautua verkossa asioides-
samme esimerkiksi verkkopankissa, sosiaali-
sessa mediassa tai vaikka vain suostuessamme 
luovuttamaan omat yhteystietomme. Ehkäpä 
työympäristössämme toteutettu tiedon käytettä-
vyyden, eheyden ja luotettavuuden kokonaisuus 
vaikuttaa oman toimintamme kautta myös lap-
siemme käyttäytymiseen ja näin parantaa hei-
dän valmiuksiaan aikanaan vastata omasta toi-
minnastaan kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.

Teksti:
Vesa Harjula
kapteeni, turvallisuusupseeri
esikunta, Sotilaslääketieteen Keskus
Kuva:
Maria Veijalainen

Internetissä suoritettava kurssi yhtenäistää tietoturvakoulutuksen puolustusvoimissa.
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– Soveltuvuustesteinä käytetään toiminta-
tapa-analyysia sekä palvelukseenottotesti 2:ta 
ja palvelukseenottotesti 3:ta, kertoo rekry-
tointivastaava Sakari Varjakoski esikunnan 
henkilöstöalalta.

toimiNtAtAPA-ANAlyySi oN KäytetyiN

Toimintatapa-analyysi tehdään ensimmäistä 
kertaa puolustusvoimien palvelukseen hakeu-
tuville aliupseereille sekä siviilihenkilöstön 
ammattitehtäviin ja alemman toimihenkilöta-
son tehtäviin hakeutuville. Sotilaslääketieteen 
Keskuksessa tätä testiä on teetetty esim. kenttä-
sairaanhoitajiksi, sairaala-apulaisiksi, osaston-
hoitajiksi ja toimistosihteeriksi hakeutuville.

– Toimintatapa-analyysi teetetään yleensä 
haastattelun yhteydessä ja sen saa teettää siihen 

erikseen koulutuksen saanut henkilö. Koulu-
tuksen järjestää Maanpuolustuskorkeakoulun 
Käyttäytymistieteiden laitos. Näitä koulutet-
tuja testaajia on eri yksiköissämme noin 15 
esikunta mukaan luettuna, kertoo Varjakoski.

Noin tunnin kestävä testi tehdään tietoko-
neella ja tulokset valmistuvat heti. Testaaja 
antaa testattavalle ja haastattelijalle suullisen 
palautteen testin tuloksista. 

KAhDeNlAiSiA 
PAlVeluKSeeNottoteSteJä

Palvelukseenottotestejä on kaksi erilaista. 

Palvelukseenottotesti 2 tehdään esimies- 
ja asiantuntijatehtäviin hakeutuville, kuten 
esim. terveysasemien lääkäreille, ja se voi-
daan tehdä joukko-osastossa.

teStAttuNA tÖihiN
Maria Veijalainen

Kaikki vakituisiin virkoihin Sotilaslääketieteen Keskukseen hakeutuvat testataan soveltu-
vuustestillä. Lisäksi testejä tehdään pidempiin määräaikaisuuksiin hakeutuville. Testejä teh-
dään haastatteluvaiheeseen asti edenneille hakijoille.

Testeillä pyritään mittaamaan mm. yhteistyökykyä.
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Testi koostuu tietokoneella vastattavista 
kysymyksiä ja kirjallisesta osiosta. Testin 
tekeminen kestää noin pari tuntia. Tulok-
set toimitetaan Maanpuolustuskorkeakoulun 
Käyttäytymistieteiden laitoksen psykologille 
analysoitavaksi. 

Palvelukseenottotesti 3:a puolestaan käyte-
tään ”erityisen vaativiin” asiantuntija- ja esi-
miestehtäviin hakeutuvien testaukseen, Soti-
laslääketieteen Keskuksessa testiä on käytetty 
esim. ylilääkäreiden ja erikoislääkäreiden 
valinnoissa. Päivän kestävä testi tehdään aina 
Maanpuolustuskorkeakoulun Käyttäytymis-
tieteiden laitoksella. Testi saattaa sisältää tie-
tokoneella vastattavien kysymysten ohella 
esim. ryhmätyötilanteita tai simuloituja työti-
lanteita sekä psykologin haastattelun. 

Palvelukseenottotestien tulokset valmistuvat 
noin viikossa. Lausunto testattavan soveltu-
vuudesta työhön annetaan rekrytointivasta-
avalle. Testattava itse saa tulokset tietoonsa 
suullisesti niin halutessaan. Rekrytointivas-
taava ei välitä testien tuloksia sellaisinaan 
työhaastatteluja tekeville, vaan antaa lyhyen 
lausunnon testattavan soveltuvuudesta tai 
soveltumattomuudesta virkaan. 

teStit eiVät yKSiN RAtKAiSe VAliNtAA

Testejä voidaan käyttää paitsi yksittäisen 
hakijan testaamiseen, myös kahden tasavah-
van hakijan vertailun helpottamiseksi.

Testit ovat vapaaehtoisia. 

– Testeistä kieltäytyviä ei ole toistaiseksi sat-
tunut kohdalle. Jos testistä kieltäytyy, vertailu 
hakijoiden välillä luonnollisesti vaikeutuu, 
kertoo Varjakoski.

Testattavat seikat vaihtelevat paitsi testien 
myös haettavan tehtävän mukaan. Tyypilli-
sesti testattavia ovat mm. vuorovaikutukseen, 
toimintatapaan ja paineensietoon liittyvät 
ominaisuudet.

– Kaikki testit toimivat kuitenkin vain haku-
papereiden ja haastatteluista saadun tiedon 
lisänä ja valinnan tukena. Testi ei saa milloin-
kaan olla pääkriteeri valintaa tehdessä, muis-
tuttaa Varjakoski. 

Teksti:
Maria Veijalainen

Kuva:
Puolustusvoimat
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Aikaisemmin taisteluensiapua (Tactical Com-
bat Casualty Care, TCCC) on tosin opetettu 
joidenkin kenttälääkintäkurssien osana. Kurs-
siviikonlopun aikana kurssilaiset perehdy-
tettiin taistelukentällä ja sen läheisyydessä 
annettavaan nykyaikaiseen ensiapuun ja takti-
seen toimintaan haavoittumisten yhteydessä. 
Kurssilaiset saivat osallistumisestaan kolme 
korvaavaa kertausharjoituspäivää. 

KuRSSilAiSiStA JA 
oPetuSmAteRiAAliStA

Kurssille osallistuneista kuudesta koulutta-
jasta kolme oli lääkäreitä ja kolme sairaan-
hoitajaa. 17 kurssilaisesta enemmistö kuului 
paikallisiin maakuntajoukkoihin ja muutkin 
osallistujat olivat erittäin aktiivisia reserviläi-
siä. Kurssilaisista vain muutama oli aikaisem-
min tutustunut taisteluensiapuun.

Opetusmateriaalia valmistellessa kurssin joh-
tajalla oli mahdollisuus perehtyä puolustus-
voimissa pidettyjen koulutusten ja esitysten 
sisältöihin ja tarkastaa, että ne ovat linjassa 
antamamme opetuksen kanssa. Kurssilla 
toimme kuitenkin selvästi esille, että koulu-
tuksemme perustuu ensisijaisesti CoTCCC:n 
(Committee on Tactical Combat Casualty 
Care) ohjeistukseen, joka voi poiketa puo-
lustusvoimien nykyisistä tai tulevista linjauk-
sista. 

KuRSSiN ohJelmA

Kurssi alkoi perjantai-iltana. Alkutoimien 
ja esittelyjen jälkeen pidimme lyhyen moni-
valintakokeen kurssilaisten lähtötason sel-

vittämiseksi. Kysymykset koskivat taiste-
luensiapua ja komppanian lääkintähuoltoa.  
Seuraavaksi oli vuorossa kaksi luentoa, joista 
ensimmäisellä esittelimme puolustusvoimien 
nykyiset kenttälääkintäjärjestelmät komp-
paniatasolle keskittyen. Toisella luennolla 
kerroimme taisteluensiavun kehittymisestä, 
periaatteista, tavoitteista ja vaiheista. Lisäksi 
kerroimme ryhmäkohtaisen taisteluensi-
apumiehen/pelastajan (Combat Lifesaver) 
merkityksestä ja tehtävistä. Illan päätteeksi 
kurssilaisilla oli mahdollisuus tutustua taiste-
luensiavussa käytettäviin välineisiin.

Lauantaina keskityimme ainoastaan taiste-
luensiavun ensimmäiseen vaiheeseen (Care 
Under Fire). Koulutus eteni nousujohteisesti. 
Alustavan luennon jälkeen pidettiin rastikou-
lutuksia, joissa harjoiteltiin haavoittuneen 
siirtotekniikoita, kiristyssiteen (CAT) lait-
toa sekä haavoittuneen ja auttajan taktista 
toimintaa tulen alla. Iltapäivällä ja illalla oli 
vuorossa toimintaharjoitukset, joita voi pitää 
kurssin kohokohtana. Aloitimme käymällä 

mAANPuoluStuSKoulutuSyhDiStyS 
JäRJeSti eNSimmäiSeN 

tAiStelueNSiAPuKuRSSiNSA
Riku Palanne

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä¹. Se järjesti viime vuonna eri puolilla Suomea noin 1 
600 kurssia, joille osallistui yhteensä noin 42 000 henkilöä². 4.-6.5.2012 Jyväskylän Tikkakos-
kella järjestettiin MPK:n taisteluensiapukurssi, joka oli Suomessa ensimmäinen laatuaan³.

Haavoittuneen siirtäminen raahaamalla.
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läpi harjoitusten turvallisuusohjeet ja tutustu-
malla airsoft-aseisiin, joista suurimman osan 
olimme saaneet lainaksi Keski-Suomen soti-
laspoliisikillalta ja sen jäseniltä. Valitettavasti 
aseita ei riittänyt jokaiselle ja niiden laatu 
vaihteli, mutta se ei vaikuttanut liian häiritse-
västi harjoitusten kulkuun. 

Sen lisäksi, että kurssilaiset saivat pelätä kivu-
liaita airsoft-aseen osumia, olimme pyrki-
neet luomaan harjoituksiin mahdollisimman 
realistisia simulaatioita. ”Taistelukenttänä” 
toimi läheinen metsä sekä yksi sokkeloinen 
rakennus. Sisätiloissa oli käytössä tehokas 
savukone ja kaiuttimista soitettiin taisteluää-
niä sekä muita skenaarioiden mukaisia tausta-
ääniä.  Ulkona käytimme runsaasti tekoverta, 
jota johdettiin vamma-alueille letkuja pit-
kin. Kurssilaiset oli jaettu kahteen ryhmään 
harjoitusta varten ja kumpikin ryhmä toimi 
alkuun ohjatusti kaksi tuntia sisällä ja kaksi 
tuntia ulkona. Lopuksi kurssilaiset taistelivat 
rakennuksessa toisiaan vastaan ilman ohja-
usta ja toimivat haavoittumistilanteissa saa-
miensa oppien mukaisesti. 

Sunnuntaina päivä alkoi luennoilla, joilla 
kerrottiin taisteluensiavun toisesta (Tactical 
Field Care) ja kolmannesta (Tactical Eva-
cuation Care) vaiheesta sekä niiden aikana 
tehtävistä hoitotoimenpiteistä. Sitten pidet-
tiin rastikoulutukset ilmatien hallinnasta ja 
avoimen rintakehävamman ensiavusta, peri-
feerisen suonen kanyloinnista sekä neulato-
rakosenteesistä. Koulutukset olivat torsojen 
vähäisestä määrästä johtuen lähinnä kokei-
luluonteisia, mutta kurssilaiset pitivät niistä. 
Useimmilla ei ollut aiempaa kokemusta 
näistä toimenpiteistä. Muiden aiheiden tar-
kempaan käsittelyyn aika ei valitettavasti riit-
tänyt. Koulutusten lomassa kerrottiin kuiten-
kin lyhyesti myös mm. hypotermiasta ja sen 
ehkäisyn merkityksestä.

Saadaksemme objektiivista tietoa oppimis-
tuloksista pidimme kurssin lopussa saman 
monivalintakokeen kuin alussa. Olimme 
tyytyväisiä tuloksiin ottaen huomioon, että 
kokeessa kysyttiin myös komppanian lää-
kintähuollosta, josta oli vain yksi luento. 
Alussa oikeiden vastausten määrä oli 53 % 
ja lopussa 84 %. 

loPuKSi

Kurssilaisten sotilaallinen osaaminen oli kes-
kimääräistä reserviläistasoa huomattavasti 
parempaa. He olivat erittäin motivoituneita ja 
kurssihenki oli mainio. Esimerkiksi lauantain 
viimeinen toimintaharjoitus jatkui kurssilais-
ten toiveesta yliajalle. 

Saimme hyvää palautetta koulutuksesta ja 
järjestelyistä. Kehitysehdotuksiakin tuli run-
saasti ja otamme ne huomioon ensi vuoden 
kurssia suunnitellessamme. Kurssikoko on 
todennäköisesti jatkossakin pieni, koska ope-
tusmenetelmiimme kuuluu paljon henkilökoh-
taista ohjausta ja harjoitteluvälineiden määrä 
on rajallinen. Kouluttajia voisi toisaalta olla 
nykyistä enemmän, sillä erityisesti kahden 
samanaikaisen toimintaharjoituksen järjeste-
lyihin ja valvontaan tarvitaan useita henkilöitä. 

Pyrimme tällä kurssilla tulemaan toimeen 
mahdollisimman vähillä menoilla, joten kurs-
sin onnistuminen oli pitkälti yksittäisten ja 
asialleen omistautuneiden ihmisten ansiota. 
Erityiskiitoksen ansaitsevat MPK:n toimi-
henkilöt, joiden kanssa yhteistyö oli help-
poa. Emme olisi voineet toteuttaa kurssia 
haluamassamme muodossa myöskään ilman 
hyviä suhteita Luonetjärven terveysasemalle 
tai ilman Keski-Suomen sotilaspoliisikillan 
tukea.

Haluamme luonnollisesti kehittää koulutuk-
semme vastaamaan puolustusvoimissa annet-
tavaa, joten otamme mielellämme kaikkea 
tietoa, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia 
vastaan.

Teksti ja kuva:
Riku Palanne
taisteluensiapukurssin johtaja
LL, anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri
HUS

Lähteet:
1. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 

11.5.2007/556. http://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2007/20070556.

2. https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=353.
3. MPK:n tiedonhallintajärjestelmä. Koulutus-

suunnittelija Katrina Carlson (MPK), henki-
lökohtainen tiedonanto 11.6.2012.



Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 3

22

Johdonmukainen perustelu tälle oli, että sota-
väen sairaalatoiminta Helsingin alueella alkoi 
suomalaisessa mittakaavassa varhain ja jatkui 
lähes yhtäjaksoisesti vuoteen 2005 saakka. 
Viaporin sotilassairaalan perustamislupa on 
nimittäin annettu samalla kuningas Adolf 
Fredrikin kirjeellä 19.12.1756, jolla ensim-
mäisenä suomalaisena yleissairaalana (lasa-
rettisairaalana) pidetty Turun lääninsairaala 
sai perustamisluvan. Viaporin lasaretin koh-
dalla on mainittu sen laajentamisesta anta-
maan hoitoa myös lähialueen siviilipotilaille. 

Asiakirjoista ei kuitenkaan löydy tietoa, mil-
loin ensimmäinen potilas todella otettiin 
luvan perusteella rakennettuun sairaalaan.

Historiikissa keskitytään käsittelemään suo-
malaisten potilaiden hoitoa, joten kehitystä 
Venäjän vallan aikana kuvataan vain sup-
peasti ennen asevelvollisen ”Vanhan väen” 
toiminnan aloittamista vuonna 1881. Tämän 
ajalta löytyy julkaistua tietoa varsin hyvin. 
Sen sijaan itsenäisyyden ensimmäiseltä vuo-
sikymmeneltä ollaan lähes pelkästään sotilas-

helSiNGiN SotilASSAiRAAlAt SAAmASSA 
hiStoRiiKiN

Matti Ponteva

Viipurin sotilassairaalan saatua historiansa vuonna 1998 ja Lahden sotilassairaaloiden his-
torian ollessa tekeillä huomattiin, ettei pääkaupungissa toimineista tärkeistä puolustusvoi-
mien erikoissairaaloista ollut löydettävissä juuri mitään painettua tietoa. Päätös Keskussoti-
lassairaalan lakkauttamisesta vuoden 2005 lopussa korosti historian tallentamisen tarvetta 
edelleen. Yksittäisten keskustelujen jälkeen ensimmäinen varsinainen kokous sairaalahisto-
rian laatimiseksi pidettiin Tilkassa 21.2.2005. Tällöin jo sovittiin mm., että aihepiiriä ei ra-
joiteta Helsingin sotilassairaalaan ja Keskussotilassairaala 1:een, vaan mukaan otetaan tie-
toja kaikkien Helsingin alueella toimineiden suomalaisten sotilassairaaloiden toiminnasta. 

Joulunviettoa Tilkassa jatkosodan aikana.
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sairaaloiden suppeiden vuosikertomustietojen 
varassa, kunnes vuonna 1928 alkoi vuosit-
tain ilmestyä puolustusministeriön lääkintä-
osaston kertomus ”Sotaväen terveys”. Siitä 
löytyvät tiedot myös varuskunnallisten sai-
raaloiden toiminnasta. Sotien jälkeen tätä kir-
jaa ei enää julkaistu ja joukko-osastojen lää-
kintähuollon toimintatietojen säilyminen on 
ollut satunnaista. Kaikki Keskussotilassairaa-
lan toiminta-kertomukset ovat kuitenkin säi-
lyneet ja niihin sisältyy erittäin laaja, mutta 
käsittelemätön tietoaines. Tämän muuntami-
nen lukijalle käyttökelpoiseen muotoon onkin 
ollut toimikunnan keskeisiä ongelmia. Sairaa-
loissa toimineen lääkintähenkilöstön selvittä-
minen on myös vaatinut paljon aikaa, vaikka 
toimikunta totesikin jo alkuvaiheessa tehtä-
vän mahdottomaksi muiden kuin lääkärien 
osalta. Vähintään vuoden ajan puolustusvoi-
mien lääkärinä toimineista on yritetty saada 
mukaan perustiedot. Rakennushistoriaa on 
onneksi selvitetty jo muussa yhteydessä ja 
Tilkasta on ansiokkaasti kerrottu rakennuk-
sen omistajaksi vuonna 2006 tulleen Eteran 
tuella valmistuneessa kirjassa ”Tilkan verran 
tarinoita”. Toki toimikunta on itsekin täyden-

tänyt haastatteluilla näkemyksiä lääketieteen 
eri alojen toiminnasta. Työn aikana on myös 
kertynyt kohtalaisesti valokuva-aineistoa, 
joka pyritään saamaan mukaan lopulliseen 
versioon.

Toimikunnan työhön on vuosien mittaan osal-
listunut lähes kaksikymmentä Keskussoti-
lassairaalan ylilääkäriä ja muuta keskeistä 
viranhaltijaa; varuskunnan sairaaloista ovat 
kirjoittaneet kollegat Martin von Bonsdorff 
ja Eero Lehmuskallio. Koko teoksen koordi-
noidun käsikirjoituksen ensimmäisen version 
on tarkoitus valmistua syksyyn mennessä, ja 
toiveena on, että kirja on siitä kiinnostunei-
den tarkasteltavissa tiedostona ensi vuoteen 
mennessä. Sen jälkeen jää ratkaistavaksi, saa-
daanko Helsingin suomalaisista sotilassairaa-
loista myös painettu kirja, kuten tavoitteena 
on ollut.

Teksti:
Matti Ponteva
historiatoimikunnan puheenjohtaja

Kuva:
Puolustusvoimat
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tilKAN RiStiN SAANeet:
upseerikokelas Urho Sompa, Lääk-Ruk
kersantti Lauri Snirvi, Lääk-Auk
arkistosihteeri Pirjo Kanerva, esikunta
kapteeni Hannu Jylhä, esikunta
toimistosihteeri Erja Niinimäki, esikunta
talouspäällikkö Pekka Soikkeli, esikunta
yliluutnantti Sakari Varjakoski, esikunta
varastomestari Jarmo Ilmasti, Lääkintävarikko
sairaanhoitaja Pia Sopanen, Tutkimus- ja 
kehittämisosasto
osastonhoitaja Stina Moberg-Danielsson, 
Dragsvikin terveysasema
sihteeri Marja-Riitta Korpela, Haminan 
varuskunnan terveysasema
osastonhoitaja Lea Kaikkonen, Kajaanin 
varuskunnan terveysasema
sihteeri Terttu Holappa, Kajaanin varuskunnan 
terveysasema
hammaslääkäri Veikko Rimpiläinen, Kajaanin 
varuskunnan terveysasema
osastonhoitaja Johanna Seppänen, Kauhavan 
varuskunnan terveysasema
sairaanhoitaja Nina Malinen, Luonetjärven 
varuskunnan terveysasema
sairaanhoitaja Sirpa Väisänen, Niinisalon 
varuskunnan terveysasema
päällikkölääkäri Tuomo Myllymäki, Niinisalon 

varuskunnan terveysasema
toimistosihteeri Anja Hautamäki, Niinisalon 
varuskunnan terveysasema
osastonhoitaja Teija Laurinen, Parolannummen 
terveysasema
sairaala-apulainen Tuija Virtanen, 
Parolannummen terveysasema
sairaanhoitaja Anneli Rautuoja, Pääesikunnan 
terveysasema
sairaanhoitaja Timo Gerdt, Rovaniemen 
varuskunnan terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Anna-Maija Lassila, 
Sodankylän varuskunnan terveysasema
osastonhoitaja Marja Lahti, Turun varuskunnan 
terveysasema
kapteeniluutnantti Anssi Valtonen, Upinniemen 
terveysasema
sairaala-apulainen Anna-Liisa Lindqvist, 
Upinniemen terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Vesa Varis, Vekaranjärven 
terveysasema
toimistosihteeri Mari Saario, Kenttälääkinnän 
palveluyksikön toimisto
ylilääkäri Tanja Laukkala, Kenttälääkinnän 
palveluyksikön toimisto
lääkintäeversti Ilkka Mäkitie, Kenttälääkinnän 
palveluyksikön toimisto
opetusylihoitaja Johanna Törmä, Lääkintäkoulu
yliluutnantti Jouni Karsikas, Lääkintäkoulu

SotilASlääKetieteeN KeSKuKSeN VuoSiPäiVäNä PAlKitut

Sotilaslääketieteen Keskuksen joukko-osastoristi, Tilkan Risti, luovutettiin vuosipäivänä mm. 
arkistosihteeri Pirjo Kanervalle ja Kenttälääkinnän palveluyksikön johtajalle, lääkintäeversti 
Ilkka Mäkitielle.
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StANDAARiN SAANeet:
toimistosihteeri Helena Riikonen,
sairaala-apulainen Lahja Lehmikangas,
toimistosihteeri Taina Mutila,
fysioterapeutti Kaisa Niemi,
hammashoitaja Sari Salminen,
kapteeni Ari Elonen,
sairaanhoitaja Tuula Salo,
fysioterapeutti Tiina Kekkonen,
osastonhoitaja Inger Björklöf,
sairaala-apulainen Anja Finska,
röntgenhoitaja Marketta Tonteri,
sairaanhoitaja Jutta Sarakangas,
sairaala-apulainen Tarja Mutikainen,
kenttäsairaanhoitaja Tapio Lindh,
sairaanhoitaja Mari Jokinen,
sairaanhoitaja Maritta Holm,
sairaanhoitaja Kaisa Hankilanoja,
sairaala-apulainen Kati Jonsson,
sairaanhoitaja Kaarina Lappi,
everstiluutnantti Esa-Jussi Nuutila,
toimistosihteeri Riitta Hurjanen,

sairaala-apulainen Merja Huovinen,
toimistosihteeri Eva Nevalainen,
ylilääkäri Tapio Kuitunen,
kenttäsairaanhoitaja Anu Keränen,
osastonhoitaja Maarit Mäkelä,
sairaanhoitaja Margit Ropponen,
sairaala-apulainen Pirjo Helminen,
osastonhoitaja Ritva Härkönen,
osastonhoitaja Lea Kaikkonen,
sairaanhoitaja Eeva Pääkkönen,
sairaanhoitaja Mervi Rajala,
sairaanhoitaja Tarja Siivonen,
hammashoitaja Marja-Leena Koivunen,
hammaslääkäri Veikko Rimpiläinen,
sairaala-apulainen Anna-Liisa Lindqvist,
arkistosihteeri Kirsti Raepuro,
osastonhoitaja Maija Liisa Siira,
toimistosihteeri Sirpa Hiltunen,
hallintojohtaja Teemu Hassinen,
taloussuunnittelija Tiina Mörsky,
ylihoitaja Katri-Piia Rajala

SotilASlääKetieteeN KeSKuKSeN VuoSiPäiVäNä PAlKitut

Palkitsemistilaisuus Upinniemessä. Hallintopäällikkö Anssi Valtonen sai Tilkan Ristin ja Marja-
Leena Koivunen sekä Anna-Liisa Lindqvist Sotilaslääketieteen Keskuksen standaarin päällikkö-
lääkäri Mikko Lapilta.



Ann Med Milit Fenn 2012: Vol. 87, No 3

26

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheen-
johtaja Juha-Petri Ruohola, varapuheenjoh-
taja Kai Parkkola, varainhoitaja Osmo Pek-
kala ja sihteeri Tero Koski. Tilintarkastajina 
toimivat Ilkka Kovari sekä Thomas Ilvonen.

Kaksi uutta jäsentä valittiin 2011 syyskoko-
uksessa: Jukka Turtola ja Sampsa Kiuru.

Kevätkokous pidettiin 31.5.2011 Turun 
Upseerikerholla. Kokouksen jälkeen seurasi 
jäsen, lääkintäkomentajakapteeni Vesa Salo-
sen esitys lääkintähuollosta kansainvälisessä 
Atalanta-operaatiossa Miinalaiva Pohjan-
maalla. Esityksen jälkeen nautittiin yhdistyk-
sen tarjoama iltapala.

Syyskokous pidettiin 7.12.2011 Meriupseeri-
kerholla Turun Pansiossa. Kokouksen jälkeen 

seurasi esitelmä: Time Out! Aikalisä! Elämä 
raiteilleen. Psykososiaalinen tukipalvelu 
varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle 
määrätyille miehille.

Väitöskirjatyötä ja Time Out - projektia esitteli 
FM (väit.) Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

Esityksen jälkeen nautittiin yhdistyksen tarjo-
ama iltapala.

Yhdistyksellä on 48 jäsenmaksunsa maksa-
nutta jäsentä.
Teksti:
Tero Koski
Yhdistyksen sihteeri 

Kuva: 
Kai Parkkola

louNAiS-SuomeN lääKiNtäuPSeeRiyhDiStyS 
Ry:N toimiNtAKeRtomuS 2011

FT Kaija Appelqvist-Schmidlechner esitelmöi Time Out -projektista Lounais-Suomen lääkintä-
upseeriyhdistyksen syyskokokouksessa Meriupseerikerholla Turun Pansiossa.
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Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden 
jäsenten määrä oli 79 (vuonna 2010: 72).

Hallituksen kokoonpano: 
Jorma Oikarinen puheenjohtaja
Jarmo Karpakka varapuheenjohtaja
Erkki Rantaiso sihteeri ja rahastonhoitaja
Hannu Rahikkala jäsen

Tilintarkastajat:
Jukka Pernu ja Heikki Kiukaanniemi
varalla Juha Risteli ja Harri Teerikangas

Vuosikokous eli kevätkokous pidettiin 
31.5.2011 Virpiniemen merivartioasemalla. 
Esitelmän ja tutustumisen asemaan piti aseman 
päällikkö kapteeniluutnantti Markku Koho-
nen. Kokouksen jälkeen saunottiin ja yhdis-
tys tarjosi pienen iltapalan. Kevätkokouksessa 

paikalla oli yhdeksän yhdistyksen jäsentä.

Talouskokous eli syyskokous pidettiin 
3.11.2011 Oulun Upseerikerholla. Oman 
kokouksen jälkeen pidettiin Suomen Lää-
kintäupseeriliiton talouskokous.  Kokousten 
jälkeen Puolustusvoimien eläkkeelle jäänyt 
ylilääkäri Pentti Kuronen piti esitelmän Puo-
lustysvoimien lääkintähuollosta. Tilaisuuden 
päätti yhdistyksen tarjoama illallinen. Läsnä 
oli 19 yhdistyksen jäsentä.

Lääkintäupseeriyhdistys vastasi Hiukkavaa-
rassa 19.3.11 pidetyn Suksipartio Sujakan 
ensiapurastin toiminnasta.  Paikalla olivat 
Erkki Rantaiso ja Hannu Rahikkala opiskeli-
jajoukon tukemana.

Teksti:
Hallitus

PohJoiS-SuomeN lääKiNtäuPSeeRiyhDiStyS 
Ry:N toimiNtAKeRtomuS 2011

Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksen nel-
jäskymmenes. Kokouksia pidettiin sään-
tömääräiset kolme. Vuoden vaihteessa oli 
yhdistyksessä jäseniä 159. Suomen Lääkin-
täupseeriliiton hallinnossa edusti yhdistystä 
lääkmaj Kari Venho.

hAllituS

Puheenjohtajana toimi lääk-ev Heikki Laapio 
ja varapuheenjohtajana proviisori Erik Onge-
lin. Rahastonhoitajan tehtävää hoiti lääk-
evl Matti Turunen, ja jäseninä hallituksessa 
olivat lääk-ev Ilkka Mäkitie, lääkltn Yrjö 
Merikoski, lääkkapt Heikki Ilanmaa ja lääk-
maj Yrjö Qvarnberg. Sihteerinä oli lääk-evl 
Jaakko Permi

KoKouKSet JA RetKeilyt

Toimintavuosi käynnistyi perinteisesti soti-
laslääketieteellisen luentoillan merkeissä 

25.2.2011 Lappeenrannan upseerikerholla.  
Illan aluksi pidettiin vuoden 2010 talousko-
kous, joka oli jouduttu teknillisten vaikeuk-
sien vuoksi peruuttamaan viime hetkellä ja 
siirtämään se tähän ajankohtaan. Luentoil-
lan esitelmästä vastasi ansiokkaasti lääkev 
Ilkka Mäkitie kertoen valaisevasti niistä muu-
toksista, jotka koko Puolustusvoimien suuri 
organisaatiomuutos aiheutti myös lääkintä-
upseerien koulutukseen. Tästä onnistui edel-
linen puheenjohtajamme antamaan erinomai-
sen päivityksen.

Vuosikokous pidettiin Woikoskella 11.5.2011 
lääkinnällisiä kaasuja tuottavaan tehtaa-
seen tutustumalla. Itse tehtaan johtaja esit-
teli asiantuntevasti tuotantoprosessin. Moni 
meistä joutui myöntämään että oli omannut 
tästä laitoksesta aikaisemmin hyvin ohutta 
asiatietoa, osa ei edes sitä. Ainut Suomessa 
toimiva tämän alan tehdas tuntuu olevan 
hyvin voimissaan ja kasvun tiellä. Koko-

itä-SuomeN SotilASlääKetieteelliNeN 
yhDiStyS Ry:N toimiNtAKeRtomuS 2011
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usesitelmän piti puheenjohtajamme lääkev 
evp Heikki Laapio.  Aiheena oli Huoltovar-
muuskeskukselle tehty selvitys, jossa sihtee-
rikin oli ollut pienellä panoksella mukana; 
Kriittiset ja kriisispesifiset kohteet ja toimin-
not poikkeusolojen terveydenhuollossa. Esi-
tys herätti tavattoman vilkkaan keskustelun, 
johon myös kokouksessa mukana olleet pää-
esikunnan edustajat ottivat innokkaasti osaa. 
Lopuksi nautittiin Woikosken partaalla teh-
taan tarjoama upea illallinen, jota juhlisti eräs 
alkukevään kauneimmista päivistä.

Talouskokous pidettiin Tikkakoskella ilmai-
lumuseossa 7.9.2011. Kokoukseen oli pääs-
syt valitettavan vähän jäseniä, suurin osa oli 
luonnollisesti Keski-Suomesta. Välittömästi 
kokouksen jälkeen saapui linja-autollinen 
Keski-Suomen lääkäriyhdistyksen jäseniä 
paikalle. Tapahtuman oli organisoinut jäse-
nemme lääkmaj Kari Venho. Museo on nyt 
loistavassa kunnossa kertoen koko Ilma-

voimien historian. Ohjelman täydensi vielä 
upseerikerholla pidetty symposiumi, jossa 
lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen kertoi 
puolustusvoimien lääkintähuollon ja julki-
sen terveydenhuollon yhteistyöstä häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa. Saatoimme todeta, 
että viime vuosien suuri uudistus puolustus-
voimien ja julkisen terveydenhuollon työn-
jaosta tuntuu toimivan mitä parhaiten. Ilma-
voimien ylilääkäri Tuomo Leino esitteli vielä 
ilmaevakuointia, senkin suhteen voimme 
todeta Suomen siirtyneen nykyaikaan.

muut ASiAt

Yhdistyksen stipendillä kartutettiin tänäkin 
vuonna muistolaattarahastoa. Pöytästandaa-
reja ei jaettu. Vuoden aikana saivat jäsenet 
kolme jäsentiedotetta.
 
Hallitus
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Matkalle lähtijät kokoontuivat sotilaallisen 
täsmällisesti marssikäskyn mukaan Helsin-
gin Länsisatamassa perjantaina 25.5.2012 
klo 06.45. Parin tunnin lauttamatkan aikana 
nautittiin buffet -aamiainen. Tallinnan sata-
massa odotti pienoisbussi, jolla matkustet-
tiin Viron halki Virtsun satamaan. Muhun 
salmen kautta on lauttayhteys Saarenmaalle. 
Liikenne oli aika hiljaista ja tiet hyvässä kun-
nossa. Saarenmaan puolella jatkettiin Kures-
saareen, jonne saavuttiin hyvissä ajoin iltapäi-
vällä. Majoituimme Georg Ots Spa -hotelliin. 
Hotelli on alun perin rakennettu sanatorioksi 
1970-luvulla, mutta vastikään saneerattu ja 
ihan siisti. Hienoinen pettymys oli nettisivu-

jen lupaaman ilmastoinnin puuttuminen. 

Tutustuimme osastonhoitaja Aina Vasa-
rin johdolla Kuressaaren sairaalaan. Osa 
tiloista on saneerattu ja upeassa kunnossa, 
osa vielä remontin tarpeessa. Seurueelle oli 
yllätys, että sairaalassa tapahtuu vuosittain 
yli 300 synnytystä. Väkimäärään nähden se 
onkin aika iso luku. Sairaanhoitajan kuukau-
sipalkka on Virossa 600 euroa, mikä selittää 
osaltaan virolaisten lääkäreiden ja hoitajien 
halukkuutta hakeutua ulkomaille töihin. Uusi 
tieto oli myös toimivan sähköisen reseptijär-
jestelmän käyttö, jota Suomessa on haikailtu 
vuosia. 

lääKiNtäuPSeeRiliitoN KeVätRetKi 
SAAReNmAAlle

Pertti Patinen 

Suomen Lääkintäupseeriliiton perinteinen kevään ekskursio suuntautui tänä vuonna Viron 
Saarenmaalle 25-27.5.2012. Matkanjohtajana toimi liiton sihteeri Pertti Patinen ja järjes-
telyistä vastasi matkatoimisto Saaretar. Matkalle osallistui 12 liiton jäsentä puolisoineen, 
yhteensä 21 henkeä.

Kuressaaren sairaala. Aina Vasar esittelee lääkevalikoimaa Risto Tervahaudalle.
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Lääkintäupseeriliitto oli päättänyt tukea 
matkaa päivällisellä, joka nautittiin hotellin 
ravintolassa. Puheenjohtaja Matti Lehesjoki 
osoittautui oivalliseksi viinien tuntijaksi. 

Lauantai valkeni puolipilvisenä ja vähän tuu-
lisena. Jonkun sekaannuksen vuoksi odot-
telimme linja-autoa puolisen tuntia. Mat-
katoimiston järjestämän oppaan, Sirjen, 
avustuksella tehtiin Saarenmaan kierros. 
Pysähdyimme toisen maailmansodan aikai-
sella Tehumardin taistelualueella. Virolaisia 
oli otettu sekä saksalaisten että neuvostoliitto-

laisten riveihin. Ankaraa käsikähmää käytiin 
pimeässä, vastapuolen sotilaita saattoi tunnis-
taa vain käsikopelolla. 

Jatkoimme Kihelkonnan suuntaan. Ranta-
kahvilassa Artalaa ei tarvinnut kahta kertaa 
kehoittaa kiipeämään näkötorniin. Lounasta 
nautittiin Annin matkailutilalla Temmesen 
külässä. Jatkoimme edelleen neuvostoar-
meijan käytössä olleen laajan harjoitusalu-
een kautta Kaalin meteorikraaterille. Maise-
mat muistuttivat Pahkajärveä. Opas kuitenkin 
kehui hyviä kanttarellimaastoja.  Kierros 
päättyi Ari Peitson luokse Kooli Koplin tilalle 
Mustjalaan.

Kooli Kopli on vanha virolainen maatila, 
joka neuvostoaikana toimi nuorison kesä-
leirinä. Tila siirtyi nykyiselle suomalaiselle 
omistajalle 1998. Tilalla harjoitetaan majoi-
tustoimintaa ja järjestetään ratsastusvaelluk-
sia, joista voi tarkemmin lukea Kooli Koplin 
kotisivuilta. Pitkän puolustusvoimissa suori-
tetun työrupeaman jälkeen Ari vaikutti hyvin 
onnelliselta ja viettää ansaittuja eläkepäiviä 
maaseudun rauhassa. Savusaunan löylyjen 
jälkeen nautimme Jorman järjestämän kol-

Kaalin meteorikraateri. 

Tehumardin taistelukenttä.
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men ruokalajin maittavan päivällisen lois-
tavine juomineen. Paluumatkalla bussissa 
Kuressaareen soi Saarenmaan valssi.

Sunnuntaina tutustuimme Kuressaaren Piis-
panlinnaan. Se on hienosti entisöity keski-
aikainen ja Keski-Eurooppalaiseen tyyliin 
rakennettu linna. Neuvostomiehityksen ajasta 
kertovat näyttelyt olivat mieleen painuvia. 
Osa porukasta nautti kylpylän mutakylvyistä 
ja kuumakivihoidoista, toiset perehtyivät kau-
pungin antimiin. Paluumatka alkoi ajallaan ja 
sujui ongelmitta. Tallinnan satamassa jäi pari 
tuntia aikaa tehdä hankintoja ja Artalan neu-
voma maatilatori, Satama Turg, osoittautui 

käymisen arvoiseksi paikaksi. 

Kun Karppinen ja Asplund hyvästä yrityk-
sestä huolimatta ennättivät laivaan, eikä 
humalaisten työmiestenkään kanssa saatu 
pahempaa riitaa aikaiseksi, voitiin todeta että 
matka oli kaikin puolin onnistunut ja kaikki 
pääsivät ehjinä perille. Yleisesti toivottiin Lii-
ton retkiperinteen jatkamista ja seuraavaksi 
kohteeksi kaavailtiin Pietaria. Ehkäpä jo ensi 
vuonna. 

Teksti ja kuvat:
Pertti Patinen
Suomen Lääkintäupseeriliiton sihteeri

Sotilaslääketieteen Keskuksen entinen johtaja Ari Peitso.
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SAIRAAN- JA 
TERVEYDENHOITO 
MERIPUOLUSTUKSEN 
KOULULAIVALLA

Suuri haitta meriupseerien koulutuksessa on tähän 
asti ollut koululaivan puute meripuolustuksessamme. 
Tämä puute on nyt poistettu fregatti Oldenburgin 
ostolla Saksasta. Alus on täydellisesti korjattu ja 
Meripuolustuksen vastaanotettua sen on sille annettu 
vanhassa suomalais-ruotsalaisessa merihistoriassa 
kunniakkaaksi tullut nimi ”Suomen Joutsen”. 

- - - Vaikka aluksen sairaalaosasto vaikuttaa 
pintapuolisessa tarkastuksessa siistiltä ja 
tarkoituksenmukaiselta, on siinä kuitenkin vikoja, 
jotka olisi voitu välttää, jos aikanaan olisi käännytty 
asiantuntijan puoleen. Niin ollen puuttuu päivänvalo 
kokonaan lääkärin vastaanottohytistä. Jos sähkövalo 
sammuisi olisi eetterinukutuksen alainen leikkaus 
huonossa paloöljyvalossa vähemmän hauskaa. Tämä on 
kuitenkin vähemmän luultavaa, koska aluksella on kaksi 
dynamoa, jotka työskentelevät toisistaan riippumatta. 
Alkuaan ei oltu ajateltu muuta ilmanvaihtoa koko 

sairaalaosastossa kuin akkunoiden ja ovien kautta, 
viimemainituista yksikään ei johda suoraan ulos. Jos 
tuuli on sellainen, että laiva kallistuu sairaalaosaston 
puolelle voi kulua viikkoja, jolloin akkunoita ei voida 
avata. Ja tämä esimerkiksi sairashytissä, missä kaikkien 
sänkyjen ylösotettuna ollessa ainoastaan on 5,4 m³ 
ilmaa potilasta kohti. 

ASEVELVOLLISTEN 
KORVAUSKYSYMYS

Tänä aikana, minkä Sotaväen korvauslaki on ollut 
voimassa, on tultu havaitsemaan, miten tärkeää on, että 
sotilaat palvelusaikanaan määräaikojen (3 kuukauden 
perästä) mitataan ja punnitaan ja rinnan laajuudesta 
otetaan selvä. Melkeinpä sääntönä voidaan pitää sitä, 
että jos sotilaan sekä pituus että paino palvelusaikana 
lisääntyvät, on se merkki siitä että sotilas on pysynyt 
terveenä ja kestänyt sotapalveluksen tuottamat rasitukset. 
Jos paino on taas pysynyt samassa tai alentunut, on se 
merkkinä siitä, että palvelus ei ole hyvin vaikuttanut, 
pikemminkin päinvastoin: piilossa ollut tuberkuloosi 
on palvelusaikana joko pahentunut tai puhjennut esiin 
tai yleensä joku pitkäveteinen muu tauti on pahentunut.

80 VUOTTA SITTEN: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1932






