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PÄÄKIRJOITUS

PUOLUSTUSVOIMIEN LÄÄKINTÄKOULUTUS UUDISTUU 

Lääkintäkoulu vietti 90-vuotisjuhlaansa 19. kesäkuuta 2013. Koulu laskee perinteidensä 
alkavan Viipurissa 19. kesäkuuta 1923 perustetusta Lääkintäaliupseerikoulusta. Lääkintä-
koulu nimenä esiintyy ensimmäisen kerran 1.3.1943. Aikojen saatossa koulun kokoonpano 
ja johtosuhteet ovat muuttuneet kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. 

Puolustusvoimat kokonaisuudessaan valmistautuu suureen muutokseen. Myös Sotilaslää-
ketieteen keskus on muuttumassa ja muuttamassa. Samalla Lääkintäkoulu ja sen tarjoama 
lääkintäkoulutus tulee jakautumaan kolmeen osaan.

Varusmiesten lääkintämies- ja lääkintäaliupsee-
rikoulutus siirtyy valmiusprikaateille jo vuoden 
2014 alusta. Koulutusta lääkintäaliupseerikurs-
seilla tullaan antamaan Kainuun prikaatissa, 
Karjalan prikaatissa, Porin prikaatissa ja Pans-
sariprikaatissa. Koulutuksen siirtymistä tuetaan 
Lääkintäkoulusta siirtyvällä henkilöstöllä. Val-
miusprikaateissa toimivien SOTLK:n terve-
ysasemien kenttäsairaanhoitajat tulevat myös 
tukemaan koulutusta lääkintähuoltoupseerin 
ohjaamina.  Koulutuksen siirtymistä on jo poh-
justettu Lääkintäkoulussa ja pilottikoulutuksel-
la Kainuun prikaatissa. Koulutuksen tueksi on 
tehty uudet koulutussuunnitelmat, jotka tullaan 
esittelemään huollon tarkastajalle alkusyksystä. 
Suunnitelmissa on otettu huomioon mm. uusi-
en taistelupelastajien koulutuksen aloittaminen. 

Lääkintä-RUK siirtyy osaksi Logistiikkakou-
lua vuonna 2015. Nykyinen Lääkintä-RUK:n 
henkilökunta tulee siirtymään Logistiikkakou-
luun; tällä pyritään varmistamaan osaamisen 
siirtyminen myös uuteen koulutuspaikkaan 
Riihimäelle. Nykyinen Lääkintä-RUK on hy-
vin korkeatasoinen ja saa erittäin hyvät arvi-
ot kurssille osallistuneilta. On tärkeää säilyttää 
tämä taso  myös tulevaisuudessa, jotta lääke-
tieteellisissä tiedekunnissa opiskelevat jatkos-
sakin haluavat kurssille. Näin saamme koulu-
tettua kyvykkäitä ja osaavia lääkintäupseereita 
reserviin. Koulutuksen hyvä taso pyritään jat-
kossakin varmistamaan jatkuvalla yhteistyöllä 
mm. Tampereen yliopistollisen sairaalan hap-
tisen koulutusympäristön  sekä muiden yli-
opistollisten sairaaloiden että keskussairaaloi-
den kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 

Tulevaan Sotilaslääketieteen keskukseen Rii-
himäelle perustetaan Erityisasiantuntijayksik-
kö. Sen osaksi Lääkintäkoulusta siirtyy mm. 
Simulaatiokeskus, joka toteuttaa ainutlaatuis-
ta  lääkintäkoulutusta simuloidussa ympäris-
tössä. Simulaatiokeskukselle valmistuu uu-
det, entistä paremmat tilat Riihimäelle, joissa 
monipuolista koulutusta voidaan jatkaa. Yh-
teiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) mu-
kaisesti koulutusta tarjotaan myös puolustus-
voimien ulkopuolelle. Koulutusyhteistyötä on 
sairaanhoitopiirien ensihoitohenkilöstön sekä 
rajavartiolaitoksen ja poliisin erikoisryhmien 
ensihoitohenkilöstön kanssa. Erityisasiantunti-
jayksikkö tulee myös osaamisellaan tukemaan 
lääkinnänalan koulutusta koko puolustusvoi-
missa; yksikköön tulee sijoittumaan ensihoi-
don ja kirurgian ylilääkärit Lääkintäkoulusta.

Muutos on suuri, mutta tavoite on, että puolus-
tusvoimat tarjoaa jatkossakin korkealaatuis-
ta lääkintäkoulutusta. Tämän saavuttamiseksi 
on ponnisteltu ja tästä tavoitteesta tullaan pi-
tämään kiinni myös puolustusvoimauudistuk-
sessa. Puolustusvoimien lääkintäkoulutuksen 
kokonaisuus, ampuma- ja räjähdysvammojen 
erityisosaaminen sekä poikkeusolojen koulu-
tus palvelevat suomalaista yhteiskuntaa ja va-
rautumista laajalti koulutusyhteistyön ja lää-
kintäalan koulutuksen kautta.

Jari Autti
lääkintämajuri
Lääkintäkoulun johtaja
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VARUSMIESTEN KAUSI-INFLUENSSAROKOTUS 
2012–2013

Tuula Hannila-Handelberg, Niina Ikonen, Ilkka Mäkitie

Puolustusvoimat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL; aik. Kansanterveyslaitos, KTL) 
ovat yhteistyössä järjestelmällisesti seuranneet vuodesta 1972 lähtien laboratorionäytteiden 
avulla varuskunnissa esiintyneitä influenssainfektioita.  Puolustusvoimien lähes jokatalvisia 
kausi-influenssaepidemioita ja diagnostiikan käytäntöjä on kuvattu jo 1970-luvulta alkaen 
9,10. THL:n kanssa vuodesta 1972 alkaen tehty yhteistyö on ollut onnistunutta hyödyttäen 
molempia osapuolia. Koska aikaisemmin varuskunnat kattoivat maan kohtalaisen hyvin, 
on kyseessä ollut herkästi reagoiva ja merkittävä seurantaväline. Varusmiehiä koskeneet 
influenssalöydökset ovat monina talvina olleet viruksen varhaisimpia osoituspaikkoja 10.

Kausi-influenssaa esiintyy varusmiehissä enemmän kuin muussa väestössä 4,8,11. Kausi-
influenssarokotuksen aiheellisuutta puolustusvoimissa on pohdittu jo1980-luvulta alkaen 
12,13,14. Puolustusvoimat on aikaisemmin toteuttanut paikallisia influenssarokotuksia Säkylän 
ja Sodankylän varuskunnissa, ja näistä on jäänyt vaikutelma, että rokottaminen on ainakin 
osittain vähentänyt sairastavuutta ylähengitystieinfektioihin 6,7. THLn lausunnon perusteel-
la Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lisäsi tartuntatautilain nojalla kesällä 2012 varus-
miesten pakollisiin suojarokotuksiin kausi-influenssarokotuksen kaudeksi 2012–2013. 

THL totesi lausunnossaan, että osa influenssan 
taudinkuvista on vakavia ja mm. sydänlihas-
tulehdus tai jälkitautina saatu keuhkokuume 
ovat vaarallisia myös terveille palvelusikäisil-
le. Keuhkokuume onkin suhteellisen yleinen 
sairaus varusmiehillä tapausmäärien vaihdel-
lessa viimevuosina 700:n ja 1 200:n välillä 4. 
Insidenssiksi muodostuu 40–70 tapausta 1000 
varusmiestä kohti vuodessa. Koko väestös-
sä vastaavaksi insidenssiksi 20–24 -vuotiailla 
on aiemmin arvioitu 4 tapausta 1000:ta koh-
ti vuodessa.2

ROKOTUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Varusmiespalvelukseen saapumisajankohdat 
ovat tammikuussa ja heinäkuussa. Tammi-
kuussa palvelukseen astuneet kotiutuvat ny-
kyisin saman vuoden kesäkuussa, syyskuussa 
ja joulukuussa. Vastaavasti heinäkuussa palve-
lukseen astuneet kotiutuvat joko saman vuo-
den joulukuussa tai seuraavan vuoden maalis-
kuussa ja kesäkuussa. 

Aikaisempina vuosina kausi-influenssaroko-
tetta on tarjottu vain THL:n määrittelemiin 
riskiryhmiin kuuluville varusmiehille 11. Ke-

sällä 2012 STM määräsi varusmiesten pakol-
lisiin rokotuksiin myös kausi-influenssarokot-
teen. Rokotukset toteutettiin siten, että loka- ja 
marraskuussa 2012 varusmiespalveluksessa jo 
olleille järjestettiin rokotustilaisuudet varus-
kunnissa, ja tammikuussa 2013 varusmiespal-
veluksen aloittaneet saivat kotiinsa kehotteen 
hakea maksuton rokotus kotikunnan terveys-
keskuksesta tai esimerkiksi opiskelijatervey-
denhuollosta. Lisäksi osalle heistä tarjottiin 
rokotetta vielä varuskuntapalveluksen alet-
tua tammikuun alussa. Puolustusvoimat käyt-
ti rokotuksen pakollisuuden osalta omaa har-
kintaansa jolloin kieltäytyminen rokotuksesta 
ei johtanut seuraamuksiin tai esim. palvelus-
kelpoisuuden laskuun. Aiemmin on ollut käy-
täntönä, että mikäli varusmiehellä pakollis-
ta rokotesuojaa ei voida varmistaa kansallisen 
rokotusohjelman (ml meningokokkirokotteen) 
osalta, asianomainen ei ole palveluskelpoinen, 
ja rokottamattomuus johtaa palveluksen kes-
keyttämiseen, toisin sanoen terveysturvalli-
suutta ei voida varmistaa. 

Riskiryhmiin (esim. astmaa sairastavat) kuu-
luville varusmiehille kausi-influenssarokotus-
ta on tarjottu jo useamman vuoden ajan, mut-
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ta heidän osaltaan rokotuskattavuudesta ei ole 
tutkittua tietoa. Astmaa sairastavien rokotus-
kattavuus ei mahdollisesti ole ollut optimi-
tasolla. Sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin 
lähtevillä kansallisen rokoteohjelman sekä 
kausi-influenssan ja kohdemaan rokotusvaati-
mukset ovat pakollisia. 

Syksyn 2012 kausirokotuksen kattavuus varus-
kunnissa vaihteli 30:n ja 90 prosentin välillä. 
Vastaavasti tammikuussa 2013 aloittaneiden 
varusmiesten rokotuskattavuuden arvioitiin 
vaihtelevan 10 ja 98 prosentin välillä.

Yhteenvetona kyselyn perusteella arvioim-
me, että kausi-influenssarokotuksen kattavuus 
varusmiespalvelustaan suorittavilla oli in-
fluenssakauden 2012–2013 aikana noin 50–75 
prosenttia. Rokotekattavuudessa esiintyi huo-
mattavaa vaihtelua varuskunnittain. Varus-
miespalvelusta suoritettiin 23 varuskunnassa, 
joissa myös varusmiesten määrä vaihteli 150 
ja 2 500 henkilön välillä. 

KAUSI-INFLUENSSAN ESIINTYVYYS 
2009–2013

Pandeeminen influenssa A(H1N1), ns. sikain-
fluenssa, havaittiin loppukeväällä 2009 Mek-
sikossa ja Kaliforniassa. Virus levisi varsin 
nopeasti eri puolille maailmaa ja aikaansai 
Suomessakin epidemian kahtena peräkkäi-
senä kautena, 5/2009-3/2010 ja 11/2010-
4/2011 3. THL:n tilastojen mukaan A(H1N1)
pdm09-virus esiintyi valtaviruksena influens-
sakaudella 2009–2010 aiheuttaen tällöin poik-
keuksellisen aikaisen epidemian (pandemi-
an ensimmäinen aalto). Palveluksessa olevat 
varusmiehet rokotettiin pandeemisella in-
fluenssarokotteella (Pandemrix) vuodenvaih-
teessa 2009–2010. Talvella 2010 influenssan 
esiintyvyys varuskunnissa olikin varsin ma-
tala. Pandemian toisen aallon käynnistyes-
sä loppusyksystä 2010 todettiin Parolan va-
ruskunnassa syksyn ensimmäinen influenssa 
A(H1N1)pdm09-infektio 23.11.2010. Varus-
kunnassa sairastui joulukuun ensimmäisel-
lä viikolla parisataa varusmiestä influenssan 
kaltaiseen tautiin. Sikainfluenssan Pandem-
rix-rokotukset oli THL:n toimesta keskeytetty 
elokuussa 2010 lisääntyneiden narkolepsiata-
pausten vuoksi eikä tiettävästi kukaan varus-
miehistä tuolloin ollut saanut pandeemista tai 

kausi-influenssarokotetta 1. 

Varuskunnissa (kuten avoterveydenhuollos-
sa siviilipuolellakin) on tapana, että vain epi-
demian alussa influenssavirus varmistetaan 
näyttein minkä jälkeen diagnoosi perustuu 
kliiniseen kuvaan. Suurin osa varusmiesten 
influenssadiagnostiikasta perustuukin pelkäs-
tään kliiniseen diagnoosiin.

Kaaviossa 1 nähdään THL:n Tartuntatautire-
kisteriin ilmoitetut laboratoriovarmistettujen 
influenssalöydösten lukumäärät epidemiakau-
sina 2008/2009 - 2012/2013. Vastaavasti kaa-
viossa 2 on influenssadiagnoosin saaneiden va-
rusmiesten luku epidemiakausien 2008/2009 
- 2012/2013 aikana. Huomio kiinnittyy siihen, 
että puolustusvoimissa influenssan esiintyvyys 
oli matala kaudella 2012/2013, poiketen saman-
aikaisesta kansallisesta esiintyvyydestä. Vaikka 
vertailu laboratoriovarmennettujen influenssa-
löydösten ja varusmiesten influenssadiagnostii-
kassa pohjautuu sinänsä eri perusteisiin, vaikut-
taa kaavioiden profiilien ero merkittävältä.

POHDINTA

Kausi-influenssa esiintyy lähes joka talvisi-
na epidemioina varuskunnissa sekä ajoittain 
myös ampuma- ja sotaharjoituksissa. Taudin 
ilmaantuvuus on suurempaa kuin muulla väes-
töllä. Kliiniseltä kuvaltaan on vuosittainen A-
influenssa yleensä samankaltainen epidemian 
käynnistyttyä ja puolustusvoimien terveyden-
huollolla on monivuotinen kokemus influens-
san tunnistamisessa ja epidemian hoitamisessa. 

Nuorten terveiden varusmiesten rokottami-
sessa kausi-influenssavirusta vastaan on sekä 
puoltavia että osin vastakkaisia näkökantoja. 
Nyt toteutettu kausi-influenssarokotus herätti 
myös tiedotusvälineissä mielenkiintoa. 

Rokotussuojan kausi-influenssaa vastaan sai 
noin puolet varusmiespalvelustaan suoritta-
vista epidemiakaudella 2012–2013. Vastaa-
vana aikana varuskuntien kausi-influenssan 
esiintyvyys laski selvästi verrattuna influens-
san kansalliseen esiintyvyyteen, mitä ei ole 
ilmennyt edellisinä kausina. Pidämme epi-
demiologian yleispiirteisiin perustuen luon-
nollisena, että lasku on johtunut annetuista 
rokotuksista, vaikka metodologisesti johto-
päätös ei ole ehdottoman vahva.
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Kaavio 1.

Kaavio 2.
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Vastakkaisena näkökantana varusmiesten kau-
si-influenssarokotuksesta on esitetty, että sen 
ei tulisi olla pakollinen, tai edes aiheellinen, 
koska kausi-influenssa on vain relatiivinen 
terveysuhka terveelle nuorelle. Lisäksi julki-
suudessa on keskusteltu rokotuksen mahdol-
lisista sivuvaikutuksista tai kielteisistä vai-
kutuksista immunologiseen järjestelmään. 
Kieltäytymisen rokotuksesta on puolustusvoi-
missa katsottu oikeudellisesti olevan mahdol-
lista 5. Kokemusperäisesti varusmiesten kiel-
täytymiset rokotuksista kaudella 2012 – 2013 
perustuivat hyvin erilaisiin syihin. 

Jatkossa onkin aiheellista pohtia kausi-influens-
sarokotteen jatkamista myös tulevina vuosina. 
Varusmiesten runsas influenssasairastavuus ai-
heuttaa sairastuneille henkilökohtaista haittaa 
ja vakaviakin sairastumisia. Suuri sairastuvuus 
kausiepidemioina haittaa myös sotilaskoulutusta 
ja työllistää puolustusvoimien terveydenhuolto-
järjestelmää. Kattava rokotuskäytäntö vähentää 
influenssaan ja sen jälkitauteihin sairastumista ja 
on siten sekä yksilön että joukon kannalta soti-
lasterveydenhuollollisesti suositeltavaa. 

Kausi-influenssarokotteen osalta lienee mah-
dotonta tavoitella yli 90 prosentin kattavuutta. 
Rokotteesta on voinut kieltäytyä ja toisaalta 
väestössä esiintyy myös rokotushaluttomuut-
ta. Rokotusmyönteisyyden kasvattamiseen ei 
ole osaltamme vielä selviä toimintamalleja. 

Varusmiesaikana tiivis asuminen monen 
hengen tuvissa mahdollistaa pisaratartunta-
na leviävien infektioiden, kuten influenssan, 
leviämisen. Varusmiespalveluksen aikana py-
ritäänkin ohjauksella vaikuttamaan terveyttä 
edistäviin tapoihin, joita ovat esimerkiksi oi-
kea yskimistekniikka ja hyvä käsihygienia. 

Varusmiespalvelustaan suorittavilla roko-
tuksen ajoituksessa esiintyy myös haasteita, 
koska erityisesti tammikuussa palvelukseen 
saapuvat pitäisi rokottaa jo ennen varusmies-
palveluksen alkua edeltävänä syksynä.  

Vaikka rokotuskattavuus varuskunnissa jäi pai-
koin alhaiseksi, näyttää kokonaisuudessaan 
kuitenkin siltä, että influenssaan sairastavuus 
varuskunnissa oli kaudella 2012–2013 edellis-
vuosiin verrattuna matalampaa. Johtopäätök-
semme on, että lähtökohtaisesti vapaaehtoiseksi 
tulkittavaa kausi-influenssarokotusta on aihetta 

jatkaa lähivuosina kaikilla varusmiehillä.

Kiitämme suunnittelija Mari Saariota Sotilas-
lääketieteen keskuksesta tilastoaineiston kä-
sittelystä.
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SOTILASTERVEYDENHUOLLON PROFESSUURI 
OULUN YLIOPISTOSSA

-PERUSTAMISEN HISTORIA, ALKUTAIVAL JA VISIOT
Kai Parkkola, Matti Mäntysaari, Pentti Kuronen

Sotilasterveydenhuollon professuurin tausta-ajatukset syntyivät puolustusvoimien silloisen yli-
lääkäri Pentti Kurosen väiteltyä Oulun yliopistossa syksyllä 2004. Sen jälkeen perustettiin soti-
lasterveydenhuollon dosentuuri Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Terveystieteiden 
laitokselle vuonna 2007.  Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä Työterveyslai-
toksella oli jo aikaisemmin ollut pitkäjännitteistä tutkimustyötä puolustusvoimien kanssa, mm. 
Pentti Kurosen audiologiset tutkimustyöt sotilaslentäjien kuulovaurioriskeistä sekä lentomelusta. 
Myös väitöskirjatason tutkimuksiin johtaneita varusmiesaikaisia verisuonisairauksien riskiteki-
jöitä oli selvitetty. Työterveyslaitoksella oli puolestaan tehty 1990-luvulta alkaen mm. kylmäolo-
suhteisiin liittyviä ilmavoimien lentovarusteisiin ja ohjaajien suorituskykyyn liittyviä tutkimuksia.

Puolustusvoimien (PV) lääkintähuollon koko-
naisuudistus oli professuurin perustamiseen 
mennessä v. 2008 edennyt logistiikan kehit-
tämisohjelmaan kuuluvien ja PV:n ylilääkärin 
omistamien lääkintähuollon kehittämishank-
keiden linjauksiin perustuen. LÄÄKE-hanke 
käsitteli kumppanuusohjelmaa ja KLÄÄKE-
hanke kenttälääkinnän kehittämistä. Lääkintä-
huollon voimavarat oli kokonaisuudistukses-
sa suunnattu PV:n päätehtävien tukemiseen. 
Lääkintähuollon ydintehtävät oli määritelty ja 
keskeisiksi painopisteiksi oli valittu koulutuk-
sen kehittäminen sekä ydintehtäviä tukeva tut-
kimus- ja kehittämistoiminta (T&K).

Professuurin perustamisessa oli osin perusteena 
puolustusvoimien pitkään jatkunut virkalääkä-
rivaje niin perusterveydenhuollossa kuin hallin-
nossa. Samat ongelmat vaivasivat laajalti terveys-
keskuksissa muuallakin ja erityisesti Kainuussa.

Kainuun maakunnan, Kajaanin kaupungin ja 
puolustushallinnon yhteistyönä käynnistettiin v. 
2006 projekti, jossa käännyttiin Oulun yliopiston 
puoleen. Perusajatuksena oli lääkäreiden heikon 
rekrytointitilanteen parantaminen Kainuun alu-
eella tehostamalla mahdollisuuksia koulutuk-
seen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, urakier-
toon sekä erikoistumiseen, ja tätä ajatusta tuki 
hyvin sotilasterveydenhuollon professuuri. Kai-
nuun maakunta -kuntayhtymä lahjoitti myöhem-
min Oulun yliopistolle yleislääketieteen profes-
suurin, jonka toimipaikaksi määriteltiin Kajaani. 

Oulun yliopiston rehtorin johtamassa työryh-
mässä käsiteltiin 20.3.2007 jatkotoimenpiteitä. 
Palaveriin osallistui myös PV:n ylilääkäri. Yli-
opiston tuella päätettiin käynnistää PV:n lääkin-
tähuoltoa ja samalla Kainuun aluetta tukevan 
yhteistoimintamallin kehittäminen seuraavasti:
• Kainuun prikaatin lääkintähuoltoa tue-

taan yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan amanuenssuureilla (vastaavasti Kai-
nuun keskussairaalassa). 

• Lääkäreiden rekrytointia tuetaan Oulun 
yliopiston koulutusyhteistyöllä Pohjois-
Suomessa. Saatujen kokemusten jälkeen 
vastaavaa mallia sovelletaan Sotilaslää-
ketieteen keskuksen (SOTLK) johdolla 
muiden yliopistojen lääketieteellisten tie-
dekuntien vaikutusalueella. Vastaavan-
tyyppisestä kokeilusta oli jo perustervey-
denhuollossa saatu myönteisiä tuloksia 
Kuopion yliopiston vaikutusalueella.

• Tutkimus- ja kehittämistyötä sekä kou-
lutusta kehitetään esittämällä perustet-
tavaksi Oulun yliopiston lääketieteelli-
seen tiedekuntaan osa-aikainen (30 %) 
ja määräaikainen (kolme vuotta) sotilas-
terveydenhuollon professuuri. Sopimuk-
seen liittyvät PV:n vastuut suoritettaisiin 
vuosittain SOTLK:n T&K määrärahasta. 
PV:ssa esimerkki vastaavanlaisesta jär-
jestelystä on ollut PV:n liikuntatieteen 
professuuri Jyväskylän yliopistossa.
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• SOTLK:lla on mahdollisuus käyttää tutki-
jalääkäriresursseja kohdennettuna osittain 
tutkijoiksi ja käytännön työn tekijöiksi yli-
opiston ohjauksessa PV:n terveysasemilla. 

• Perustetaan seurantaryhmä ohjaamaan 
toiminnan kehittämistä (jäsenenä mm. 
PV:n ylilääkäri).

OPPITUOLIN PERUSTAMINEN

Puolustusvoimien omassa perustelumuistiossa 
v. 2008 todettiin seuraavaa:

PV:n lääkintähuollon integroituminen yhteis-
kunnan terveydenhuollon rakenteisiin oli läh-
tenyt myönteisesti liikkeelle erikoissairaan-
hoidon kumppanuuksissa sairaanhoitopiirien 
kanssa. Tässä yhteydessä on käynyt yhä sel-
vemmäksi, että kokonaisuudessa on kysymys 
keskeisestä ja kansallisesta lääkintähuollon val-
miusratkaisusta, jossa sekä normaali- että poik-
keusolojen järjestely on yhtenevä. Ratkaisussa 
PV:n lääkintähuolto on saanut mahdollisuuden 
integroitua hoitojärjestelmän lisäksi myös yh-
teiskunnan terveydenhuollon tutkimus- ja kehit-
tämis- (T&K) sekä koulutusjärjestelmään, jos-
sa vastavuoroisesti myös PV:lla on annettavaa.

Yhteistoiminnasta todettiin olevan PV:lle mm. 
seuraavia etuja:
• Professori toimii alansa akateemisen op-

pituolin haltijana. PV:lla on tällöin mah-
dollisuus saada tukea lääkintähuollon ke-
hittämistavoitteille Oulun yliopistolta 
laajemminkin, ei pelkästään lääketieteel-
liseltä tiedekunnalta. Samalla sotilaster-
veydenhuolto profiloituu paremmin myös 
muiden korkeakoulujen ja ammatillisten 
koulutuslaitosten suuntaan.

• Kumppanuusratkaisuun liittyy merkittä-
vä yhteinen kenttälääkinnän kehittämis-
potentiaali reservin lääkintähenkilöstön 
kanssa. Yhteinen katastrofilääketieteen 
koulutus oli jo aloitettu SOTLK:n toteut-
tamana eräiden yliopistojen lääketieteel-
listen tiedekuntien kanssa.

• Professuuri on merkittävä tuki PV:n lää-
kintähuollon kansallisessa ja kansainväli-
sessä verkottumisessa. 

• SOTLK:n perustamisen tärkeä tavoite on 
ollut mm. PV:n lääkintähuollon ydintoi-
mintoihin keskittyvän T&K -toiminnan 
sekä koulutuksen toteuttaminen. Korkea-
koulujärjestelmän tuottama tuki tälle ke-
hittämiselle on tärkeä.

• SOTLK:n painoarvo PV:n korkeakoulu-
tasoisena alan tutkimusta ja kehittämis-
tä tekevänä sekä koulutusta antavana so-
tilaslaitoksena vahvistuisi professuurin 
haltijan ollessa SOTLK:sta. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun (MPKK) ja SOTLK:n 
käynnistämä ja lääketieteellisten tiede-
kuntien tukema lääkäreiden johtamiskou-
lutus profiloituisi entistä paremmin myös 
lääketieteellisten tiedekuntien suuntaan.

Professuurin tarkoituksena oli erityisesti koor-
dinoida, ohjata ja osallistua PV:n lääkintähuol-
lon tutkimusprojekteihin Oulun yliopistossa, 
mutta myös valtakunnallisesti sekä kansainvä-
lisesti asiantuntijoiden ja asiantuntijalaitosten 
kanssa verkottuen.

PV:n lääkintähuollon tutkimustyötä oli jo 
Pentti Kurosen ylilääkärikauden alussa suun-
nattu aiempaa enemmän yksilöiden ja jouk-
kojen suorituskyvyn selvittämiseen. Yhtenä 
keskeisenä alueena olisi jatkossa nuorison ja 
toisaalta työikäisten terveydentilaan liittyvien 
ongelmien selvittely erityisesti ennaltaehkäi-
syn kannalta. Tutkimusalue oli ja on edelleen 
tärkeä niin varusmiesikäisten kuin PV:n reser-

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
päärakennus.

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 3

8



vin terveydentilan ja suorituskyvyn kannalta. 

Oulun sotilaslääketieteen professuuri käynnistyi 
hyvin alkutalvesta 2009. Lähiajan tavoitteeksi 
asetettiin tuolloin PV:n eräiden Pohjois-Suomen 
terveysasemien saaminen ns. opetusterveysase-
miksi, joissa voitaisiin opettaa normaalin ter-
veen nuoren aikuisen tutkimuslöydöksiä sekä 
tyypillisiä puolustusvoimissa esiintyviä sairauk-
sia. Samalla kaavailtiin yliopiston koulutustu-
kea puolustusvoimien terveysasemille mm. etä-
koulutuksena. Tutkimustyön painopistealueiksi 
suunniteltiin mm. nuoret asevelvollisuusikäiset 
ja reserviläiset niin, että saataisiin elinkaariajat-
telumallilla riskiarviointia asevelvollisuusajasta 
työterveyshuoltoon. Yleisesti ottaen tavoitteista 
kuitenkin jäätiin reippaasti.

Jo alkuvaiheessa kaavailtiin asevelvollisten 
suorituskyvyn arviointiin liittyvää koulutus-
kokonaisuutta. Koulutus palvelee mm. kut-
suntatarkastuksia. Se on toteutunut hyvin ja 
jatkunut niin Oulussa kuin muidenkin yliopis-
tojen lääketieteellisissä tiedekunnissa.

Jatkokehittämistä vaatii edelleenkin opetus-
ohjelma ”Ihminen ääriolosuhteissa”, jota kaa-
vailtiin jo alkuvaiheessa. Luento-ohjelmaan 
ajateltiin sisältyvän mm. sotilaiden suoritus-
kykyyn liittyviä psykofysiologisia toiminto-
ja. Tällaisia ovat esimerkiksi lentäjien työ-
hön liittyvät suorituskykyvaatimukset, kylmät 
ja kuumat olosuhteet, merenkulun olosuhteet 
jne. Tämä vaativa luento-ohjelma edellyttää 
vielä valmisteluja, ohjelman sisällön analyy-
sejä sekä yhteistoiminnan kehittämistä mm. 
Terveystieteiden laitoksen, fysiologian ope-
tuksen ja Työterveyslaitoksen välillä.

Vastikään on hahmoteltu mm. poliisin kans-
sa luento-ohjelmaa taktisesta lääketieteestä. 
Ohjelma soveltuisi hyvin Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategian sekä integroituvan kenttä-
lääkinnän tarpeisiin. Tähän voisi hyvin liittää 
mm. ensihoitoaseman käyttödemonstraatiot, 
helikopterien käyttöön sekä Search and Res-
cue (SAR) -alaan liittyviä käytännön osioita 
yhteistoiminnassa viranomaisten välillä. 

Puolustusvoimien työterveyshuoltoa koskeva 
tutkimustyö ideoitiin jo v. 2011 ja yhteistyö 
Terveystieteiden laitoksen kanssa näyttäisi nyt 
jatkuvan. Nuorten syrjäytymisriskien hallin-
taan liittyvä tutkimus on edistynyt Terveystie-

teiden laitoksella. Siinä on tavoitteena erityi-
sesti ns. kasautumisilmiön selvittäminen sekä 
viranomaisten yhteistoiminnan selvittäminen. 
Sekä sotilasterveydenhuollon professuurin 
että dosentuurin haltijat ovat yhteistoiminnas-
sa PV:n kanssa näissä vahvasti mukana.

Puolustusvoimien lääkintähuollon menes-
tystekijät integroituvat yhä enemmän poik-
keusolojen lääkintähuollon järjestelyihin eli 
operatiivisen toimialan tukemiseen. Oulun so-
tilasterveydenhuollon keskittymällä voidaan 
osaltaan tukea näitä tavoitteita.

PROFESSUURIN ALKUTAIVAL 

Professuurin ensimmäisenä hoitajana oli do-
sentti Matti Mäntysaari ajalla 1.3.2009 – 
30.6.2009. Vuoden 2009 loppuun professuuria 
hoiti dosentti Harri Pihlajamäki. Alkuvuoden 
2010 virka oli täyttämättä, kunnes 1.4.2010 
Matti Mäntysaari jatkoi viran hoitoa runsaat 
kaksi vuotta 31.7.2012 asti. Professuuri oli lai-
tettu uudelleen hakuun kesäkuun alussa 2012. 
Hakuprosessin ajan 1.9.2012 – 31.3.2013 vir-
kaa hoiti Matti Mäntysaari.  1.6.2013 viran 
hoitajana aloitti dosentti Kai Parkkola.

Dosentti Matti Mäntysaaren hoitaessa profes-
suuria opetuksen johtoajatuksena oli välittää 
kliinisen vaiheen opiskelijoille tietoa puolustus-
voimien terveydenhuollon niiltä alueilta, joihin 
terveyskeskuksessa toimiva yleislääkäri arkipäi-
väisessä työssään törmää. Tärkein opetusaihe 
oli kutsuntojen ennakkotarkastuksen toteutta-
minen terveyskeskuksessa kutsuntoja edeltävä-
nä keväänä. Palveluskelpoisuusluokitus ja on-
gelmallisten luokitustapausten hoito käsiteltiin 
viimeisenä opintovuonna. Kansanterveystieteen 
seminaarisarjassa sotilasterveydenhuollon pro-
fessori ohjasi syksyisin kaksi ryhmätyötä, joista 
toisen aihe liittyi kylmissä oloissa sattuneen on-
nettomuuden lääketieteelliseen pelastustoimin-
taan ja toinen aihe käsitteli terveyskeskuslääkä-
rin kliinisfysiologista diagnostiikkaa.  Keväällä 
järjestettiin valinnaiskurssit ”Sotilaslääketieteen 
perusteet” ja ”Ihminen äärioloissa”. Sotilaslää-
ketieteen perusteet -kurssi antoi yleiskatsauk-
sen puolustusvoimien terveydenhuoltoon B- ja 
C-suojelulääketieteestä rauhanturvaajien terve-
ydenhuollon erityiskysymyksiin. Opettajat oli-
vat puolustusvoimien asiantuntijoita. Kurssiin 
kuului myös tutustumiskäynti Kainuun prikaa-
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tin terveydenhuoltoon. Pentti Meren syventävi-
en opintojen työ ”2000-luvun sodissa saatujen 
taisteluvammojen erot toiseen maailmansotaan 
verrattuna” valmistui keväällä 2011 antaen erin-
omaisen syvällisen katsauksen modernin kent-
tälääkinnän haasteisiin.

Ihminen äärioloissa -kurssi käsitteli puolus-
tusvoimien terveydenhuollon erityisalueita eli 
toimintakyvyn säilyttämistä kuumassa ja kyl-
mässä ympäristössä sekä yli- ja alipainees-
sa. Selviytyminen kuumassa käsitteli ennen 
kaikkea lämpöuupumisen ja lämpöhalvauk-
sen diagnostiikkaa, ensiapua ja ennaltaehkäi-
syä. Tällä alueella oli sovittu selkeä aihepiirin 
jako perusfysiologian opetuksen kanssa niin, 
että lämpöfysiologia jäi fysiologian perusope-
tuksen piiriin. Samaan tapaan aihepiiri jaettiin 
myös kylmissä oloissa selviytymistä käsiteltä-
essä. Ylipainelääketieteen osuudessa käsiteltiin 
sukelluslääketiedettä ja ylipainehappihoitoa.

Sukelluslääketieteen opetuksessa lähtökoh-
tana oli antaa opiskelijoille valmiuksia koh-
data kroonisesti sairas potilas, joka tulee ter-
veyskeskuslääkäriltä kysymään, onko hänen 
sairautensa este sukellusharrastuksen aloitta-
miselle. Ylipainehappihoitoa käsiteltiin hy-
väksyttyjen hoitoindikaatioiden osalta ja esi-
teltiin Suomessa toimiva hoidon järjestely.

Alipainelääketieteen alueella opetuksen aihei-
na olivat ilmailulääketiede ja vuoristolääketiede. 
Myös näitä aiheita lähestyttiin terveyskeskuslää-
kärin näkökulmasta, eli vaikuttaako krooninen 
sairaus kykyyn oleskella ja liikkua vuoristossa 
matkailijana. Ilmailulääketieteen osuudessa esi-
teltiin lentäjien kuormituksia ja toisaalta kroo-
nisten sairauksien merkitystä lentomatkustajalle.

Opetuksen järjestämisen haasteena oli hyvi-
en luentoaikojen löytäminen pakollisen ope-
tuksen täyttäessä opiskelijoiden ”virka-ajan”. 
Terveystieteiden laitoksen henkilökunnan hy-
vän ammattitaidon ja ponnistelujen ansiosta 
tässä kuitenkin kohtuudella onnistuttiin.

KOLME VISIOTA

Oulun yliopiston sotilasterveydenhuollon pro-
fessuurin ollessa nyt toisella kolmivuotiskau-
dellaan on viran nykyinen hoitaja visioinut 
kolme aluetta, joissa erityisesti haluaa vaikut-
taa sotilasterveydenhuollon edistämiseen.

1. Nuorten terveystarkastusten optimoin-
ti palvelemaan paremmin ja tehokkaammin 
koko yhteiskuntaa. Nuorten terveystarkastuk-
set Suomessa toteutuvat sangen kirjavasti eri 
kunnissa, ja osa kunnista ei ole täyttänyt niil-
le asetettuja yhteiskunnan vaatimuksia lasten 
ja nuorten terveystarkastuksissa. Lisäksi ter-
veystarkastusten löydösten kirjaaminen pal-
velemaan tutkittavan myöhempää tarvetta on 
yllättävän puutteellista. Pääkaupunkiseudulla 
jopa kolmannes nuorista miehistä ei ole käy-
nyt lakisääteisessä kunnan suorittamassa en-
nakkotarkastuksessa, vaan he tulevat kutsun-
toihin ilman ennakkotarkastusta. SOTLK on 
systemaattisesti kouluttanut vuosittain sivii-
literveydenhuollon ammattilaisia arvioimaan 
palveluskelpoisuutta vuodesta 2006 lähtien, 
jolloin Terveystarkastusohje (TTO) uudistet-
tiin. TTO on päivitetty viimeksi vuonna 2012. 
Lisäksi puolustusvoimien aluetoimistot kou-
luttavat siviiliterveydenhuollon työntekijöi-
tä paikallisesti ja tänä vuonna niillä on ollut 
mahdollisuus liittyä SOTLK:n järjestämään 
koulutustilaisuuteen videoneuvotteluteitse.

Jatkamalla siviiliterveydenhuollon ammattilais-
ten systemaattista kouluttamista, tehostamal-
la siviiliterveydenhuollon terveystarkastusten 
kirjaamiskäytäntöjä ja suunnittelemalla nuor-
ten terveystarkastukset tukemaan myöhempää 
terveyden seurantaa voidaan edistää nuorten 
miesten terveyttä ja samalla tehostaa kutsunta-
tarkastusten palveluskelpoisuusluokitusten osu-
vuutta. Tästä hyötyy ennen kaikkea nuori itse, 
mutta myös kuntien ja puolustusvoimien ter-
veydenhuolto.  Aikanaan toteutuva kansallinen 
terveysarkisto on oleellinen parannus niin puo-
lustusvoimia kuin myös puolustusvoimissa ker-
tyneen terveystiedon käsittelyä ajatellen.

2. Puolustusvoimien järjestämän oman työ-
terveyshuollon kehittäminen yhteistyössä 
SOTLK:n ja sen työterveyshuollon johtotiimin 
kanssa edistämään puolustusvoimien lääkärei-
den erikoistumista. SOTLK:n johdossa ole-
vat varuskuntien terveysasemat sijaitsevat ha-
jallaan ympäri maata. Järjestämällä lääkäreille 
konkreettinen mahdollisuus erikoistua työn 
ohessa ja työhön liittyen esimerkiksi työter-
veyshuoltoon tai yleislääketieteeseen voidaan 
parantaa rekrytointia tekemällä puolustusvoi-
mat houkuttelevammaksi työpaikaksi. Erikois-
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tuminen tukee ja tehostaa puolustusvoimien 
työterveyshuollon laatua ja vaikuttavuutta. Ou-
lun yliopiston ja SOTLK:n yhteisesti suunnit-
telemalla erikoistumisohjelmalla, joka sisältää 
koulutuksen ja erikoistumispalvelun, voidaan 
rakentaa selkeä ja vaivaton erikoistumispolku. 
Koulutusta, kuten hallinnon pätevyys, voidaan 
hankkia myös moduuleittain.

3. Kylmätutkimuksen yhteistyön jatkaminen 
Oulussa työterveyslaitoksen ja puolustusvoimi-
en kanssa. Merivoimien sukeltajat ovat mukana 
pohjoismaisessa NORDEFCO (Nordic Defen-
ce Co-operation) -yhteistyössä. Lofooteilla suo-
ritetuissa kylmäsukelluksissa on mitattu sukel-
lusvarusteiden kylmäneristävyyttä. Sukeltajien 
ja muiden erikoisjoukkojen, kuten avoimilla 
kumiveneillä operoivien sotilaiden, toimintaky-
vyn säilyttäminen ja kehittäminen työskennel-
täessä kylmässä ja kosteassa ympäristössä tai 
tärinässä ovat luontevia yhteistyöalueita. 

MUUT PROFESSUURIN TARJOAMAT 
MAHDOLLISUUDET

Sotilasterveydenhuollon professuuri on erin-
omainen mahdollisuus syvempään yhteistyö-
hön tiedemaailman, siviiliterveydenhuollon 
sekä viranomaisten välillä. Se tukee siten sel-
keästi puolustusvoimien terveydenhuoltoa. 
Professuurin sivuviran haltijan ollessa päätoi-

Kai Parkkola on hoitanut Oulun yliopiston sotilas-
terveydenhuollon professuuria kesäkuun alusta.

misesti PV:n palveluksessa toimii hän luon-
nollisena yhteyshenkilönä yliopistomaailman 
ja PV:n terveydenhuollon välillä. Vaikka visi-
oissakin olisi varmasti jo työsarkaa täyden pro-
fessuurin verran, ovat viran tuomat mahdol-
lisuudet ja näkyvyys paljon suuremmat kuin 
nykyisen professuurin suoma 20 %:n sivuvir-
ka. Professuurin nykyisen viranhaltijan aloitta-
essa toimikautensa 1.6.2013 ilmoittautui kak-
si väitöskirjatyöntekijää, joiden opinnäytetyön 
aihe kuuluu keskeisesti puolustusvoimien työ-
terveyshuoltoon ja tukee kakkosvisiota puolus-
tusvoimien työterveyshuollon kehittämiseksi.

Sotilasterveydenhuollon professuuriin kuu-
luvat, mainittujen visioiden lisäksi, normaalit 
professuurin velvollisuudet ja oikeudet. Ope-
tus, tieteellinen tutkimus, opinnäytetöiden oh-
jaaminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen 
keskusteluun tarjoavat hyvän perustan kehittää 
sotilasterveydenhuoltoa. Sotilasterveydenhuol-
lon dosentuuri on omalta osaltaan tukemassa 
kokonaisuutta. Yhteistyö PV:n terveydenhuol-
lon kanssa on tärkeää niin kansallisesti kuin 
Pohjois-Suomea ajatellen. Korkeakouluyh-
teisön yhteistyöverkosto ja tukikohta Oulussa 
edistää vaikutusmahdollisuuksia koko Suomen 
alueelle ja kansainvälisestikin.

Kirjoittajat:
Kai Parkkola
lääkintäkommodori
LT, professori
Merivoimien esikunta

Matti Mäntysaari
LT, dosentti
kliinisen fysiologian erikoislääkäri
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Pentti Kuronen
lääkintäkenraalimajuri res
LT, dosentti
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sotilasterveydenhuollon erityispätevyys
dosentti

Artikkelin ovat kirjoittaneet professuurin perustamisen 
alullepanija LT, Oulun Yliopiston sotilasterveydenhuol-
lon dosentti, lääkintäkenraalimajuri res Pentti Kuronen, 
professuurin oppituolin ensimmäisen kolmivuotiskauden 
haltija, LT, dosentti Matti Mäntysaari ja professuurin hal-
tijaksi 1.6.2013 nimitetty LT, Maanpuolustuskorkeakoulun 
lääkintähuollon dosentti, Oulun yliopiston sotilastervey-
denhuollon professori, lääkintäkommodori Kai Parkkola.
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UUSI TAISTELIJAN OPAS JA HÄTÄENSIAVUN
PERUSTEET

Matti Lehesjoki, Vesa Aalto

Maavoimien komentaja päätti esittelyssä 6.3.2013, että uusittu Taistelijan opas (ISBN 987-
951-25-2485-3, Maavoimien esikunta 2013) hyväksytään käyttöön otettavaksi. Opas kumoaa 
aiemman Taistelijan oppaan vuodelta 1980/1985. Täysin uusittu opas antaa perusteet jo-
kaiselle taistelijalle kuuluvien taitojen harjoittelulle ja taisteluvälineiden käytölle. Opas on 
tarkoitettu käytettäväksi kaikkien puolustushaarojen varusmies- ja reserviläiskoulutuksessa. 
Oppaassa on kymmenen lukua sekä yksitoista liitettä, yhteensä 273 sivua. Kahdeksas luku 
käsittelee ryhmän taisteluensiapua. Määritelmän mukaan taisteluensiavulla tarkoitetaan 
taisteluolosuhteissa annettavaa hätäensiapua. Huomattavaa on, että klassista ensiaputaitoa, 
puhalluspaineluelvytystä, ei oppaassa suositella taistelukentän olosuhteissa käytettävän.

Viivytyksettömän ensiavun merkitys haavoit-
tuneen hoidossa on tunnistettu jo vuosia sit-
ten. Koskenvuon kirjassa ”Kenttälääkintä, 
ensihoidon perusteet” (1994) on todettu ensi-
avusta seuraavaa: ”Kenttälääkinnässä tarvitta-
vat ensiaputoimet ovat yksinkertaisia, eivätkä 
ne periaatteiltaan juuri poikkea kenen tahan-
sa vammapotilaan tarvitsemasta ensiavusta. 
Pääpaino on hengenpelastavassa eli hätäensi-
avussa. Hengitys turvataan, verenvuoto tyreh-
dytetään ja vammautunut raaja lastoitetaan.” 

Koskenvuon kirjassa on esitelty nykyaikainen 
hätäensiapu vaikkakin hätäensiavun painotuk-
set ovat muuttuneet ja välineistö kehittynyt. 
Puolustusvoimissa on ymmärretty jo 1990-lu-
vulla mieskohtaisen ensiaputaidon merkitys 
haavoittuneiden hoidossa.

Puolustusvoimien nykyinen hätäensiapu pe-
rustuu pitkälti viimeisten kansainvälisten so-
tien lääkintähuollon kokemuksiin. Erityisen 
suuri vaikutus on ollut sotaväen tarpeisiin rää-
tälöidyllä TCCC (Tactical Combat Casualty 

Kiinteään rakennukseen sijoitettu ensihoitoasema TROMBI13-harjoituksessa.
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Care) -koulutuksella. Siviilissä samankaltai-
nen koulutus on nimeltään PHTLS (Prehospi-
tal Trauma Life Support).

TAISTELUENSIAPU: TAISTELIJA SEKÄ 
TAISTELUPELASTAJA

Taisteluensiavun tavoitteena ovat haavoittu-
neiden hoitaminen sekä lisätappioiden estä-
minen ja siten joukon tehtävän toteuttamisen 
tukeminen. Ryhmätasolla taisteluensiavun to-
teuttajia ovat haavoittuneet itse, taistelijaparit 
ja -partiot sekä ryhmän taistelupelastajat.

Haavoittuneiden hoidossa taistelukentän olo-
suhteissa kriittistä on taisteluensiavun onnis-
tuminen. Noin 90 % kuolemista tapahtuu en-
nen haavoittuneiden evakuointia varsinaisiin 
lääkintähuollon hoitopaikkoihin. Estettävissä 
olevat yleisimmät kuolinsyyt ovat henkeä uh-
kaava raajaverenvuoto, ilmatien menettämi-
nen sekä keuhko-ontelon ylipainetila eli pai-
neilmarinta. Taisteluensiavun toimenpiteet 
kohdistetaan alkuvaiheessa edellä mainittujen 
kuolinsyiden ehkäisyyn.

Jokaisen taistelijan on hallittava hätäensiavun 
antaminen taisteluolosuhteissa henkilökoh-
taisella lääkintävarustuksella sekä pyrittävä 
alustavasti luokittelemaan vamman laatu (po-
tilasselvitys eli triage). Taistelijan on lisäksi 
tunnettava taisteluensiavun jatkotoimenpiteet 
siten, että hän kykenee avustamaan ryhmän 
taistelupelastajaa ja joukkueen lääkintämiestä 
heidän toimissaan. Jokaisen taistelijan on tais-
telutilanteessa tiedettävä oman joukkonsa eva-
kuointi- ja hoitopaikka.

Taistelijakohtaiseen lääkintävarustukseen kuu-
luvat ensiside, luokittelu- ja hoitokortti, vasta-
lääkkeenantolaite sekä kiristysside. Kiristyssi-
teen tulee olla sijoitettuna siten, että taistelija 
pystyy itse käyttämään sitä kummallakin kädel-
lä. Taisteluensiapu aloitetaan aina haavoittuneen 
taistelijan omaa lääkintävarustusta käyttäen.

Taistelupelastaja on ryhmän taistelija, jolla 
on muita laajempi lääkintävarustus ja -kou-
lutus. Taistelupelastajan tehtäviin kuuluvat jo 
annetun taisteluensiavun täydentäminen, lää-
kintämateriaalin täydentäminen sekä ryhmän 
taisteluensiavun kouluttaminen. Taistelupelas-
tajan lääkintävarustukseen voi kuulua mm. ki-

ristys- ja ensisiteitä, nenänieluputkia, välineet 
paineilmarinnan purkamiseen, venttiilisiteitä 
rintakehävammojen hoitoon sekä luokittelu- 
ja hoitokortteja.

Taisteluensiapu on Taistelijan oppaassa jaet-
tu TCCC:n mukaisesti kolmeen osaan: tais-
teluensiapu tulen alla, taisteluensiapu tulelta 
suojassa sekä haavoittuneen evakuointi.

TAISTELUENSIAPU TULEN ALLA

Taisteluensiavulla tulen alla tarkoitetaan niitä 
hoitotoimenpiteitä, jotka tehdään oltaessa vi-
hollisen tulenkäytön kohteena. Tärkeimpiä en-
simmäisiä toimenpiteitä ovat oma tulenkäyttö 
vihollisen toiminnan vaikeuttamiseksi ja haa-
voittuneen siirtäminen suojaan.

Haavoittuneen tulee ensisijaisesti pyrkiä siir-
tymään suojaan omatoimisesti ja tarvittaessa 
häntä on käskettävä siihen. Mikäli liikkumi-
nen aiheuttaa haavoittuneeseen kohdistuvaa 
tulitusta, on häntä käskettävä pysymään täysin 
liikkumatta, kunnes hätäsiirto on mahdollista.

Haavoittuneen jäädessä tulen alle päätöksen 
auttamisesta tai sen lykkäämisestä tekee ryh-
mänjohtaja. Jos haavoittuneella ei ole näkyviä 
elintoimintoja tai vammat ovat ilmiselvästi 
kuolemaan johtavia nopeistakin hoitotoimista 
huolimatta, häntä ei lähdetä auttamaan ennen 
kuin se voidaan tehdä turvallisesti.

Haavoittunut siirretään lähimpään suojaan 
yleensä raahaamalla. Mikäli hätäsiirto on pit-
kä ja haavoittuneella on henkeä uhkaava raa-
javerenvuoto, tyrehdytetään se kiristyssiteellä 
ennen siirtämistä. Mitään muita hoitotoimen-
piteitä ei tehdä tulen alla.

TAISTELUENSIAPU TULELTA SUOJASSA

Taisteluensiapua jatketaan haavoittuneen ja 
auttajan ollessa suojassa tulivaikutukselta. Tä-
män vaiheen hoitotoimenpiteillä pyritään es-
tämään haavoittuneen menehtyminen tais-
teluolosuhteiden yleisimpiin kuolinsyihin ja 
saattamaan hänet evakuointikuntoiseksi.

Haavoittuneen suojavarustusta ja vaatetus-
ta avataan tai leikataan auki vain, mikäli se 
on tarpeen hänen tutkimisekseen, vammojen 
löytämiseksi tai hoitotoimenpiteiden toteut-
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tamiseksi. Haavoittunut on suojattava sään 
vaikutuksilta ensi tilassa. Haavoittunutta on 
rauhoiteltava hoitotoimenpiteiden aikana esi-
merkiksi selostamalla, mitä toimenpiteitä ja 
miksi tehdään seuraavaksi.

Henkeä uhkaava raajaverenvuoto tarkistetaan 
katsomalla ja tunnustelemalla. Henkeä uhkaa-
va verenvuoto on sellainen, jota ei sormilla tai 
kämmensyrjällä painamalla kyetä tyrehdyt-
tämään. Tällainen verenvuoto tyrehdytetään 
asettamalla kiristysside vammakohdasta ylös-
päin vähintään 5 cm tai raajan tyveen, kun 
vuotokohtaa ei kyetä varmuudella heti määrit-
tämään (esim. tulen alla). 

Ilmateiden tukkeutumisen yleisimmät syyt 
ovat tajuttomuus, ilmateiden vammat sekä 
veri tai lima ilmateissä. Ilmateiden avoimuus 
tarkistetaan avaamalla haavoittuneen ilma-
tiet alaleukaa kohottamalla ja kokeilemalla 
esimerkiksi kämmenselällä ilman virtaamis-
ta. Tämän jälkeen tajuton haavoittunut tulee 
kääntää kylkiasentoon. Haavoittuneelle, jon-
ka ilmatiet ovat uhattuna esimerkiksi vakavan 
kasvojen alueen vamman takia tai joka on ta-
juton, voidaan lisäksi asettaa nenänieluputki 
taistelupelastajan toimenpitein.

Hengityksen tarkastaminen toteutetaan heti il-
mateiden avaamisen jälkeen. Jos haavoittuneel-
la on selvästi paheneva hengitysvaikeus sekä 
lävistävä vamma (esimerkiksi luotiosuma tai 
sirpalevamma) rintakehässä, on aina epäiltävä 
keuhko-ontelon ylipainetilaa eli paineilmarin-
taa. Paineilmarinta on jopa muutamassa minuu-
tissa kuolemaan johtava vamma, jonka hätäen-
siapuna käytetään keuhko-ontelon ylipainetilan 
purkamista. Hoitotoimenpide on nimeltään 
neulatorakosenteesi eli keuhko-ontelon hätä-
kanavointi. Toimenpide tehdään yleensä tähän 
soveltuvalla neulalla. Toimenpiteeseen koulu-
tetun henkilön (taistelupelastajan tai lääkintä-
miehen) tulee tehdä toimenpide mahdollisim-
man nopeasti paineilmarinnan todettuaan.

EVAKUOINTI

Evakuointivalmisteluihin kuuluvat erityises-
ti haavoittuneen sokin ehkäisy ja säältä suo-
jaaminen sekä mahdollisuuksien mukaan 
haavoittuneen tarkempi tutkiminen. Mikä-
li haavoittuneita on useampia, tulee huolehtia 

mahdollisuuksien mukaan potilasluokittelus-
ta hoito-/luokittelukorttia hyödyntäen. Haa-
voittuneen mahdollisten muiden vammojen 
hoitaminen voidaan toteuttaa taistelutilanteen 
salliessa. Murtumat lastoitetaan nivelten yli 
vammakohdan kummaltakin puolelta.

Todetut vammat ja tehdyt hoitotoimenpiteet 
kirjataan mahdollisuuksien mukaan haavoit-
tuneen lääkintävarustuksessa olevaan hoito- 
ja luokittelukorttiin, jotta tieto niistä välittyy 
haavoittuneen mukana seuraavalle hoitopai-
kalle. Mahdollisen kiristyssiteen asettamis-
ajankohta ja siteen paikka on merkittävä sekä 
korttiin että itse siteeseen. 

Evakuointia evakuointipaikalle jatketaan ryh-
mänjohtajan käskystä esimerkiksi paareilla tai 
vetolevyllä. Haavoittunut siirretään evakuoin-
tipaikalle ryhmän omin toimenpitein. Jatkoe-
vakuointi hoitopaikalle suoritetaan yleensä 
ajoneuvolla.

Taistelukentällä tapahtuvien nopeiden muutos-
ten vuoksi myös evakuoinnin toimintatapoja ja 
välineitä on kehitetty. Edellä kuvatuilla keinoil-
la kehitetään välittömään henkeäpelastavaan 
osaamiseen liittyviä asioita. Samalla varsinai-
sen vamman hoitamiseen tarvittavaa välineis-
töä hankitaan ja kohdennetaan tarvitsijalle.

Lääkintähuolto on mukana toimintatapo-
jen kokonaiskehittämisessä. Taisteleville jou-
koille määritetään tukeutumispisteitä (mm. 
täydennykset ja evakuoinnit) osana taistelu-
kentän huoltoverkkoa. Näillä toimenpiteil-
lä pyritään siihen, että haavoittunut saataisiin 
nopeammin ja varmemmin seuraaville hoito-
tasoille. Tietojärjestelmien kehittämisellä saa-
daan paikkatieto välitettyä tietojärjestelmissä. 
Maastoskoottereilla ja muulla maastoliikku-
valla kalustolla kyetään nopeuttamaan lääkin-
tähuoltoa ja kohdentamaan sitä tarvitsijalle.  
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KATSAUS: KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI VIISI 
VUOTTA TAISTELUPELASTAJAKOULUTUKSEN 

KÄRKIJOUKOSSA
Jari Tiilikka

While most of the other Finnish Defence Forces units are currently drafting their Combat 
Life Saver (CLS) concept, Guard Jaeger Regiment has been developing and implementing 
Tactical Combat Casualty Care (TCCC) -based Combat First Aid training since 2008. During 
this 5-year period, and backed with the latest Committee of TCCC guidelines, regimental CLS 
course curriculum has evolved to a comprehensive training package covering regular military 
personnel, conscript and reservist education of the subject. After over 20 CLS courses and 500 
CLS trainees, several lessons have been identified. The purpose of this paper is to review CLS 
training in Guard Jaeger Regiment and provide lessons learned for others to implement.

Key words: Combat First Aid, Combat Life Saver, Tactical Combat Casualty Care, medical 
training, field medicine

Taisteluensiapu (TSTEA) on taistelutilanteessa 
annettavaa hätäensiapua1,2, joka perustuu Yh-
dysvalloissa 1990-luvun jälkipuoliskolla lan-
seerattuun Tactical Combat Casualty Care3 –
toimintamalliin (TCCC). Keskeisimpiä eroja 
siviiliyhteiskunnan ensihoito- ja ensiapuperi-
aatteisiin ovat taistelukentän poikkeavat olo-
suhteet (mm. vihollisen tulitus, lääkintämate-
riaalin rajallisuus ja suuret potilasmäärät) sekä 
vaatimus toteuttaa joukolle käsketyt tehtävät 
tappioista huolimatta. Näiden seurauksena TC-
CC-toimintamallin tavoitteina ovat 1) haavoit-
tuneen hoitaminen, 2) lisätappioiden estäminen 
ja 3) joukolle käsketyn tehtävän suorittaminen. 
Tavoitteisiin pyritään keskittymällä niihin hen-
genvaarallisesti haavoittuneisiin, jotka ovat au-
tettavissa yksinkertaisin ensiaputoimenpitein4. 
TCCC-komitean5 (CoTCCC) jatkuvasti päivit-
tämät toimenpidesuositukset on jaettu kolmeen 
selvästi erotettuun vaiheeseen:

• ensiapu tulen alla (Care Under Fire)

• ensiapu/-hoito tulelta suojassa (Tactical 
Field Care) 

• ensiapu/-hoito evakuoinnin aikana (Tacti-
cal Evacuation Care) 

Edellä lueteltu jaottelu mm. rajaa tulen alla 
tehtävät ensiaputoimenpiteet korkeintaan ki-
ristyssiteen asettamiseen.1,4

TCCC-toimintamallin laajamittainen käyt-
töönotto 2000-luvun konflikteissa, erityises-
ti Irakissa ja Afganistanissa, on saanut taistelu-
vammoihin menehtyneiden määrät laskemaan 
historiallisen alas. TCCC-periaatteet jo 1990-lu-
vun loppupuolella käyttöön ottaneen yhdys-
valtalaisen 75. Ranger-rykmentin tappiotilas-
tot vuosina 2001-2010 antavat esimerkin niiden 
toimivuudesta: 419 taistelussa haavoittunutta, 
joista 32 menehtyi – näistä mahdollisesti pelas-
tettavissa ennen sairaalatason hoitoa oli nolla.6 

TCCC-perusteinen taisteluensiapu on käsittee-
nä noussut Suomen puolustusvoimissa tietoi-
suuteen 2000-luvun jälkipuoliskolla muutamia 
erikoisjoukkojen poikkeuksia lukuun ottamat-
ta2,7,8, ja vasta 2013 käyttöön hyväksytty Tais-
telijan opas on antanut sille virallisen määritel-
män1. Maavoimien uudistettuun taistelutapaan 
liittyen koulutusta antavat joukko-osastot ovat 
äskettäin saaneet velvoitteen opettaa TSTEA-
perusteita kaikille koulutettaville sekä tuottaa 
jalkaväkiryhmiin ensiaputaitojen osalta jatko-
koulutettuja taistelupelastajia.9

Kaartin jääkärirykmentissä (KAARTJR) TC-
CC-periaatteisiin nojaava taisteluensiapu- ja 
taistelupelastajakoulutus käynnistyi oma-aloit-
teisesti jo syksyllä 2008, ja kuluneen viiden 
vuoden aikana koulutuskäytänteet sekä niiden 
tuoma suorituskyky ovat hioutuneet toimivaksi 
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kokonaisuudeksi rykmentin tuotantovastuulle 
käsketyissä joukoissa. Tämä katsaus kuvaa tuo-

ta kehitystyötä ja siitä saatuja havaintoja taiste-
lupelastajakoulutuksen osalta.

Esimerkki taistelupelastajien koulutuksessa käytetystä ensihoito-lajittelukortista.

Esimerkki yksinkertaisesta vammakuvauskortista.
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TAISTELUENSIAPUKOULUTUKSEN 
KÄYNNISTÄMINEN

TSTEA-koulutus käynnistyi KAARTJR:ssä 
syksyllä 2008 yksittäisen kouluttajan omas-
ta aloitteesta, perustuen hänen kokemuksiinsa 
kansainvälisistä tehtävistä sekä yhdysvaltalai-
siin TCCC-hoitosuosituksiin ja -opetusmateri-
aaleihin. Varusmiehille suunnattu ensimmäi-
nen ”Ryhmän ensiapumiehen kurssi” oli 
onnistunut ja loi kurssin johtajalle edellytyk-
set käynnistää myös palkatun henkilökun-
nan koulutus valtakunnallisesti ensimmäisenä 
henkilökunnan TSTEA-kurssina tammi-huh-
tikuussa 2009. Sekä varusmiesten että henki-
lökunnan pilottikursseilla merkittävän osan 
kouluttajakunnasta muodostivat reservistä 
kutsutut terveydenhuollon ammattilaiset yh-
dessä Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK) 
komentamien lääkärin ja kenttäsairaanhoitaji-
en kanssa.

Näitä pilottikursseja seurasivat vuosittainen 
”Kaartin jääkärirykmentin taisteluensiavun 
kouluttajakurssi palkatulle henkilökunnal-
le” sekä varusmiesten taistelupelastajakurssit 
(alkuvaiheessa ”taisteluensiapukurssit”) en-
sin Kaartin pataljoonassa (KAARTP) ja ke-
väästä 2011 alkaen myös Uudenmaan Jää-
käripataljoonassa (UUDJP). Reserviläisten 
kouluttajakoulutus aloitettiin syksyllä 2012 ja 
ensimmäinen KAARTJR:n Maanpuolustus-
koulutusyhdistykseltä (MPK) tilaama taiste-
luensiapukurssi toteutettiin keväällä 2013.

PALKATUN HENKILÖKUNNAN KOULUTUS

Palkatun henkilökunnan ensimmäinen tais-
teluensiapukurssi Kaartin jääkärirykmentis-
sä toteutettiin kaksiosaisena, yhteensä kuuden 
päivän kurssina tammi- ja huhtikuussa 2009. 
Kyseessä oli pilottikurssi, sillä vastaavanlais-
ta TCCC-periaatteisiin pohjautuvaa kurssitus-
ta ei puolustusvoimissa ollut lainkaan toteu-
tettu siihen mennessä.8 Kurssin opetussisältö 
ja harjoitukset perustuivat pääosin rykmentis-
sä 2008 järjestetyn varusmiesten pilottikurssin 
toteutukseen, ja kurssista saatu palaute oli po-
sitiivista. 

Pilottikurssin menestys nosti taisteluensiavun 
toimintamallit myös rykmentin johdon tietoi-

suuteen, ja KAARTJR:n toimintasuunnitel-
massa vuodelle 2010 henkilökunnan taiste-
luensiapukurssi oli jo nostettu vakiintuneiden 
”pakollisten” taisteluteknisten kurssien rinnal-
le. Rykmentin komentajan linjauksen mukai-
sesti kaikkien rykmentin ammattisotilaiden 
tuli käydä nämä kurssit kolmen vuoden sisällä 
joukko-osastoon tulostaan. 

Vuonna 2010 henkilökunnan taisteluensiavun 
kouluttajakurssi koki muutamia muutoksia 
ensimmäiseen kurssiin nähden: kurssin johta-
ja vaihtui, ja kurssi muutettiin yhdeksi viiden 
päivän kokonaisuudeksi. Kouluttajahenkilös-
tön määrää kasvatettiin ammattisotilailla sekä 
kenttäsairaanhoitajilla, ja kurssille kutsuttiin 
myös reservistä palvelukseen edellisellä kurs-
silla upseerikokelaana palvellut lääkäri.

Perusharjoitus cABCDE, haavoittuneen tutki-
minen ja ensiapu.

Vuoden 2011 kurssista alkaen kurssin johtaja-
na oli jälleen uusi henkilö, jolla kuitenkin oli 
aiemmistakin henkilökunnan kursseista ko-
kemusta sekä osallistujana että kouluttajana. 
Tämä useamman vuoden pysyvyys sekä ak-
tiivinen palautteen kerääminen mahdollistivat 
tehokkaasti kurssijärjestelyiden sekä -sisäl-
lön kehittämisen entisestään. Kurssin osallis-
tujavahvuus vakiintui noin 24 kurssilaiseen, ja 
kouluttajahenkilöstöön kuului lääkäri, yksi tai 
useampi kenttäsairaanhoitaja sekä 3-4 ammat-
tisotilasta. Kouluttajiksi valittiin KAARTJR:n 
muiden henkilökunnalle suunnattujen kurs-
sien tavoin mahdollisimman kokeneita sekä 
aiheeseen motivoituneita henkilöitä. Kou-
luttajien pysyvyys oli kuitenkin vähäistä hen-
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kilöstön nopean tehtäväkierron, jatko-opinto-
jen sekä muiden päällekkäisten työtehtävien 
vuoksi. 

Osallistujien antama palaute kursseista on ollut 
kiitettävää ja vuoden 2013 keväällä, viisi kou-
luttajakurssia ja noin 120 kurssilaista myöhem-
min, KAARTJR:n perusyksiköissä palvelevis-
ta ammattisotilaista noin 55 % on suorittanut 
taisteluensiavun kouluttajakurssin hyväksytys-
ti. Heidän lisäkseen kouluttajakurssin suoritta-
neisiin kuuluu noin 40 poliisia, rajavartijaa ja 
muiden joukko-osastojen ammattisotilasta.

VARUSMIESTEN KOULUTUS

Taisteluensiavun pilottikurssin jälkeen taistelu-
pelastajien, silloiselta työnimeltään taisteluen-
siapumiesten, koulutus jatkui syksystä 2009 
alkaen KAARTP:n sotilaspoliisikoulutusta an-
tavissa yksiköissä (Sotilaspoliisikomppania ja 
2. Jääkärikomppania). Kurssit toteutettiin eri-
koiskoulutuskauden (E-kausi) alussa tehtävään 
valituille sotilaspoliisimiehistön jäsenille. Kurs-
sien aikaisesta ajankohdasta johtuen lääkintä-
miehiä ei vielä näille kursseille saatu mukaan.

Kevään 2011 saapumiserällä UUDJP:ssa käyn-
nistyi uudelleen kaupunkijääkärikomppanioi-
den joukkotuotanto, ja myös TSTEA-koulutus 
pääsi pataljoonassa vauhtiin. E-kaudelle muo-
dostettuihin kaupunkijääkäriryhmiin esivalit-
tiin motivoituneita ja hyväkuntoisia varusmie-
hiä, jotka E-kauden ensimmäisen kuukauden 
niin sanottujen tehtäväkurssien jälkeen komen-
nettiin viikon taistelupelastajakurssille. Lisäksi 
kurssille osallistuivat kaikki irrotettavissa ole-
vat lääkintäaliupseerit sekä juuri Lääkintäkou-
lun kurssilta valmistuneet lääkintämiehet. 

Kevään 2011 kurssin jälkeen UUDJP ja 
KAARTP ovat jatkaneet taistelupelastajakurs-
sien toteuttamista pääsääntöisesti E-kauden 
puolivälin tienoilla. Kursseille valitaan osal-
listujat halukkaista, hyväkuntoisista miehistön 
jäsenistä. Lisäksi niille osallistuvat kaikki ir-
rotettavissa olevat lääkintämiehet ja -aliupsee-
rit sekä kaupunkijääkärikomppanioiden tarkka-
ampujapartiot kokonaisuudessaan. UUDJP:n 
Tukikomppaniasta (TUKIK) osallistujia on 
kyetty lähettämään kursseille vasta keväästä 
2013 alkaen joukkotuotantovelvotteiden muut-
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tumisen myötä. Edelleen haasteena säilyy tais-
telupelastajien kouluttaminen kaupunkijääkä-
rikomppanioiden tukiosiin kuuluviin ryhmiin 
(mm. kranaatinheitin-, kranaattikonekivääri- 
ja pioneeriryhmät), koska kurssien ajankohta 
osuu keskelle em. ryhmien koulutuksen kan-
nalta kriittisiä taistelu- ja ampumaharjoituksia.

KAARTJR:n ”Saapumiserän koulutussuunni-
telmaan”, joka on tärkein saapumiserän koulu-
tusta ohjaava asiakirja, taistelupelastajakurssi(t) 
lisättiin vasta erälle 1/2013. Tätä edeltäneet 
varusmiesten kurssit toteutettiin ilman jouk-
ko-osastotason virallista ohjausta, joskin lin-
jaorganisaation hyväksynnällä. Erityisesti 
ensimmäisten vuosien aikana taistelupelasta-
jakoulutuksen selkärankana olivat muutamat 
asiaan vihkiytyneet kouluttajat yhdessä Santa-
haminan terveysaseman (SANTERVAS) kent-
täsairaanhoitajien kanssa, esimiestensä myön-
teisen suhtautumisen tukemana.

Taistelupelastajakurssien jälkeen taistelupelasta-
jien ja lääkintämiesten koulutus jatkuu E- ja J-
kauden aikana erilaisissa soveltavissa harjoituk-
sissa sekä syksystä 2012 alkaen J-kauden alussa 

toteutettavassa uudistetussa KAARTJR:n kent-
tälääkintäharjoituksessa. Tämä 3-4 päivän har-
joitus alkaa taistelupelastajilla taisteluensiavun 
perusteiden kertaamisella sekä syventämisellä ja 
lääkintämiesten osalta ensihoitopaikan toimin-
taan perehtymisellä. Harjoituksen soveltavassa 
vaiheessa muodostetaan komppanian kenttälää-
kintäketju haavoittumispaikalta ensihoitopaikal-
le, ja maskeerattujen ”haavoittuneiden” avulla 
harjaannutetaan niin taistelupelastajien, joukku-
een lääkintämiesten kuin komppanian lääkintä-
ryhmienkin toimintaa omissa tehtävissään.

RESERVILÄISTEN KOULUTUS

Reserviläisten TSTEA-koulutus KAARTJR:ssä 
käynnistettiin marraskuussa 2012 kahdesta 
kurssiviikonlopusta muodostuvana vapaaeh-
toisena harjoituksena (VEH) ja sitä jatkettiin 
maaliskuussa 2013 toisella samanlaisella kurs-
sikokonaisuudella. Kurssien tavoitteena oli kou-
luttaa MPK:n reserviläiskouluttajia ja antaa heil-
le edellytykset toimia kouluttajina KAARTJR:n 
MPK:ltä tilaamilla taisteluensiapukursseilla. 
Osallistujat rekrytoitiin pääasiassa Helsingin 
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maakuntakomppaniasta sekä pääkaupunkiseu-
dun reserviläisjärjestöistä, ja kahden kurssin tu-
loksena MPK:n kouluttajapoolissa on 11 kurs-
sin hyväksytysti suorittanutta reserviläistä.

Reserviläisten taisteluensiavun kouluttajakurs-
sit perustuivat kovapanosammuntoja myö-
ten palkatun henkilökunnan kurssien läpivien-
tisuunnitelmaan, täydennettynä muutamalla 
tunnilla kouluttajakoulutusta. Kurssien osal-
listujamäärää rajoittivat monien reserviläisten 
mahdollisuudet sitoutua kahtena peräkkäisenä 
viikonloppuna toteutettuun koulutukseen sekä 
kouluttajahenkilöstön määrän rajallisuus sota-
harjoitusperusteisissa, viikonloppuisin toteute-
tuissa harjoituksissa. Lisäksi kurssien hyväk-
sytysti suorittaneiden määrää rajoitti kurssien 
fyysinen haastavuus. Vaatimustaso oli identti-
nen palkatun henkilökunnan sekä varusmies-
ten kursseihin nähden, ja vain 70 % aloitta-
neista suoritti kurssin kokonaisuudessaan.

Ensimmäinen Kaartin jääkärirykmentin 
MPK:ltä tilaama kurssi toteutettiin Santaha-
minassa huhtikuussa 2013, ja sen perusteel-
la reserviläisille suunnatut taisteluensiavun 
kouluttajakurssit olivat päässeet opetustavoit-
teisiinsa. MPK:n kurssin johtajana sekä kou-
luttajina toimineet reserviläiset olivat moti-
voituneita ja ammattitaitoisia, ja suurimmalla 
osalla aiempi terveydenhuoltoalan koulutus 
sekä kokemus tukivat hyvin kurssin onnistu-
nutta toteutusta.

OPETUSSISÄLTÖ JA -MATERIAALI

KAARTJR:n taistelupelastajakurssien opetus-
sisältönä käytettiin ensimmäisten kurssien ai-
kana 2008-2010 silloisen kurssinjohtajan laa-
timaa aineistoa, joka perustui Yhdysvaltojen 
asevoimien verkkosivuilta löytyvään Com-
bat Life Saver (CLS) -opetusmateriaaliin sekä 
heinäkuun 2008 TCCC-hoitosuosituksiin. 
Materiaalin tarkastamiseen olivat ennen kurs-
sien alkua osallistuneet myös SANTERVAS:n 
kenttäsairaanhoitajat, ja oppituntisisältöjen 
osalta pieniä päivityksiä ulkoasuun tehtiin ke-
vään 2010 henkilökunnan kurssille.

Loppuvuodesta 2010 siirryttiin kurssien ope-
tussisällössä noudattamaan tämän artikkelin 
kirjoittajan suomentamia, yhdysvaltalaisen 
CoTCCC:n julkaisemia hoitosuosituksia sekä 

suorituskykyvaatimuksia. Suoniyhteyden 
avaaminen poistettiin koulutettavista aiheis-
ta, ja poikkeuksena taistelupelastajan (CLS) 
suorituskykyvaatimuksiin jätettiin muutamia 
toissijaisia ensiaputoimenpiteitä pois kurssien 
opetussisällöstä. Vuoden 2011 henkilökunnan 
ja varusmiesten kursseille päivitettiin pääosa 
käytettävistä koulutuskorteista sekä siirryttiin 
käyttämään koulutuksessa artikkelin kirjoit-
tajan laatimaa potilaskorttia sekä vammaku-
vauskortteja.

Vuoteen 2012 mennessä päivitettiin kaik-
ki oppituntiaineistot sekä koulutuskortit nou-
dattamaan viimeisimpiä TCCC-hoitosuosituk-
sia10,11, minkä lisäksi kurssilaisille valmisteltiin 
A5-kokoiset muistirungot taistelupelastajan 
ensiaputoimenpiteistä sekä potilasselvityksen 
(triage) perusteista. Vuoden 2012 jälkeen kou-
lutusaineistoihin on tehty vähäisiä päivityksiä 
kursseilta saadun palautteen sekä TCCC-aihe-
piiriin liittyvien vertaisarvioitujen tutkimusar-
tikkelien perusteella. TCCC-hoitosuosituksiin 
liittyvät muistisäännöt (”cABC”, ”AVPU”, 
”MIST”) on alusta alkaen säilytetty englan-
ninkielisinä, virallisten suomennosten puuttu-
essa.

Niin henkilökunnan kuin asevelvollistenkin tais-
teluensiavun koulutuksessa jatkuvana haasteena 
on ollut koulutusmateriaali. Sotavarusteeksi hy-
väksytty lääkintämateriaali on laadukasta ja pää-
sääntöisesti ajanmukaista (mm. Paineside 2005, 
kiristysside M2010, nenänieluputki, CELOX, il-
marintasidos HALO jne12), mutta sen saatavuus 
koulutuskäyttöön on riittämätöntä. 

Suurin osa ensiaputarvikkeista kestää koulutus-
käytössä jopa satoja käyttökertoja, mutta kou-
lutusvolyymin kasvaessa joukko-osaston laa-
juiseksi, tulee välineistön riittävyys vastaan. 
Tähän on KAARTJR:ssä vastattu keskittämäl-
lä kaiken taisteluensiapumateriaalin hallinnoin-
ti esikuntaan koulutusosastolle. Seuraamal-
la koulutusvälineistön kulkua jopa yksittäisen 
artikkelin tarkkuudella sekä keskittämällä sitä 
kurssiajankohtiin, on jaossa oleva vähäinen 
materiaali saatu niukasti riittämään tarvitsijoil-
le. Lisäksi erilaisin innovatiivisin ratkaisuin on 
luotu harjoitusvälineitä kuluvien kalliiden ensi-
apumateriaalien tilalle – esimerkkeinä hemos-
taattijauheet talkista, lääkeaineet makeisista tai 
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ilmatiivit sidokset kontaktimuovista. 

Varusmiesten taistelupelastajakurssien alus-
sa osallistujille jaetaan taistelupelastajan va-
rustus, joka seuraa koulutettavia aina J-kau-
den loppuun saakka. Näin materiaalia on aina 
käytettävissä, kun aikaa harjoitteluun löytyy. 
Vaikka kyseessä ovatkin ”käytetyt” koulutus-
välineet, järjestely täydentää myös normien 
edellyttämää lääkinnällistä varautumista kai-
kissa koulutustapahtumissa.

KOKEMUKSIA KOULUTUKSEN 
TOTEUTTAMISESTA

Lähes viiden vuoden ja 500 taistelupelastaja-
kurssilaisen kokemuksella KAARTJR:ssä on 
saatu runsaasti kokemuksia taisteluensiapu-
koulutuksen toteuttamisesta. Seuraavassa tuo-
daan esille niistä muutamia, jotka saattavat 
palvella parhaillaan muissa joukko-osastoissa 
käynnistyvää taistelupelastajakoulutusta.

Taistelupelastajan koulutus KAARTJR:ssä ra-
kentuu taistelupelastajakurssista, harjaantumi-
sesta ensisijaiseen koulutushaaran mukaiseen 
tehtävään E-kaudella, kenttälääkintäharjoi-
tuksesta J-kauden alussa, käytännön taistelu-
harjoituksista J-kauden aikana sekä ”lopulli-
sesta näytöstä” koulutustason arvioinneissa. 
Suurin osa soveltavista, tilanteenmukaisis-
ta ensiapusuorituksista tapahtuu E- ja J-kau-
den harjoituksissa osana omaa ryhmää. Laa-
dukkaan koulutuksen tarjoaminen edellyttää, 
että joukkueen kouluttajalla on valmiudet ku-
vata haavoittumistilanteita sekä antaa palau-
tetta suorituksista. Tähän ei päästä pelkillä rei-
sitaskusta löytyvillä vammakuvauskorteilla, 
vaan kouluttajalla itsellään on oltava riittävä 
taisteluensiavun osaaminen. Viisi henkilökun-
nan kurssia myöhemmin vasta hieman yli puo-
let KAARTJR:n perusyksiköissä palvelevasta 
kouluttajakunnasta on saanut riittävän koulu-
tuksen aiheeseen, mistä johtuen taistelupelas-
tajille annetun koulutuksen laatu palveluksen 
jälkimmäisellä puoliskolla vaihtelee yhä mer-
kittävästi.

Taistelupelastajakurssien ajankohta osuu pää-
asiassa E-kauden puolivälin tienoille, jolloin 
osallistujilla on jo perusteet oman koulutus-
haaransa taidoista ja lääkintämiehet ovat pa-
lanneet lääkintämieskurssilta yksiköihinsä. 

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta pataljoonat 
ovat pitäneet omat taistelupelastajakurssinsa, 
sillä perusyksiköiden koulutusrytmi kulkee eri 
tahtia ja kaikille soveltuvan ajankohdan löy-
täminen on erittäin vaikeaa. Yhteiset kurssit 
ovat silti tavoitteena jokaisella saapumiseräl-
lä, sillä ne mahdollistavat niin kouluttajien 
kuin koulutusmateriaalinkin keskitetyn ja te-
hokkaan käytön.

KAARTJR:n lääkintämiehet ja -aliupseerit 
koulutetaan vielä toistaiseksi Lääkintäkou-
lussa Lahdessa. Vaikka heidän koulutukseen-
sa kuuluu elementtejä taisteluensiavusta, on 
taistelupelastajat ja lääkintämiehet saatu ”pu-
humaan samaa kieltä” vasta kurssittamalla 
molemmat samalla kurssilla E-kauden puoli-
välissä. Tämä yhtenäistävä koulutusjakso on 
koulutustason arviointien perusteella merkit-
tävästi kehittänyt komppanioiden lääkintä-
ketjun suorituskykyä. Mikäli lääkintämiehiä 
ei ole saatu mukaan, ovat heidän ensiapuval-
miutensa J-kaudella olleet keskimäärin selväs-
ti heikompia verrattuna taistelupelastajakurs-
sin käyneisiin.

Taistelupelastajan ja joukkueen lääkintämie-
hen tehtävät ovat fyysisesti vaativia, mikä 
näkyy kurssien sisällössä ja on huomioita-
va kurssilaisia valittaessa. Vakiintuneita pää-
syvaatimuksia KAARTJR:n kursseilla ei ole, 
mutta esimerkiksi UUDJP:n kursseilla taiste-
lupelastajien P-kauden 12 minuutin juoksu-
testin minimivaatimuksena on pidetty 2600 
metriä ja lihaskuntotestin osalta vähintään hy-
vää tulosta. Lääkintämiesten osalta näitä vaa-
timuksia ei ole, mutta taistelupelastajakurssi 
antaa hyvät perusteet arvioida heidän soveltu-
vuuttaan komppanian lääkintäryhmän jäsenen 
tai selvästi vaativampaan joukkueen lääkintä-
miehen tehtävään.

Taistelupelastajakursseilla osallistujien taiste-
luteknisen osaamisen taso vaihtelee merkittä-
västi riippumatta siitä, onko kyseessä palkat-
tu henkilökunta, reserviläiset tai varusmiehet. 
Tämä rajoittaa kurssilla toteutettavien tais-
teluteknisten harjoitusten haastavuutta, jotta 
koulutusaika kyetään käyttämään oleelliseen 
eli taisteluensiapuun. KAARTJR:n kursseil-
la toteutetaan lähes vakiomuotoisia sovelta-
via taisteluensiapuharjoituksia, joiden taiste-
lutekninen osuus on nopeasti koulutettavissa 
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perusosaamisen tasosta riippumatta. Nämä 
harjoitteet on lisäksi räätälöity KAARTJR:n 
kouluttamien joukkojen perustoimintaympä-
ristöön rakennetulle alueelle.

Taisteluensiavun osaaminen henkilöityy hel-
posti kouralliseen ammattisotilaita ja kent-
täsairaanhoitajia. Ammattisotilaiden osalta 
tämän osaamisen ja erityisesti kouluttajako-
kemuksen henkilöitymisen haasteena on ollut, 
että kurssien johtajat ovat pääsääntöisesti ol-
leet upseereita. Nopea tehtäväkierto, virkau-
rakurssit sekä nuorilla luutnanteilla maiste-
riopintojen läheisyys tekevät jatkuvuuden 
saavuttamisesta hankalaa, ja juuri tästä syys-
tä taistelupelastajakurssien johtovastuut olisi 
edullista antaa opisto- tai aliupseereille. Tällä 
taattaisiin osaamisen pysyvyys ja koulutuksen 
kehittäminen kokemusten perusteella.

Reserviläisten taistelupelastajakoulutus on ta-
loudellisinta toteuttaa vapaaehtoisina sotilaal-
lisina harjoituksina. Hyvä osaamistaso saa-
vutetaan noin 35 tunnin koulutuksella, mikä 
edellyttää KAARTJR:n toteuttamien taiste-
luensiavun kouluttajakurssien tavoin kahta 
viikonlopun harjoitusta. Yhtenä viikonloppu-
na toteutettu tiivis, noin 20 tunnin kurssi an-
taa perusteet taistelupelastajana toimimiseen, 
mutta ilman harjaantumisvaihetta (2. kurssi-
viikonloppu tai varusmiehillä E- ja J-kauden 
harjoitukset) osaaminen jää pinnalliseksi. Täs-
tä johtuen kannattaa luoda useammasta eri 
kurssista muodostuva taisteluensiapukoulu-
tuksen kokonaisuus, joka mahdollistaa jous-
tavan osaamisen kehittämisen esimerkiksi 
taistelija/ryhmänjohtaja-, taistelupelastaja, pe-
rus- ja taistelupelastaja, syventävä -tasoluokit-
telulla.

Taisteluensiavun kouluttajakurssit ovat perus-
edellytys onnistuneille MPK:n kursseille, nii-
den antaessa yhtenäisen osaamispohjan sekä 
kenttälääkintävälineistön tuntemuksen haluk-
kaille kouluttajareserviläisille. Kouluttajiksi 
kannattaa pyrkiä saamaan terveydenhuoltoalan 
ammattilaisia, mutta taistelupelastajakursseil-
la on kysyntää myös perustaistelutekniikan 
kouluttajille. Vapaaehtoisten sotilaallisten har-
joitusten valvojaksi on asetettava taisteluen-
siavun osaava ammattisotilas, joka kykenee 
valvomaan, että annettu koulutus noudattaa 

harjoituksia tilaavan tahon koulutusvaatimuk-
sia.

POHDINTA

Taistelupelastajakoulutus käynnistettiin 
KAARTJR:ssä käytännössä ilman ulkopuolis-
ta ohjausta, tukeutuen yhdysvaltalaisiin ope-
tusmateriaaleihin sekä useista eri suunnista 
koottuun osaamiseen. Sama periaate on myös 
jatkunut, ja koulutus perustuukin yhdysvalta-
laisen CoTCCC:n laatimiin hoitosuosituksiin 
sotavarustukseen kuuluvien ensiapuvälinei-
den saatavuuden rajoissa. Vaikka taisteluen-
siavun tutkimus tai kehittäminen eivät kuu-
lukaan KAARTJR:n tehtäviin, on pääosa 
teoriaopetusmateriaalista, toimintamalleis-
ta sekä koulutusvälineistä ideoitu ja tuotettu 
joukko-osaston omin toimenpitein.

Laadukas taisteluensiavun ja taistelupelasta-
jien koulutus edellyttää viimeisimpään tutki-
mustietoon pohjautuvia toimenpidesuosituk-
sia ja niihin perustuvia suoritusvaatimuksia. 
CoTCCC:n ajantasaiset suositukset perustuvat 
pitkälti kokemuksiin Irakin ja Afganistanin 
konflikteista, joissa erityisesti loppuvaiheessa 
taistelun kuva on poikennut merkittävästi siitä, 
mihin suomalainen kenttälääkintäjärjestelmä 
ensisijaisesti valmistautuu. Vaikka kotimai-
nen kokemus ja tutkimustyö taisteluensiavun 
osalta ovatkin erittäin vähäistä, voitaisiin 
CoTCCC:n tai kanadalaisen Combat Casual-
ty Care Work Groupin (CCC WG)13 kaltaisella 
elimellä luoda taisteluensiavulle yhteiset pe-
rusteet, keskitetysti laaditut opetusmateriaalit 
lähdemerkintöineen sekä kansallisesti hyväk-
sytyt ”Käypä hoito” -suositukset.

Taisteluensiavun perusteet yksittäisten tais-
telijoiden osalta on nyt saatu sisällytet-
tyä päivitettyyn Taistelijan oppaaseen, mut-
ta taistelupelastajatoimintamalli yhdessä 
suorituskykyvaatimusten kanssa on vielä tois-
taiseksi jäänyt virallisten juhlapuheiden tasol-
le. Maavoimien ohjesäännöstön parhaillaan 
voimakkaasti päivittyessä, voisi samalla aue-
ta sopiva hetki lääkintämiehille ja taistelupe-
lastajille suunnatun ”Taisteluensiavun käsikir-
jan”14 laatimiselle. Tällainen käsikirja takaisi 
joukko-osastoille yhtenäiset perusteet ”Taiste-
lutavan 2015” edellyttämään ryhmä- ja jouk-
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kuetasan taisteluensiavun koulutukseen.

KAARTJR:ssä laadukkaaseen TSTEA-kou-
lutukseen tarvittava nykyaikainen ensiapu-
materiaali on saatu toistaiseksi riittämään sen 
keskitetyllä hallinnoinnilla sekä itse edullises-
ti kehitetyillä koulutusvälineillä. Taisteluen-
siapukoulutuksen volyymin kasvaessa mer-
kittävästi lähitulevaisuudessa, on tähän syytä 
valmistautua valtakunnallisesti varaamalla 
joukko-osastoille koulutuskäyttöön riittäväs-
ti ensiapumateriaalia. Ylivuotista suunnittelua 
ja materiaalihallintoa varten lääkintämateriaa-
li on syytä liittää esimerkiksi ampumatarvik-
keiden ja pioneerimateriaalin tavoin puolus-
tushaarakohtaisiin toimintasuunnitelmiin.

Riittäväkin koulutusmateriaali ilman am-
mattitaitoista kouluttajakuntaa on tuhlaus-
ta. KAARTJR on kurssittanut kouluttajiaan 
jo viisi vuotta, ja silti vain hieman yli puolet 
perusyksiköiden kouluttajien rivivahvuudes-
ta on saanut kattavat perusteet taisteluensi-
avusta. Lääkintäkoulun kurssittaessa valta-
kunnallisesti noin 30 kouluttajaa vuodessa ja 
ensiapuhenkilön pätevyyteen johtavan (SPR:n 
EA1-kurssiin pohjautuvan) ensiapuopetuksen 
viedessä ajan henkilökunnan peruskoulutuk-
sessa, ei riittävän TSTEA-osaamispohjan syn-
tymistä suhteessa koulutusvolyymin kasvuun 
ole lähiaikoina odotettavissa. Mikäli taiste-
luensiapua ei priorisoida sotilasopetuslaitok-

sissa siten, että sille saadaan raivattua aikaa ja 
resursseja opetussuunnitelmissa, tai Lääkintä-
koulun kurssivolyymia kasvateta merkittäväs-
ti, jää tarvittavan osaamisen jalkauttamisel-
le käytännön vaihtoehdoksi enää paikallisesti 
toteutetut taisteluensiavun kouluttajakurssit 
KAARTJR:n esimerkin mukaisesti.

KAARTJR:n kokemukset taisteluensiapu-
koulutuksen omistajuudesta ovat yhte-
neväisiä mm. Yhdysvaltojen6 ja Kanadan13 

asevoimien kokemuksien kanssa. Ensi nä-
kemältä niin taistelupelastajien kuin lääkin-
tämiestenkin koulutus lankeaa kenttälääkin-
nän ja tätä kautta SOTLK:n alle, kurssittaahan 
Lääkintäkoulu KAARTJR:n lääkintämiehet 
ja SANTERVAS:n kenttäsairaanhoitajat ovat 
avainhenkilöitä kaikessa taisteluensiapukou-
lutuksessa. KAARTJR:ssä vastuunjako on 
kuitenkin ollut selvä jo useita vuosia – koulu-
tusosasto omistaa rykmentin taisteluensiapu-
koulutuksen, SOTLK:n henkilökunta osallis-
tuu suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Tämä linjaorganisaation omistajuus mahdol-
listaa koulutuksen painopisteiden luomisen, 
resurssien kohdentamisen ja viimeisimmän 
tiedon jalkauttamisen kaikille koulutusta an-
taville tahoille. Saman periaatteen tulisi to-
teutua myös puolustusvoimien laajuudessa – 
taisteluensiapukoulutuksen tulee kuulua myös 
puolustusvoimien uudessa kokoonpanossa 

Soveltava harjoitus, haavoittuneen hätäsiirto tulen alta.
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koulutuksen suunnittelusta ja toimeenpanos-
ta vastaavalle organisaatiolle, SOTLK:n ja tu-
levaisuudessa mahdollisen toimintamallien 
kehittämisestä vastaavan työryhmän tukiessa 
toimintaa.

Taisteluensiavun toimintamallit sekä taistelu-
pelastajien kouluttaminen ovat puolustusvoi-
mille tervetullut harppaus nykyaikaisen kent-
tälääkinnän pariin ruohonjuuritasolla. Voidaan 
todeta, että TCCC:n ja taisteluensiavun periaat-
teet ovat verellä kirjoitettuja – ottamalla ne ko-
timaassa käyttöön jo rauhan aikana vältytään 
niiden oppimiselta oman kantapään kautta.

Kirjoittaja:
Jari Tiilikka
kapteeni, sektorin johtaja
Kaartin jääkärirykmentin esikunta, koulutusosasto

Kirjoittaja on ollut mukana henkilökunnan ja 
asevelvollisten taistelupelastajakoulutuksessa Kaartin 
jääkärirykmentissä vuodesta 2009. 
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Kirjoittaja, Oskari Hellman, puolustusvoimat
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LENTOMEKAANIKON BENTSEENIALTISTUMINEN 
JA LEUKEMIAVAARA

Heini Keinänen

Moottoripolttoaineille altistutaan niiden kuljetuksen yhteydessä (lastaus- ja purkuhenkilös-
tö). Itse työvaiheen aikaiseen altistumistasoon vaikuttavat merkittävästi työmenetelmät ja 
sääolot. Huoltokorjaamotyössä altistuminen tapahtuu hengitysteitse ja ihon kautta bensii-
nimoottoreiden polttoainepumppujen korjauksessa sekä suodattimien vaihdossa. Bentseenin 
suurin sallittu pitoisuus työpaikan ilmassa on 3,25 mg/m3 (VNp 716/2000).

Bentseenin tärkein altistumistie on hengitys-
teitse imeytyminen. Ihon kautta imeytyminen 
on vähäisempää. Tavallisimmin altistumista 
mitataan virtsan mukonihapon avulla. Elimis-
töön kulkeutunutta bentseeniä voidaan mitata 
myös verestä 1. Äkilliset oireet ovat tyypillisiä 
liuotinaineiden aiheuttamia oireita 2. Bentsee-
nille altistuminen voi aiheuttaa luuydinvauri-
oita, joissa esiintyy luuydinsolujen vajaa- ja 
liikakasvua. Bentseenille altistumisen on to-
dettu aiheuttavan akuuttia myeloista leuke-
miaa (AML) 3. Myös tutkimushavaintoja työ-
peräisen bentseenialtistumisen ja multippelin 
myelooman (MM), akuutin lymfaattisen leu-
kemian (ALL) ja kroonisen lymfaattisen leu-

kemian (CLL) välillä on havaittu, mutta yhte-
ys non-Hodking lymfooman (NHL) ei ole niin 
selvä. Lisätutkimuksia tarvitaan tämän etio-
logisesti heterogeenisen tautiryhmän yhteyk-
sistä bentseenialtistumiseen 4. The Internatio-
nal Agency for Research on Cancer (IARC) 
on luokitellut bentseenin karsinogeenisuu-
deltaan ryhmään 1. Tutkimusten perusteella 
IARC toteaa bentseenin aiheuttavan leukemi-
aa. NHL:n ja bentseenin yhteydestä katsotaan 
olevan rajattua näyttöä.

Bentseenin pitoisuutta moottoribensiinissä on 
alennettu 1970-luvun lopusta lähtien. Eri ben-
siinilajeissa bentseenipitoisuus oli 1970-luvun 
lopulla 4 - 7 tilavuus- %, 1980-luvun taitteessa 
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2 - 5 tilavuus- % ja vuodesta 1994 alkaen pitoi-
suus on ollut alle 1 tilavuus- %. 

Ilmavoimissa lentomekaanikot täyttävät lento-
koneiden säiliöt lentopetrolilla tai -bensiinil-
lä. 1980-luvun lopulle asti lentobensiinin bent-
seenipitoisuus oli 2,0 tilavuus- % ja sen jälkeen 
0,1 tilavuus- %. Lentopetroli sisältää bentsee-
niä 0,02 tilavuus- %. Lentobensiiniä tankataan 
kerrallaan 20 - 500 litraa ja lentopetrolia 300 - 
4 000 litraa. Bentseenille altistavaa lentokonei-
den huoltotöitä tehdään ilmavoimissa nykyään 
hyvin vähän.

Bentseenistä johtuvia ammattitauteja ei ole to-
dettu Suomessa, mutta sen on epäilty aiheutta-
neen kaksi leukemiatapausta, joista ensimmäi-
nen vuonna 1979 ja toinen 1986.

Kirjallisuutta tutkittaessa kävi ilmi, ettei il-
mailussa toimivien lentokonemekaanikkojen 
bentseenialtistumista ja leukemiariskiä ollut 
aiemmin tutkittu. Seuraavassa esitellään len-
tomekaanikko, joka sairastui leukemiaan sekä 
pohditaan bentseenialtistumisen merkitystä sai-
rauden puhkeamiseen.

POTILASTAPAUS

Potilas on Ilmavoimissa vuosina 1962–1989 
palvellut lentomekaanikko, joka sairastui 2008 
AML:an. Työuransa aikana hän tankkasi len-

topetrolia 20 000 litraa viikossa ja tankkaukset 
tehtiin ulkona käsipistoolilla. Lisäksi hän tank-
kasi lentobensiiniä 500 litraa viikossa, ja len-
tobensiinillä myös pestiin ja sumutettiin moot-
toreita vuosina 1962 - 1972. Työhön kuului 
usein myös mukana olo koneen käynnistyksen 
ja liikkeellelähdön aikana, jolloin hän altistui 
pakokaasuille keskimäärin kymmenen minuut-
tia kerrallaan jopa kymmenen kertaa päivässä. 
Suojaimia tai kohdepoistoja ei vuosina 1962–
1970 ollut. 

POHDINTA

Lentomekaanikko altistui moottoripolttoai-
neille tankatessaan lentokalustoa. Siirtyminen 
painepistoolilla ja tankkausliittimillä tapahtu-
vaan tankkaukseen on vähentänyt altistumis-
ta bensiini- ja bentseenihöyryille. Samoin on 
vaikuttanut lentokaluston vaihtuminen Fouga 
Magister -harjoituskoneista sekä Mig- ja Dra-
ken-hävittäjistä Hawk-harjoituskoneisiin ja 
Hornet -hävittäjiin. Oikein käytetyt kaasujen 
talteenottojärjestelmät vähentävät edelleen al-
tistumista. Lentobensiinin bentseenipitoisuus 
on pienentynyt 2,0 tilavuus- %:sta 0,1 tilavuus- 
%:in. Lentopetrolin bentseenipitoisuus on ollut 
sama vuosikymmenien ajan.

Työterveyslaitoksen tekemissä mittauksissa 
lentomekaanikon työskentelyalueella 15 mi-
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nuutin tankkausaikana ilman bentseenipitoi-
suus on 0,05 mg/m3. Se on 2 % HTP-arvosta 
(Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet). 

Riski sairastua AML:an riippuu bentseenin al-
tistumispitoisuuden suuruudesta ja riski kertyy 
kumulatiivisesti. Altistumispitoisuuden mitta-
yksikkönä käytetään ppm ja aikamääreenä vuo-
sia samaan tapaan kuin tupakoinnista aiheutu-
vaa riskiä lasketaan askivuosina. Riski sairastua 
AML:an on suuri, kun altistus on yli 100 ppm 
(325 mg/m3) -vuotta, keskisuuri 40 - 99,9 ppm 
(130–324 mg/m3) -vuotta ja pieni alle 40 ppm 
(130 mg/m3) -vuotta 5. 

Merkityksellinen aika altistumisen alkamisen 
ja AML:n puhkeamisen välillä katsotaan ole-
van kuusi vuotta. Bentseeniä voidaan pitää leu-
kemian etiologisena tekijänä, kun altistumi-
sen alusta on kulunut kymmenen vuotta. Yli 
20 vuotta altistumisen loppumisesta ei katsota 
enää lisäävän sairastumisriskiä 6. Saksassa teh-
dyssä epidemiologisessa tutkimuksessa todet-
tiin sairastumisriski leukemiaan olevan pieni tai 
jopa poistunut, kun altistumisen loppumisesta 
on kulunut 10–15 vuotta 7. 

Suomen Syöpärekisterin tiedoista käy ilmi, että 
leukemiaan sairastuneen mekaanikon ikäryh-
män kotimaakunnassa sairastuvuus eli insidens-
si on 2/100 000. Ikäluokittainen ja ikävakioitu 
leukemiailmaantuvuus 100 000 henkilövuotta 
kohden on 6.1. 

Työterveyslaitoksen toksikologinen asiantunti-
jaryhmä katsoo altistuksen olevan riittämätön 
ammattitaudin aiheuttajaksi. Ei siis vieläkään 
Suomessa ole todettu bentseenin aiheuttamaa 
ammattitautia.

Kirjoittaja:

Heini Keinänen
työterveyshuollon ylilääkäri
Hallin varuskunnan terveysasema
Sotilaslääketieteen keskus, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö
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LÄÄKEHANKE – TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON
KEHITTÄMINEN SOTILASLÄÄKETIETEEN 

KESKUKSESSA
Sirpa Väisänen

Lääkehanke on Sotilaslääketieteen keskuksessa (SOTLK) vuosina 2011-2013 toteutettu ke-
hittämishanke. Hanke käynnistyi johtoryhmän päätöksellä tammikuussa 2011. Tarkoituk-
sena on yhtenäistää Sotilaslääketieteen keskuksessa lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, 
selkeyttää lääkehoidon toteuttamiseen liittyvää vastuunjakoa ja määrittää vähimmäisvaati-
mukset, joiden tulee toteutua kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. 

Hankkeen tavoitteena Sotilaslääketieteen kes-
kuksessa oli selvittää lääkehoidon ongelma-
kohtia ja löytää niihin soveltuvia ratkaisuja, 
jotta päästäisiin turvalliseen ja optimaalises-
ti toimivaan lääkehoidon käytäntöön. Toisena 
hankkeen tavoitteena oli turvallisuuden lisää-
minen lääkehoidon toteuttamisessa. Turvalli-
suutta lisätään laatimalla joka yksikköön lää-
kehoitosuunnitelma.

Lääkehoitoa koskevia kehittämistarpeita ovat 
erityisesti lääkehoidon vastuukysymykset, 
lupakäytäntöjen yhtenäistäminen, työnteki-
jöiden perehdyttäminen, terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ja lääkehoitoon koulutta-
mattomien henkilöiden lääkehoidon osaami-
sen varmistaminen, lääkesäilytyslämpötilojen 
varmistaminen erityisolosuhteissa ja käytän-
töjen saumaton sujuminen.

Hankkeeseen on perustettu erilaisia työryhmiä 
kehittämiskohteiden mukaisesti:

• Ohjausryhmä

• Sidosyhteistyöryhmä

• Perusterveydenhuollon ja kenttälääkinnän 
koordinointiryhmä

• Lääkehoitosuunnitelmaryhmä

• Lääkekoulutusryhmä

• KRIHA -ryhmä (kriisinhallintahenkilöstön 
lääkehuollon koulutus, osaamisen varmis-
taminen, lupakäytännön yhtenäistäminen ja 
lääkelogistiikka sekä kansainvälisten har-
joitusten lääkelogistiikka).

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA 
POTILASTURVALLISUUS

Lääkehoidon nopea kehittyminen sekä lääke-
hoitoon liittyvät hoitovirheet tai läheltä piti 
-tapaukset ovat lisänneet vaatimusta entistä 
paremmasta lääkehoidosta. Oikein toteutet-
tu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tar-
koituksenmukainen lääkehoito ja sen jatkuva 
kehittäminen on keskeinen osa potilasturvalli-
suutta sekä asiakkaan saaman palvelun laatua. 

Turvallinen ja laadukas lääkehoito edellyttää 
siihen osallistuvalta henkilökunnalta asianmu-
kaista osaamista, ja kaikilla terveydenhuollon 
työntekijöillä on vastuu osaamisestaan 1. Yksi 
hoitotyön keskeisiä toimintastrategioita on 
toimivan osaamisen ylläpitäminen ja kehittä-
minen 2. Lääkehoito-osaamisen kehittyminen 
tapahtuu ammatillisessa peruskoulutuksessa 
syntyneen oppimisen jälkeen jatkuvana pro-
sessina työelämässä. Työnantajan velvollisuu-
tena on huolehtia henkilökunnan ammattitai-
don ylläpitomahdollisuuksista, ja juuri siihen 
tässä hankkeessa erityisesti päätettiin paneu-
tua. Tulevaisuudessa tulee myös miettiä sai-
raanhoitajien mahdollisuutta osallistua rajoi-
tettuun lääkemääräämiskoulutukseen.

LÄÄKEHOIDON TOTEUTUS

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman ”Tur-
vallinen lääkehoito” -oppaan tarkoituksena on 
yhtenäistää lääkehoidon toteutuksen periaatteet, 
selkeyttää lääkehoidon vastuunjakoa ja määrit-
tää vähimmäisvaatimukset lääkehoidon toteu-
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LÄÄKEHOIDON ONGELMAKOHTA: RATKAISUEHDOTUS JA TAVOITTEET:

1. Lääkehoidon menettelytavat
2. Hoitohenkilökunnan lääkehoidon koulutus
3. Hoitohenkilökunnan tiedollinen ja taidollinen lääke-

hoidon osaaminen
4. Lääkehoidon toteuttamista koskevat lupakäytännöt
5. Lääkehoidon vastuukysymykset

Käsky AI19811: LOVe -verkkokurssiin kuuluvien tenttien 
ja näyttöjen suorittaminen
• SOTLK:ssa noudatettavien lääkehoidon menettely-

tapojen yhtenäistäminen
• Hoitohenkilökunnan koulutuksen ja ammatillisen lää-

kehoito-osaamisen lisääminen
• Lääkehoidon toteuttamista koskevien lupakäytäntö-

jen varmistaminen ja yhtenäistäminen
• Lääkehoidon vastuukysymysten selvittäminen

1. Lääkehoidon menettelytavat
2. Lääkintähuoltoupseerien sekä lääkintäalan varusmies-

ten peruslääkeosaamisen koulutus
3. Lääkintähuoltoupseerien sekä lääkintäalan varus-

miesten tiedollinen ja taidollinen peruslääkeosaa-
minen

4. Lääkehoidon toteuttamista koskevat lupakäytännöt
5. Lääkehoidon vastuukysymykset

Käsky AJ7714: Lääkeosaamisen varmistaminen ja ylläpi-
täminen henkilöillä, joilta puuttuu terveydenhuollon am-
mattipätevyys
• SOTLK:ssa noudatettavien lääkehoidon menettely-

tapojen yhtenäistäminen
• Lääkintähuoltoupseerien sekä lääkintäalan varus-

miesten tiedollisen ja taidollisen peruslääkeosaami-
sen ja koulutuksen lisääminen

• Lääkehoidon toteuttamista koskevien lupakäytäntö-
jen varmistaminen ja yhtenäistäminen

• Lääkehoidon vastuukysymysten selvittäminen

1. Varusmiesten lääkehoidon järjestäminen erityisko-
mennuksilla

2. Lääkehoidon menettelytavat
3. Lääkehoidon vastuukysymykset 

Käsky AI20031; Toimintamalli varusmiesten lääkehoidon 
järjestämisestä erityiskomennuksilla.
• Lääkehoidon menettelytapojen yhtenäistäminen
• Lääkehoidon vastuukysymysten selvittäminen

1.    Terveysasemien väliset erot:
• Päivystysaikana saatavilla olevat lääkkeet
• Lääkkeiden luovuttamiskäytännöt

2.    Puhelinneuvonnan haasteet

Käsky AJ10152 (Vielä valmisteilla):
Käsikauppavalmisteina myytävien lääkkeiden käyttöön 
luovuttaminen päivystysaikana lääkintäalan varusmiesten 
toimesta SOTLK:n terveysasemilla.
• Yhtenäisen toimintatavan varmistaminen:

• Terveysasemien päivystysaikainen lääkevali-
koima

• Lääkkeiden luovuttaminen varusmiespotilaide 
käyttöön

• Puhelinneuvonnan selkeyttäminen

1. Lääkkeiden säilytyslämpötilat
2. Lääkkeiden kuljettaminen
3. Suuri lääkehävikki

Lääkkeiden säilytys-/kuljetusolosuhteiden varmistami-
nen; lämpötilaloggereiden ja lääkkeiden kuljetuslaatikoi-
den koekäyttö/hankinta
• Lääkehävikin pieneneminen

KRIHA -matkalääkepakkauksen sisältö KRIHA -matkalääkepakkauksen sisällön päivittäminen 
lääkevalikoiman, lääkehoito-ohjeistuksen sekä lääkehoi-
don dokumentoinnin osalta. Lisäksi esitetään kahden eri-
sisältöisen pakkauksen käyttöönottoa. Normi valmisteilla.

1. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden mahdolli-
suus konsultoida lääkäriä 

2. Vastuukysymykset Kajaanin puhelinneu-
vonnan laajentaminen koskemaan myös lääkärin pu-
helinkonsultaatiota

• Lääkäri tavoitettavissa puhelimitse 24 h/vrk
• Vastuun jakautuminen ammattiryhmittäin

1. Lääkehoidon haittatapahtumien raportointi
2. Lääketurvallisuus
3. Potilasturvallisuus
4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Lääkehoidon haittatapahtuman ilmoittamislomakkeen 
päivittäminen osaksi lääke-/ ja potilasturvallisuutta.
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen haittatapahtu-

mien tunnistamisessa, ilmoittamisessa ja käsittelyssä

tukselle 3. Ohjeistusten ja suunnitelmien lisäksi 
lääkehoidon turvallisuutta edistää hyvin suunni-
teltu sekä tehokkaasti hyödynnetty ja toteutettu 
moniammatillinen yhteistyö, jossa otetaan huo-
mioon myös potilaan tarpeet ja toiveet 3, 4, 5.

Lääkehoidon koulutuksen saaneet lailliste-
tut terveydenhuollon ammattihenkilöt kanta-
vat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttami-
sesta, ja jokainen lääkehoitoa toteuttava tai 
siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toi-
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minnastaan. Vastuu lääkehoitosuunnitelmien 
laatimisen, toteuttamisen ja seurannan organi-
soinnista on sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mintayksikön johdolla 6.

TULOKSET

Lääkehoidon ongelmakohtien selvittäminen

Hankkeessa selvitettiin lääkehoidon ongelma-
kohtia ja etsittiin niihin ratkaisuja. Edellisen 
sivun taulukossa on kuvattuna keskeisimmät 
lääkehoidon ongelmakohdat ja niiden ratkaisu-
ehdotukset.

Lääkehoitosuunnitelma turvallisuuden li-
säämisen taustalla

Hankkeen tuloksena syntyi lisäksi valtakunnal-
linen lääkehoitosuunnitelma, joka laadittiin So-
siaali- ja terveysministeriön vuonna 2006 jul-
kaiseman ”Turvallinen lääkehoito” -oppaan 
pohjalta. Lääkehoitosuunnitelman avulla jokai-
nen terveysaseman terveydenhuollon työnteki-
jä on selvillä SOTLK:n lääkehoidon sisällöstä, 
toteuttamistavoista sekä menetelmistä. Perus-
edellytyksenä toimintayksikön lääkehoidon 
hallinnalle ja kehittämiselle pidetään oman toi-
minnan hyvää tuntemista. Muut puolustusvoi-
mien vastuualueella toimivat yksiköt (mm. Ra-
javartiolaitoksen terveydenhuoltohenkilöstö) ja 
sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin (sekä Suo-

messa että ulkomailla) osallistuvat yksiköt voi-
vat halutessaan ottaa suunnitelman tai sen osia 
käyttöön.

Laadittu lääkehoitosuunnitelma sisältää tur-
vallisen lääkehoidon kymmenen kohtaa, joita 
kaikkia käsitellään kunkin toimintayksikön nä-
kökulmasta. Nämä kymmenen kohtaa ovat:

• lääkehoitosuunnitelman sisältö ja toimin-
tatavat

• henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja 
työnjako

• lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja 
kehittäminen

• lupakäytännöt

• lääkehuolto

• lääkkeiden jakaminen ja antaminen

• potilasneuvonta

• lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi

• kirjaaminen

• seuranta ja palautejärjestelmä.

Lääkehoitosuunnitelman tarkoituksena on toi-
mia käytännön työvälineenä ja perehdyttämi-
sen apuvälineenä toimintayksiköiden lääkehoi-
don hallinnassa. 

Osastonhoitaja Sirpa Väisänen luotsaa tämän vuoden loppuun asti kestävää lääkehanketta. 
Taustalla muuta hankeväkeä.
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Toimintayksiköt työstävät lääkehoitosuunnitel-
maansa itsenäisesti vuoden 2013 aikana. Toi-
mintayksiköt määrittävät ja analysoivat lääke-
hoitoon liittyviä riskitekijöitä ja ongelmakohtia 
sekä miettivät niihin ratkaisukeinoja. Tarkoitus 
on, että kukin toimintayksikkö laatii oman rää-
tälöidyn lääkehoitosuunnitelmansa valtakun-
nallisen lääkehoitosuunnitelmaohjeen mukaan. 
Lääkehoitosuunnitelma otetaan aktiiviseen 
käyttöön keväällä 2014. Tämän jälkeen lääke-
hoitosuunnitelmaa päivitetään yksiköittäin tar-
peen mukaan, ja tarve tulee arvioida vuosittain. 
Lääkehoitosuunnitelma tallennetaan yksiköi-
den R-asemalle Lääkitysturvallisuus -kansioon.

Lääkehankkeen loppuraportti valmistuu vuo-
den 2013 loppuun mennessä. 

Kirjoittaja:
Sirpa Väisänen
osastonhoitaja
lääke- ja laboratoriohankevastaava
Sotilaslääketieteen keskus, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö, Niinisalon varuskunnan terveysasema

Kuva:
Maria Veijalainen

Lähteet:
1.  Sosiaali- ja terveysministeriö 2009. Edistämme 

potilasturvallisuusstrategia 2009 -2013. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2009, 18.

2.  Sosiaali- ja terveysministeriö 2003. Terveyttä ja 
hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. 
Kansallinen tavoite- ja toimintaohjelma 2004 -2007. 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:18, 35.

3.  Sosiaali- ja terveysministeriö 2005. Turvallinen 
lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon 
toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32, 14.

4.  Toppinen, L ym. 2008. HUS-apteekki: 
Osastofarmasia. Ihannesairaala OP2. TEKES Dnro 
2038/31/05.

5.  Laaksonen, R. 2009. Pharmacists and life-long 
learning in the United Kingdom. Dosis 2009: 25(2), 
94-98.

6.  Sosiaali- ja terveysministeriö 2005. Turvallinen 
lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon 
toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32, 44 ja 
49.
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LÄÄKEHOIDON HAITTATAPAHTUMIEN
RAPORTOINTIMALLI SOTILASLÄÄKETIETEEN

KESKUKSESSA
Leena Kuusisto, Ritva Laaksonen-Heikkilä 

Sotilaslääketieteen keskuksessa (SOTLK) terveydenhuollon ammattihenkilöt toteuttavat lää-
kehoitoa vaativissa olosuhteissa terveysasematoiminnan lisäksi maastossa ja merellä. Inhi-
millisessä toiminnassa on aina mukana erehtymisen mahdollisuus 1. Lääkehoitopoikkeama 
tarkoittaa lääkehoitoprosessiin liittyvää haittatapahtumaa, johon lääkehoitoon osallistuvat 
henkilöt voivat vaikuttaa eli se on estettävissä. Tällaisia poikkeamia voivat olla lääkitysvirheet, 
lääkehoidossa tapahtuneet erehdykset, vahingot ja läheltä piti -tilanteet 2. Vaaratapahtumista 
ja läheltä piti tilanteista raportoimalla ja pohtimalla niihin johtaneita syitä avoimessa syyllis-
tämättömässä ilmapiirissä näistä tapahtumista voidaan oppia. Varautumalla tilanteisiin enna-
kolta ne voidaan välttää ja lääkehoidon turvallisuus sekä potilasturvallisuus paranevat 3.

Sotilaslääketieteen keskuksessa v. 2011 aloi-
tetun Lääkehankkeen 4 osaprojektina ja Turun 
Ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkin-
non opinnäytetyönä kehitettiin ja selkeytettiin 
lääkehoidon haittatapahtumien raportoinnin 
toimintamallia, joka on käsketty Kenttälää-
kinnän palveluyksikön asiakirjalla 5 kevääl-
lä 2012. Asiakirjan liitteenä ollut lääkehoidon 
haittatapahtuman ilmoittamislomake on uusit-
tu kehittämistyön yhteydessä. 

Kehittämisprojektin tavoitteina oli:

• Yhtenäisen lääkehoidon haittatapahtumi-
en raportoinnin toimintamallin kehittämi-
nen Sotilaslääketieteen keskuksen kaik-
kien hoitotyössä toimivien henkilöiden 
sekä SOTLK:n johdon käyttöön. 

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
haittatapahtumien tunnistamisessa, il-
moittamisessa ja käsittelyssä. 

• Lääkehoidon turvallisuuden ja potilastur-
vallisuuden parantaminen.

Projektia varten muodostettiin ohjausryhmä 
ja projektiryhmä 6. Ohjausryhmään kuuluivat 
opinnäytetyön työelämäohjaajana toiminut hal-
lintoylihoitaja Eija Silvennoinen Sotilaslääke-
tieteen keskuksen esikunnasta, lääkehankkeen 
projektivastaava osastonhoitaja Sirpa Väisä-
nen, VTM Pekka Seppälä ja Turun AMK:sta 
opinnäytetyön ohjaaja Ritva Laaksonen-Heik-
kilä. Projektiryhmään kuului SOTLK:n lääke-

hankkeen perusterveydenhuollon ja kenttälää-
kinnän koordinointiryhmän jäseniä.

Vuodenvaihteessa 2012–2013 SOTLK:n 
Kenttälääkinnän palveluyksikön (KLP) ter-
veysasemien terveydenhuoltohenkilöstölle 
suunnatun kyselyn tuloksista saatiin arvokasta 
tietoa siitä, miten lääkehoidon haittatapahtu-
mia tunnistetaan sekä miten niitä käsitellään ja 
raportoidaan työyksiköissä. Kyselyn tuloksia 
hyödynnettiin toimintamallin kehittämisessä.

Projektin tuloksena kehitetty lääkehoidon 
haittatapahtumien raportoinnin toimintamal-
li on kuvattu oheisessa prosessikaaviossa. Ra-
portointiprosessi etenee vaiheittain. 

Ensimmäisessä vaiheessa lääkehoidon haitta-
tapahtuma ilmoitetaan kirjallisesti lomakkeel-
la ja ilmoituslomake toimitetaan työyksikön 
osastonhoitajalle tai päällikkölääkärille. 

Toisessa vaiheessa ilmoitus käsitellään työyk-
sikön yhteisessä palaverissa siten, ettei ilmoi-
tuksen tekijää mainita. Tarkoituksena on poh-
tia syitä, jotka johtivat tapahtumaan ja etsiä 
keinoja, joilla vastaavanlaiset tilanteet vältet-
täisiin tulevaisuudessa. Tällaisia keinoja voi-
vat olla pienetkin muutokset työprosesseihin 
tai työskentelyolosuhteisiin.

Kolmannessa vaiheessa haittatapahtumailmoi-
tus toimitetaan KLP:n keskustoimistoon ylihoi-
tajalle tilastointia ja jatkokäsittelyä varten. 
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Neljännessä vaiheessa KLP:n keskustoimisto 
käsittelee lääkehoidon haittatapahtumia osaston-
hoitajien kokouksissa ja/tai aluevastuuhoitajien 
ja lääkäreiden kokouksissa. Tässäkin vaihees-
sa tarkoituksena on tapahtumien avoin käsittely, 
jotta tapahtumista voidaan yhteisesti oppia koko 
organisaation tasolla 7. Kokoukseen osallistuneet 
vievät kokouksista tietoa takaisin omaan työyk-
sikköönsä. Tapahtuneista poikkeamista voidaan 
oppia ja muuttaa tarvittaessa omaa toimintaa tai 
sellaisia työyksikön työprosesseja ja toimintata-
poja, jotka uhkaavat potilasturvallisuutta. 

Viidennessä vaiheessa KLP:n keskustoimis-
to informoi Sotilaslääketieteen keskuksen po-
tilasturvallisuusvastaavaa sattuneista haitta-
tapahtumista tai läheltä piti -tilanteista sekä 
tilanteiden käsittelystä.

Kuudennessa vaiheessa Sotilaslääketieteen 
keskuksen esikunta ohjeistaa tarvittaessa yk-

siköitä ja alayksiköitä potilasturvallisuutta pa-
rantavien käytäntöjen käyttöön ottamiseksi.

Jokaisessa vaiheessa on tarkoituksena, että 
pohditaan yhdessä syitä jotka ovat aiheutta-
neet lääkehoitopoikkeaman. Poikkeamat ovat 
estettävissä, kun niihin osataan varautua enna-
kolta. Tärkeintä on avoin keskustelu tapahtu-
mista. Myös tapahtumiin osallisille tulee antaa 
tarvittaessa tukea.8   

Koko prosessin ajan kaikki käsittelymerkinnät 
tehdään samalle lomakkeelle, jotta tapahtu-
man yhteys annettuihin toimintaohjeisiin säi-
lyy. Kenttälääkinnän palveluyksikkö tallentaa 
ja lopulta arkistoi lomakkeen.

Projektin tuotoksena syntynyt toimintamal-
li lääkehoidon haittatapahtumien raportointia 
varten tulee hyödyttämään koko organisaati-
ota. Kun toimintamalli on jalkautettu Sotilas-

Lääkehoidon haittatapahtumien raportointimalli Sotilaslääketieteen keskuksessa.
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lääketieteen keskuksen yksiköhin ja alayksi-
köihin, on organisaation toiminta tällä alueella 
saatu Kansallisen potilasturvallisuusstrategi-
an edellyttämälle tasolle eli organisaatiossa on 
selkeät menettelytavat poikkeamien ja vaara-
tapahtumien sisäistä raportointia, seurantaa ja 
käsittelyä varten.9  

Johdolla on keskeinen vastuu laadun- ja ris-
kienhallinnan toteutuksesta ja siitä, että hait-
ta-tapahtumien seurantatietoja hyödynnetään 
tiimien ja koko organisaation kehittämisessä. 
Potilasturvallisuusasioihin perehtyminen ja 
potilasturvallisuuden huomioiminen omassa 
toiminnassa on myös jokaisen terveydenhuol-
lossa toimivan ammattilaisen asia. Potilastur-
vallisuus paranee, kun sovelletaan käytäntöön 
yhteisesti sovittuja, tutkimukseen ja koke-
mukseen perustuvia toimintatapoja.10  

Lähteet:
1,3, 8. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

2011. Opas 15. Potilasturvallisuusopas: 
potilasturvallisuuslainsäädännön- ja strategian 
toimeenpanon tueksi. Tampere: Tampereen 
yliopistopaino.

2.  Veräjänkorva, O., Huupponen R., Kaukkila, 
H-S. & Torniainen, K. 2010. Lääkehoito 
hoitotyössä. Helsinki: WSOYpro.

4.  SOTLK 2011:Sotilaslääketieteen keskuksen 
lääkehankeprojekti vuosille 2011–2013. Lahti: 
SOTLK, AH3897

5.  SOTLK 2012. Kenttälääkinnän palveluyksikön 
tarkennetut toimintamallit 2012. Lahti: 
SOTLK, AI3614

6.  Silfverberg, P. 2013. Ideasta projektiksi. 
Projektinvetäjän käsikirja. Konsulttitoimisto 
Planpoint Oy: Työministeriö. Viitattu 
24.3.2013. http://www.projectia.fi/C225736000
379743/0/7BCC0A7FE923D1A24225735E003
2B812/$FILE/pvopas.pdf

7.  Ruuhilehto, K. & Knuuttila, J. 2008. HaiPro 
–vaaratapahtumien raportointi: tuloksia ja 
kokemuksia käsittelystä. Viitattu 8.11.2011. 
http:// www.haipro.fi/fin/julkaisut.aspx

9, 10.  STM 2009. Julkaisuja 2009:3. Edistämme 
potilasturvallisuutta yhdessä. Suomalainen 
potilasturvallisuusstrategia 2009–2013. 
Helsinki: Yliopistopaino.

Kirjoittajat: 
Leena Kuusisto
terveydenhoitaja (YAMK) Master of Healthcare, 
työterveyshoitaja
Sotilaslääketieteen keskus, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö, Turun varuskunnan terveysasema

Ritva Laaksonen-Heikkilä 
ThL, lehtori 
Turun Ammattikorkeakoulu, Terveysala

Kuvat:
Kirjoittaja, puolustusvoimat
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POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ 2015 JA
KANTA-PALVELUT PUOLUSTUSVOIMISSA

Mari Saario

Pääesikunnan logistiikkaosasto (PELOGOS) on käynnistänyt Potilastietojärjestelmä 2015 
-projektin vastaamaan lainsäädännön muuttuneisiin tietojärjestelmävaatimuksiin ja koettui-
hin kehittämistarpeisiin. Projekti kartoittaa potilastietohallinnon muutostarpeet niin puolus-
tusvoimien sisäiseen, kansalliseen kuin kansainväliseenkin toimintaan liittyen. Projekti ottaa 
kantaa myös järjestelmän käyttömahdollisuuksiin ja rajapintoihin poikkeusoloissa. Sähköiset 
potilastietojärjestelmät otettiin käyttöön puolustusvoimien terveysasemilla 1990-luvun lopulla 
ja vuodesta 2007 ko. potilastietojärjestelmät ovat olleet valtakunnallisesti keskitetyt. Tällä het-
kellä käytössä olevien potilastietojärjestelmien elinkaari on lopuillaan, eivätkä ne täytä lähi-
vuosina siirtymäaikojen umpeutuessa voimaantulevia uusia lakisääteisiä vaatimuksia. 

Projekti luo puolustusvoimien potilastieto-
järjestelmälle ja -hallinnolle selkeät suoritus-
kykyvaatimukset priorisoituina ja käynnistää 
potilastietojärjestelmän hankintaprosessin. Li-
säksi projektissa tuotetaan kustannusarvio jär-
jestelmän päivitys-, tuki- ja ylläpitokustan-
nuksista. 

Projektiorganisaatioon kuuluu ohjausryhmä, 
sen alaisuudessa toimiva projektiryhmä sekä 
projektipäällikkö ja erikseen nimetty asiantun-
tijaryhmä.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii lääkin-
tämajuri, hallintoylilääkäri Kari Kesseli (PE-
LOGOS) ja projektipäällikkönä suunnittelija 
Mari Saario (SOTLK:n esikunta). Ohjausryh-
mä luo edellytykset projektin toiminnalle sekä 
ohjaa ja valvoo projektia. Projektipäällikön 
tehtävänä on tehdä projektia koskevat päätök-
set tai hankkia kyseiset päätökset ohjausryh-
mältä projektin edistymisen edellyttämässä 
aikataulussa sekä edesauttaa riskien elimi-
noinnissa. Projektiryhmä tukee projektipääl-
likköä näissä tehtävissä. 

Asiantuntijaryhmä muodostuu eri alojen asi-
antuntijoista. Heidän kokemuksensa ja asian-
tuntemuksensa järjestelmän hankinnasta ovat 
välttämättömiä projektin onnistumiseksi.

Projekti alkoi 7.6.2012 ja päättyy vuoden 
2015 lopussa. Projektin karkea aikataulu on 
seuraava:

1. esiselvitys Q1/2013

2. vaatimusmäärittely Q1- Q2/2013

3. kaupallinen hankintaprosessi Q3/2013 - 
Q3/2014

4. toteutus, testaus ja käyttöönotto Q3/2014 - 
Q1/2015

KANTA-PALVELUT

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaises-
ti terveydenhuollon toimintayksiköillä on vel-
vollisuus liittyä valtakunnalliseen Kansallisen 
Terveysarkiston (KanTa) palveluihin. Puo-
lustusvoimien terveydenhuollon toimintayk-
siköt liittyvät KanTa-palveluiden käyttäjäksi 
1.9.2015 mennessä. Palveluihin kuuluvat säh-
köinen lääkemääräys, lääketietokanta, omien 
tietojen katselu ja potilastiedon arkisto. Palve-
lut otetaan käyttöön vaiheittain koko Suomes-
sa. Niistä sähköinen resepti, lääketietokanta ja 
omien tietojen katselu otetaan käyttöön ensin.

Terveydenhuollon toimintayksiköt liittyvät 
KanTa-palveluiden käyttäjiksi Kelaan lähe-
tettävillä hakemuksilla. Sähköisen lääkemää-
räyksen ja eArkiston käyttäjiksi liitytään eri 
hakemuksilla. Sitä ennen organisaation toi-
minnan tulee täyttää lainsäädännössä, viran-
omaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä järjes-
telmän määrityksissä asetetut vaatimukset. 
Vaatimusten täyttämisen tulee olla todennet-
tu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymi-
en kansallisten auditointivaatimusten (23 kpl) 
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mukaisesti ja organisaatiolla tulee olla tekniset 
valmiudet liittymiseen. 

KanTa-palveluhin liittyminen ei ole pelkkä 
järjestelmäprojekti, vaan vaatii koko organi-
saatiolta toimintatapojen muutoksen. KanTa-
palveluiden käyttöönotto on vaativaa ja aikaa-
vievää. Pelkkään sähköisen lääkemääräyksen 
käyttöönottoprojektiin on varattava aikaa 6-8 
kuukautta.

MIKÄ MUUTTUU PUOLUSTUSVOIMIEN 
TERVEYDENHUOLLOSSA

Tietojärjestelmän näkökulmasta KanTa-palve-
luihin liittyminen asettaa omat vaatimuksensa 
terveystietojen esittämistavalle, säilyttämisel-
le, jakamiselle ja tietoturvalle.

Potilastietojärjestelmään kirjaudutaan jatkossa 
vahvaa tunnistautumista käyttäen terveyden-
huollon ammattikortilla tai terveydenhuollon 
henkilöstökortilla. Jokaiselle potilastietojär-
jestelmää käyttävälle on hankittava roolin-
sa mukainen toimikortti. Järjestelmä tarkistaa 
varmenteen voimassaolon sulkulistalta. Li-
säksi käyttäjän lääkkeenmääräämisoikeus tar-
kistetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-

vontaviraston (Valvira) ammattioikeuslistalta 
automaattisesti. 

Lääkemääräykset laaditaan ja allekirjoitetaan 
jatkossa sähköisesti myös puolustusvoimis-
sa. Resepti tallennetaan Reseptikeskukseen, 
jonka rekisterinpitäjä on Kela. Asiakkaalla on 
edelleen oikeus saada paperinen resepti, jos 
hän kieltäytyy sähköisestä lääkemääräykses-
tä. Kaikilla terveydenhuollon toimipisteillä on 
käytössään yhtenäinen, ajantasainen Lääketie-
tokanta, josta löytyvät tarvittavat tiedot lääk-
keistä ja niiden hinnoista.

Jatkossa riskitiedot, esitiedot, lääkitystiedot, 
diagnoosit sekä toimenpiteet tulee tallentaa 
käyntikohtaisesti rakenteisessa muodossa po-
tilastietojärjestelmään. Näistä käyntikohtaisis-
ta dokumenteista rakentuu jatkuva terveysker-
tomus eArkistoon tallennettavaksi.

Uusi potilastietojärjestelmä ja KanTa-palve-
luihin liittyminen helpottavat ja tukevat ter-
veydenhuollon ammattilaisten työntekoa. Sa-
malla KanTa-palveluiden käyttöönotto vaatii 
kouluttautumista uusiin toimintatapoihin. 
Sähköisestä lääkemääräyksestä, tietoturvasta 
ja tietosuojasta on olemassa valmiit koulutus-

Potilastietojärjestelmäprojekti etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti, kertoo projektipääl-
likkö Mari Saario.
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materiaalit Kanta.fi-sivuilla (eReseptin verk-
kokoulu). Suosittelen verkkokouluun tutustu-
mista jo nyt. 

Tietosuoja ja tietoturva korostuvat KanTa-pal-
veluiden käyttöönotossa ja käytössä. Asiak-
kaalle KanTa-palvelut tuovat mukanaan mm. 
omien tietojen katselumahdollisuuden. Asia-
kas näkee hänelle kirjoitetut sähköiset lääke-
määräykset sekä hänestä potilastietoarkistoon 
tallennetut tiedot. Omien tietojen katselun 
kautta asiakas voi hallinnoida suostumuksia 
ja kieltoja. Suostumuksilla ja kielloilla asiakas 
vaikuttaa siihen, miten ja missä hänen potilas-
tietonsa ovat hyödynnettävissä hänen tarvites-
saan hoitoa. Omien tietojen katselun kautta 
asiakas näkee myös organisaatiotasolla, missä 
hänen tietojaan on katsottu tai käsitelty.

Potilasturvallisuus, hoidon jatkuvuus, laatu ja 
lääkitysturvallisuus paranevat, kun tarvittavat 
tiedot ovat hoitavien tahojen saatavilla viiveit-

tä, asiakkaan suostumukset ja kiellot huomioi-
den. Uuden potilastietojärjestelmän tarkoitus 
on lisäksi tukea lääkintähuollolle asetettuja 
suorituskykyvaatimuksia reaaliaikaisen tilan-
nekuvan tuottamisessa, prosessien yhdenmu-
kaisuuden varmistamisessa sekä järjestelmä-
turvallisuuden ylläpitämisessä.

Potilastietojärjestelmä 2015 -projekti etenee 
suunnitellun aikataulun mukaan, tällä hetkellä 
asiantuntijaryhmät koostavat vaatimuksia. Jat-
kossa projektin etenemisestä tiedotetaan Tor-
ni-intranetissa.

Kirjoittaja:
Mari Saario
suunnittelija, Potilastietojärjestelmä 2015 -projektin 
projektipäällikkö
Sotilaslääketieteen keskus, esikunta

Kuva:
Maria Veijalainen
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SOTILASLÄÄKETIETEEN MUSEON NYKYTILANNE
Matti Ponteva

Sotilaslääketieteen museon avaamisesta tuli kuluneeksi 30 vuotta 19.6.2013. Museon isänä 
pidetään lääkintäeversti Ensio Taipaletta, joka eläkkeellä ollessaan teki suuren työn mu-
seonäyttelyn suunnittelijana, materiaalin hankkijana ja rahoituksen kerääjänä. Muut käy-
tännön edellytykset museotoiminnalle olivat puolustusministeriön omistama kiinteistö, joka 
saatiin käyttöön edullisesti Lääkintäkilta ry:n kanssa tehdyllä sopimuksella, kiltalaisten 
henkilökohtainen panos peruskorjauksen talkootyössä ja museon esittelytoiminnassa sekä 
Hennalan joukko-osastojen monella tavoin antama tuki. 

Päätoimisia museoalan ammattihenkilöitä 
ei Killan vastuuvuosina koskaan ollut, mut-
ta käytännön yleistehtävien hoitajiksi voitiin 
kauan saada työllistettäviä henkilöitä Hämeen 
rykmentin kiintiön kautta.  Silti museon saa-
vuttamaa tasoa pidettiin niin korkeana, että se 
nimitettiin virallisesti sotahistorialliseksi eri-
koismuseoksi vuonna 2002. Suurimmat ansiot 
kehittämistyössä Taipaleen jälkeen olivat ope-
tusylihoitaja Jorma Jokelalla.

Vuosituhannen lopulla alkoi näyttää siltä, että 
puolustushallinnon kiinteistöjen omistus tul-
laan siirtämään sen ulkopuolelle. Puolustusmi-
nisteriö suositteli museoiden omistuksen siir-
tämistä taloudellisesti kestävämmälle pohjalle 

kuin mitä jäsenmaksurahoitteinen pieni yhdis-
tys oli. Tämä käynnisti toimet Sotilaslääketie-
teen museosäätiön perustamiseksi ja museon 
ylläpitovastuu siirtyi Lääkintäkillalta säätiölle 
vuonna 2003. Säätiö teki marraskuussa 2003 
muiden lahtelaisten museoiden tapaan hallin-
nointisopimuksen Lahden kaupungin kans-
sa ja Sotilaslääketieteen museosta tuli Lahden 
kaupungin museoyksikkö 1.5.2004. Tämä tie-
si museon kehittämisessä ammatillisen asian-
tuntemuksen sangen huomattavaa nousua ja 
lähivuodet olivatkin edistyksen aikaa; voitiin 
sanoa, että museo oli kehittymässä kokoel-
masta todelliseksi museoksi.

Naapurirakennukseen oli 2.10.2003 avattu 
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Suomen sotilasmusiikkimuseo, jota puolustus-
ministeriö ei kuitenkaan enää tässä vaiheessa 
hyväksynyt viralliseksi puolustusvoimissa toi-
mivaksi museoksi. Hyvin sujuneen perustamis-
vaiheen jälkeen tämän museon ylläpito tuotti 
vakavia ongelmia jo muutaman vuoden kulut-
tua, vaikka musiikkimuseota ylläpitänyt säätiö 
saikin oman hallinnointisopimuksen Lahden 
kaupungin kanssa vuonna 2008. Säätiöt yhdis-
tettiin molempia museoita ylläpitäväksi Suo-
men sotilasmuseosäätiöksi vuonna 2010. 

Vielä saman syksyn aikana tuli tietoon puo-
lustushallinnon suunnitelma sotamuseotoi-
minnan keskittämisestä. Samassa yhteydessä 
ilmoitettiin, että sotilaslääketieteen museo-
näyttely on luontevinta esittää Sotamuseossa 
Helsingissä. Tästä poikkeavat näkemykset piti 
tuolloin ilmoittaa lyhyellä varoitusajalla, jol-
loin puolustusvoimat olisi lopettanut suunni-
telmaa noudattamattomien museoiden kulu-
jen maksamisen vuonna 2012. Säätiön hallitus 
päätti olla esittämättä poikkeavaa suunnitel-
maa ja sittemmin on selvinnyt, että puolus-
tusvoimat maksaa Sotilaslääketieteen museon 
kuluja Lahdessa siihen saakka, kunnes näyt-
tely voidaan siirtää Helsinkiin. Perusratkaisu 
on vahvistettu 4.4.2012 annetulla Pääesikun-
nan käskyllä. Taloudellisen tilanteen yleisesti 

heikennyttyä Lahden kaupunginmuseo irtisa-
noi museoiden hallinnointisopimukset päätty-
viksi 1.1.2011, mikä merkitsi sitä, että säätiö 
ei enää saanut Lahden kaupungilta mitään ra-
hallista tukea. Sotilasmusiikkimuseo joutui si-
ten varsin vaikeaan asemaan, koska se ei voi-
nut odottaa lainkaan tukea puolustusvoimilta 
eikä sillä ollut säätiöitä yhdistettäessäkään 
enää jäljellä mitään rahallista pääomaa, vaan 
ainoastaan museaalista materiaalia ja perusta-
missopimukseen liittynyt kiinteistön vuokra-
vapaus vuoden 2013 loppuun saakka.

Puolustusvoimien tuorein organisaatiouudis-
tus lopettaa kaiken puolustusvoimien toimin-
nan Lahdessa vuodesta 2015 alkaen, joten soti-
laalliset museot jäävät tavallaan tyhjän päälle. 
Sotilaslääketieteen museon kohdalla Helsin-
kiin siirtyminen jossain määrin supistettuna-
kin tarjoaa näyttelylle kuitenkin edelleen hy-
vät olosuhteet ja korkean tason museaalisen 
asiantuntemuksen, varmemman jatkuvuuden, 
paremman näkyvyyden ja suuremman kävi-
jämäärän. Osasta materiaalia joudutaan väis-
tämättä luopumaan tai sijoittamaan taikka va-
rastoimaan se muualle. Esimerkiksi iältään 
nuorehkon koulutukseen liittyvän materiaalin 
kohdalla Sotilaslääketieteen keskus joutunee 
miettimään omia ratkaisuja. 
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Suomen sotilasmusiikkimuseon kohdalla ti-
lanne tulee olemaan vaikea nimenomaan toi-
minnan rahoituksen osalta; nykyinen kiinteis-
töhän on hyväkuntoinen ja museotoimintaan 
sopivaksi peruskorjattu. Siirtyminen Varus-
miessoittokunnan myötä Hämeenlinnan seu-
dulle ei näytä saaneen myötätuulta osakseen 
ja museaalisen materiaalin varastoiminen jos-
sain mahdollisimman pienin kustannuksin vie-
lä vähemmän. Lahdessa on esiintynyt huomat-
tavaa aktiviteettia jopa molempien museoiden 
säilyttämiseksi siellä, mutta realistista lienee 
yrittää säilyttää musiikkimuseo ehkä supistet-
tuna ja sen nykyinen kiinteistö osoitettuna laa-
jempialaiseenkin paikalliseen museokäyttöön.

Sotilaslääketieteellisellä puolella näyttää täs-
sä vaiheessa keskeiseltä tukea puolustusvoimi-
en omaa suunnitelmaa, mutta pyrkiä pitämään 
museot yleisölle avoimina Lahdessa niin kauan 
kuin tämä on mahdollista. Sotilaslääketieteen 
museon osalta aukiolo kesäviikonloppuisin ja 
muulloin tilauksesta riittävän suurille ryhmille 
näyttää olevan säätiön peruspääoma ja kävijöil-
tä saatavat maksut huomioon ottaen mahdollis-
ta siirtymisvaiheeseen saakka. Myös 30 vuotta 
sitten perustetulla Sotilaslääkinnän Tuki Oy:llä 
on jonkin verran mahdollisuuksia tukea nimen-

omaan tätä museota. Sotilasmusiikkimuseon 
osalta tarkoille taloudellisille laskelmille vuo-
desta 2014 eteenpäin ei ole vielä ollut riittäviä 
perusteita, mutta ilmeistä on, ettei ilman ulko-
puolista sponsorointia tulla selviytymään. Ha-
lukkaita tukijoita yritetään koko ajan etsiä.

Kuten alussa totesin, jatkuvan sotahistorial-
lisen museotoiminnan edellytyksinä voidaan 
pitää ainakin sitä, että käytettävissä on kus-
tannuksiltaan hyvin edullinen kiinteistö, että 
paikkakunnalla on varuskunta, joka antaa sekä 
virallista että epävirallista apua ja tukea, ja 
että varuskunnan joukoilla on sellainen kilta, 
jonka jäsenet tukevat myös historian säilytys-
työtä. Laaja-alaiset taloudelliset säästö- ja ra-
tionointitoimet sekä puolustusvoimien pois-
tuminen Lahdesta merkitsevät sitä, että lähes 
mikään mainituista edellytyksistä ei enää to-
teudu. Kovin optimistinen ei tässä tilanteessa 
voi olla, mutta on mielenkiintoista lähivuosina 
nähdä, kuinka tässä tulee käymään.

Teksti:
Matti Ponteva
Suomen sotilasmuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja

Kuvat:
Puolustusvoimat
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PUOLUSTUSVOIMISSA YLENNETYT:

Lääkintäkomentajaksi: lääkintäkomentaja-
kapteeni Mikko Vilho Tapani Lappi (Upinnie-
men varuskunnan terveysasema)

Lääkintämajuriksi: lääkintäkapteeni Kari Mat-
ti Juhani Jaakkola (Luonetjärven terveysasema)

Lääkintäkomentajakapteeniksi: lääkintä-
kapteeniluutnantti Petri Veli Johannes Kan-
gaspunta (Santahaminan terveysasema)

Kapteeniksi: yliluutnantti Ville Juha Santeri 
Tolvanen (Lääkintäkoulu)

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA 
PALVELEVAT, RESERVISSÄ YLENNETYT:

Yliluutnantiksi: luutnantti Tomas Karl Kris-
tian Löfgren (Tutkimus- ja kehittämisosasto/ 
Sukelluslääketieteen keskus)

Vääpeliksi: työterveyshoitaja Susanna Tuu-
likki Halonen (Santahaminan terveysasema) 

Ylikersantiksi: sotilaslääkäri Juha Tapa-
ni Laine (Santahaminan terveysasema), kent-
täsairaanhoitaja Jiri Hannu Petteri Lehtinen 
(Utin varuskunnan terveysasema), osastonhoi-
taja Marco-Juhan Christian Kainulainen (San-
tahaminan terveysasema)

Kersantiksi: erikoistutkija Markos Sebastian 
Mölsä (Tutkimus- ja kehittämisosasto), kent-
täsairaanhoitaja Matias Vihtori Raunio (Turun 
varuskunnan terveysasema)

Alikersantiksi: lääkäri Jaakko Tuomas Kerä-
nen (Niinisalon varuskunnan terveysasema) 

Korpraaliksi: lääkäri Henri Petrik Taani-
la (Parolannummen terveysasema), kenttä-
sairaanhoitaja Riikka Maria Levola (Säkylän 
varuskunnan terveysasema), kenttäsairaan-
hoitaja Nelli Emilia Pietilä (Upinniemen va-
ruskunnan terveysasema)

KUNNIAMERKIT:

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari-
merkki (SVR R I):

osastonjohtaja Simo Pekka Nikkari (Tutkimus- 
ja kehittämisosasto)

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki 
(SVR R):

eläinlääkäri Mika Petteri Aho (Tutkimus- ja ke-
hittämisosasto)

Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R):

kapteeni Timo Antero Pesonen (Lääkintäkoulu)

Suomen Leijonan ansioristi (SL Ar):

kenttäsairaanhoitaja Jarmo Kristian Makkonen 
(Parolannummen terveysasema)

sairaanhoitaja Kerttu Tellervo Nousiainen (Pa-
rolannummen terveysasema)

sairaanhoitaja Kaija Johanna Ristimäki (Paro-
lannummen terveysasema)

työterveyshoitaja Eine Helena Lampola (Pää-
esikunnan terveysasema)

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali 
kultaristein (SVR M I kr):

varastonhoitaja Seppo Kustaa Ala-Holma (So-
tilasapteekki ja lääkintävarikko)

varastonhoitaja Ari Pentti Anttila (Sotilasap-
teekki ja lääkintävarikko)

palkkasihteeri Seija Marita Kangas (SOTLK:n 
esikunta)

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali 
(SVR M I):

varastomies Markku Jaakko Kivimäki (Sotilas-
apteekki ja lääkintävarikko)

toimistosihteeri Sari Hannele Rantanen (Tutki-
mus- ja kehittämisosasto)

Suomen Valkoisen Ruusun mitali (SVR M):

sairaala-apulainen Tuija Susanna Virtanen (Pa-
rolannummen terveysasema)

Sotilasansiomitali:

kapteeni Juha Pekka Jakobsson (Parolannum-
men terveysasema)

Valtion virka-ansiomerkki: 

sihteeri Eija Sisko Hannele Möttö (SOTLK:n 
esikunta)

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSESSA 4.6.2013 YLENNETYT JA PALKITUT
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TILKAN RISTIN SAANEET:
toimistosihteeri Mirja Lämsä, Kajaanin 
varuskunnan terveysasema
erikoissairaanhoitaja Kaisu Uusitalo, Kajaanin 
varuskunnan terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Niina Sairila, 
Santahaminan terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Susanna Kajanto, 
Santahaminan terveysasema
toimistosihteeri Sari Huttunen, Santahaminan 
terveysasema
osastonhoitaja Jaana Koski, Haminan 
varuskunnan terveysasema
osastonhoitaja Tuula Äijö, Keuruun 
varuskunnan terveysasema
luutnantti Reijo Ojanen, Keuruun varuskunnan 
terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Tomi Tiikkaja, Rovaniemen 
varuskunnan terveysasema 
sairaala-apulainen Sirkka Keinonen, 
Sodankylän varuskunnan terveysasema
hammaslääkäri Ilkka Kärnä, Säkylän 
varuskunnan terveysasema 
sairaanhoitaja Tuulikki Merisaari, Säkylän 
varuskunnan terveysasema 
sairaala-apulainen Helena Mäkelä, Säkylän 
varuskunnan terveysasema
lääkintämajuri Roope Sovelius, Tampereen 
varuskunnan terveysasema
sairaanhoitaja Päivi Tanskanen, Upinniemen 
terveysasema
lääkintäkapteeni Mika Mattinen, Vekaranjärven 
terveysasema 

osastonhoitaja Merja Jormanainen-Ylijoki, 
Vekaranjärven terveysasema
sairaala-apulainen Helena Vainonen, 
Vekaranjärven terveysasema
sairaala-apulainen Sirkka Viitanen, Niinisalon 
varuskunnan terveysasema
sairaanhoitaja Marja Niemi, Parolannummen 
terveysasema
kenttäsairaanhoitaja Riikka Räsänen, Rissalan 
terveysasema
sairaanhoitaja Katri Mässeli, Sotilasapteekki ja 
lääkintävarikko
hankkija Tiina Auvikainen, esikunta
hankintasihteeri Satu Virolainen, esikunta
kapteeni Vesa Harjula, esikunta
majuri Sami Friberg, esikunta
tietohallintopäällikkö Heikki Meronen, esikunta
lääkintäeverstiluutnantti Jack Westerberg, 
esikunta
ATK-suunnittelija Juha Björnholm, esikunta
lääkintäkomentajakapteeni Pertti Patinen, 
esikunta
tiedottaja Maria Veijalainen, esikunta
kapteeni Jukka-Pekka Saari, esikunta
hallintoylihoitaja Eija Silvennoinen, esikunta
arkistonhoitaja Tuula Leppänen, esikunta
hallintoylilääkäri Tuula Nylund, esikunta
kersantti Simo Uutela, Lääkintä-auk
upseerikokelas Petja Orre, Lääkintä-ruk
alikersantti Hemmo Huhtakangas, Kaartin 
jääkärirykmentti

SOTILASLÄÄKETIETEEN KESKUKSEN VUOSIPÄIVÄNÄ PALKITUT

Työsuojelupäällikkö, kapteeni Jukka-Pekka Saari kuului Tilkan Ristillä palkittuihin.
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ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN
YHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2012

Kulunut vuosi oli yhdistyksen toiminnassa neljäskymmenesensimmäinen. Kokouksia pidettiin 
sääntömääräiset kolme, joista tosin vuosi- ja talouskokoukset samana päivänä Viipurissa.

Vuoden vaihteessa kirjattiin jäseniä 152. Suo-
men Lääkintäupseeriliitossa yhdistystä edusti 
lääkintämajuri Kari Venho.

HALLITUS

Puheenjohtajana toimi lääkintäeversti Heik-
ki Laapio, varapuheenjohtajana proviisori Erik 
Ongelin. Rahastonhoitajan tehtävää hoiti lää-
kintäeverstiluutnantti Matti Turunen. Jäseninä 
hallituksessa olivat lääkintäeversti Ilkka Mäki-
tie, lääkintäluutnantti Yrjö Merikoski, lääkintä-
kapteeni Heikki Ilanmaa ja lääkintämajuri Yrjö 
Qvarnberg. Sihteerinä toimi lääkintäeversti-
luutnantti Jaakko Permi.

KOKOUKSET JA RETKEILYT 

Vuoden toiminta käynnistyi perinteisesti soti-
laslääketieteellisen luentoillan merkeissä. Tilai-
suus kokosi 29.2.2012 Lappeenrannan upsee-
rikerholle ennätyssuuren yleisön. Jäsenemme, 
anestesiaylilääkäri Pekka Mononen, piti kerta 
kaikkiaan upean ja kiinnostavan esityksen ko-
kemuksistaan ICRC:n (International Commit-
tee of the Red Cross) RDU-tehtävistä Libyassa 
syyskuussa 2011.

Marraskuun 10. päivä 2012 oli ainutkertainen 
yhdistyksen historiassa. Silloin ISSLY teki Suo-
men Lääkintäupseeriliiton kanssa retken Viipu-

riin. Matka onnistui yli odotusten. Puheenjoh-
tajamme, lääkintäeversti Heikki Laapio, oli 
valmistanut huolellisesti laajaa lähdeaineis-
toa hyväksi käyttäen rautaiset tietoiskut lähtien 
Saimaan kanavan historiasta, ja edelleen Viipu-
rin sotilassairaalasta, johon tällä retkellä tutus-
tuttiin vain ulkopuolelta. Viipurin menetykseen 
sodan loppuvaiheessa liittyy lukuisia toisistaan 
poikkeavia käsityksiä. Kuuntelimme Naisten-
sairaalan ja samalla koko Viipurin silloisen me-
netyksen hetkistä koosteita useista eri lähteistä. 
Näistä oli puheenjohtajamme onnistunut koko-
amaan riipaisevan synteesin. Miten kaikki lo-
pulta kävi, sen hän jätti kuulijoiden oman tul-
kinnan varaan. Tsaarien ajasta kertova näyttely 
Viipurin taidemuseossa antoi oman ryydityk-
sensä päivän tunnelmiin.

Päivän päätteeksi pidettiin sekä vuosi- että ta-
louskokous ja Lääkintäupseeriliitto piti lisäksi 
oman talouskokouksensa.

MUUT ASIAT

Yhdistyksen stipendiraha siirrettiin tänäkin 
vuonna laattarahastoon odottamaan tulevaa 
käyttöä. Pöytästandaareja ei jaettu. Jäsenet sai-
vat vuoden aikana kolme jäsentiedotetta. 

Hallitus
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LOUNAIS-SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERIYHDISTYS 
RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2012                                                                                           

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat puheenjoh-
taja Juha-Petri Ruohola, varapuheenjohtaja Kai 
Parkkola, varainhoitaja Osmo Pekkala ja sih-
teeri Tero Koski. Toiminnan tarkastajina toimi-
vat Ilkka Kovari sekä Thomas Ilvonen. Uusia 
jäseniä ei vuonna 2012 yhdistykseen valittu. Jä-
senmaksunsa maksaneita jäseniä on 47.

Kevätkokous pidettiin 24.5.2012 Turun varus-
kunnan terveysaseman väistötiloissa Pansion-
tie 56:ssa. Kokousta edelsi Merivoimien yli-
lääkärin lääkintäkommodori Kai Parkkolan 
esitelmä puolustusvoimauudistuksesta. Koko-

uksen jälkeen nautittiin yhdistyksen tarjoama 
iltapala.

Syyskokous pidettiin 21.11.2012 Meriupseeri-
kerholla Turun Pansiossa.

Kokousta edelsi miinantorjunta-alus Katan-
pään alusesittely Pansion sotasatamassa.

Kokouksen jälkeen nautittiin yhdistyksen tar-
joama iltapala.

Yhdistyksen sihteeri Tero Koski
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SUOMEN LÄÄKINTÄUPSEERILIITON KEVÄTRETKI 
PIETARIIN 17.–19.5.2013

Joukko liiton jäseniä vieraili lääkintäeversti Ari Peitson kutsusta Saarenmaalla toukokuussa 
2012. Matkan aikana heräsi ajatus jäsenistön kevätretkestä Pietariin. Retki päätettiin toteut-
taa toukokuussa 2013. 

Matkalle ilmoittautui 17 henkilöä. Heis-
tä 14 kerääntyi aurinkoisena perjantaiaamu-
na 17.5.13 Helsingin Rautatieasemalle, josta 
matka jatkui VR:n Allegro-junalla kohti Pieta-
ria. Pasilan ja Lahden asemilta joukkoon liittyi 
vielä kolme henkilöä. Junamatka Helsingistä 
Pietariin sujui leppoisasti. Rajamuodollisuu-
det selvitettiin junassa matkan aikana. Saapu-
minen Pietariin ei ollut sään haltijoiden suo-
siossa, koska heti saapumisen jälkeen alkoi 
usean tunnin ajan jatkunut rankkasade. Pieta-
rin keskustan silta- ja katuremonttitöiden ta-
kia matka Suomen Asemalta Sokos-hotelli 
Vasilievskyyn sujui kosteassa säässä tuskas-
tuttavan hitaasti. Majoittuminen hotelliin sujui 
kuitenkin ongelmitta, ja osa ryhmästä onnistui 
varaaman liput Marinski-teatterin saman iltai-
seen balettiesitykseen. Lähitiedustelun jälkeen 

muu osa joukosta ryhmittäytyi hotellin ravin-
tolaan nauttimaan iltapalaa.

Aurinkoisena ja päivän mittaan helteisek-
si muuttuneena lauantaina 18.5. ryhmä suorit-
ti asiantuntevan oppaan johdattamana neljän 
tunnin kiertoajelun Pietarin historiallisessa kes-
kustassa. Sen aikana saimme tutustua Pietarin 
historiaan ja nykypäivään, jotka aukenivat upe-
an arkkitehtuurin sekä Pietarin ja pietarilaisten 
arkipäivää kuvaavien selostusten myötä. Op-
paamme oli kielitaitoinen ja erinomaisesti taus-
tatietoihin perehtynyt ammattilainen, joka va-
lotti meille Pietarin menneisyyttä ja nykyisyyttä 
kulttuuri-, hengellistä ja poliittista historiaa sel-
ventävien yksityiskohtien avulla. Kiertoajelun 
aikana näimme esimerkkejä Pietarin loistavista 
kirkoista ja palatseista, joissa ilmenee euroop-

Nikolai II:n kokoukseen tutustuminen.
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palainen ja myös suomalainen vaikutus tämän 
venäläisen suurkaupungin olemukseen. Kierto-
ajelun jälkeen joukkomme jatkoi kaupunkiin ja 
sen lähialueisiin tutustumista pienemmissä ryh-
missä. Tutustumisen kohteet vaihtelivat sota- ja 
taidehistoriallisista kohteista arkkitehtuuriin ja 
kaupungin kaupalliseen elämään. Kävipä osa 
ryhmästämme katsomassa Kronstadtin pato-
rakennelmia, ja osa pääsi tutustumaan isovan-
hempiensa entiseen kotiseutuun Inkerinmaalla. 
Venäläisen taiteen museo ja sen taidehistorialli-
set aarteet itse rakennuksesta lähtien olivat vai-
kuttavaa nähtävää. Kokemusrikas lauantaipäi-
vä päättyi hotellissa yhteiseen illalliseen, jonka 
sponsoroi liiton hallitus.

Sunnuntaina retken aikataulu antoi vielä mah-
dollisuuden käydä tutustumassa kaupungin 
nähtävyyksiin. Osa ryhmästämme osallistui 
aamupäivän aikana kaupunkilaisten hengel-

lisiin tilaisuuksiin luterilaisessa ja ortodoksi-
sessa kirkossa. Paluumatka Suomen Asemal-
ta Allegron iltapäivävuorolla Helsinkiin sujui 
jälleen leppoisasti ja rajamuodollisuudet sel-
vitettiin jo rutiininomaisesti.

Matkan tavoitteena oli vahvistaa jäsenistön 
yhteishenkeä sekä tarjota osallistujille mah-
dollisuus tutustua lähialueittemme historiaan 
ja kulttuuriin. Tämän retken pääjoukko edus-
ti liiton veteraaniryhmää, joka toivoo jatkossa 
myös nuorempien jäsenien osallistumista. 

Kirjoittaja:
Kari K.K. Venho 
liiton hallituksen jäsen, lääkintämajuri res

Kuvat:

Kirjoittaja

Ryhmänjohtaja Artala ohjaa retkeläisiä venäläisen taiteen pariin.

Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 3

46



Ann Med Milit Fenn 2013: Vol. 88, No 3

47

MUUTAMISTA 

ASEVELVOLLISISSAMME 

ESIINTYVISTÄ, STREPTOKOKKIEN 

AIHEUTTAMISTA TAUDEISTA

- - - Edellä olen jo esittänyt ne seikat, jotka vaikuttavat 

infektion syntymiseen. Niistä pidän tärkeimpänä tuvissa 

vallitsevaa ahtautta. Tartuntavaaraa vähentäisi suuresti 

vuoteiden asettaminen ainakin yöksi erilleen noin 

75-80 senttimetrin päähän toisistaan. Ellei tämä ole 

mahdollista voidaan niiden väliin asettaa suojalevyt. 

Myöskin vuoteiden järjestely siten, että pää ja jalkapuoli 

vuorottelevat, on keino, mihin on syytä ryhtyä, ellei ole 

muita mahdollisuuksia. Kaksikerroksiset sängyt ovat 

mielestäni myös vaaralliset sen vuoksi, että basillinkantajan 

yskiessä hänen bakteerinsa voivat ilmavirran kuljettamina 

joutua alakertalaisen hengityselimiin. Suurin ahtaus on 

tavallisesti alokaskomppanioissa. Tämän lisäksi on juuri 

alokkaitten joukossa eniten vastaanottavaisia.

MUUTAMIA MIETTEITÄ 

ASEVELVOLLISTEMME 

SAIRAALOISUUDESTA 

JA KUOLLEISUUDESTA 

SOTAPALVELUSTA 

SUORITTAESSAAN

- - - Pahimpana tartunnanlevittäjinä pidän kuitenkin 

vaatevarusteita. Meillähän on miehistöllä käytettävänään 

kaksi pukukertaa ulosmeno ja palveluspuku. Kun 

asevelvollinen pääsee palveluksesta, luovuttaa hän nämä 

pukukertansa komppanian varastoon ja riippuen niiden 

kunnosta, annetaan ne sellaisenaan palvelukseen tulevalle 

alokkaalle. On kyllä määrätty, että niitä on puhdistettava 

kauluksien kohdalta, hihansuista ym. sellaisista paikoista, 

jotka joutuvat paljaan ihon kanssa kosketukseen. Tämä 

puhdistus, joka toimitetaan milloin mitenkin, ei missään 

tapauksessa ole riittävä. Ajatellaan vain sellaista pukua, 

jota meikäläinen asevelvollinen on vuoden päivän pitänyt, 

mitä kaikkea siinä voi olla. Tuolla poispäässeellä miehellä 

on ollut kerran influensa, pari kertaa anginaa, nuhaa, 

yskää y. m. sellaista, jokainen sotilaslääkäri tietää, ettei tuo 

sairausmäärä meillä ole mitään harvinaista yhden miehen 

osalle.  Hän on säilyttänyt taskuissaan nenäliinansa ja 

minkälainen yleensä sotamiehen nenäliina on muutaman 

päivän käytön jälkeen, pyyhkinyt hihoillaan suutansa, 

jopa toisinaan nenäänsäkin, kuivannut sormensa 

housuihinsa y. m. s. Tämä ei ole mitään liioittelua, senhän 

näkee joka päivä kasarminpihalla.

MORBUS DEUTSCHLÄNDER´IN 

SYISTÄ

Jokainen sotilaslääkäri, ja varsinkin joukko-osastoissa 

toimivat lääkärit, joutuvat yhtenään tekemisiin 

asevelvollisten kanssa, jotka marsseilla ja harjoituksissa 

sairastuvat morbus Deutschländeri`iin eli metatarsaliluiden 

rasituksesta johtuvaan murtumiseen, siis ilman suoranaista 

tapaturmaa tapahtuvaan murtumiseen.

- - - Olen jo usean vuoden ajan epäillyt syy-yhteyttä 

sotilassaappaiden ja morbus Deutschländerin välillä 

ja tekemäni tilastot mielestäni hyvin selvästi tukevat 

käsitystäni. Sotilassaapashan on, kuten tiedämme hyvin 

paksupohjanen ja sen vuoksi pohja hirveän jäykkä. Sitä 

saa kuivana tuskin lainkaan taipumaan, se on melkein 

yhtä jäykkä kuin lauta. Kun saapas vedetään jalkaan, 

tiivistetään se jalkarätillä tarpeeksi tiukasti, jotta jalka ei 

pääse pahoin liikkumaan, jottei tulisi hankaushaavoja. 

Nyt on jalka ikään kuin lastoitettu, mikä tunne on 

sotilaillakin. Usea sotilas on käyttänyt ”lastoitettu” tai sitä 

vastaavia sanoja kuvatessaan saappaan mukavuutta. Itse 

kokeillessani olen tullut samaan tulokseen. Kun tällaisilla 

saappailla marssitaan, niin ensinnäkin saappaan pohja ei 

jousta paljoakaan ja toiseksi metatarsalien ja varpaiden 

väliset nivelet eivät pääse taipumaan, kuten pehmeämpi 

pohjaisessa jalkineessa.

80 VUOTTA SITTEN: 

SOTILASLÄÄKETIETEELLINEN 
AIKAKAUSLEHTI V. 1933

Leikkaushytti. Kuva on julkaistu Sotilaslääketieteellisessä 
Aikakauslehdessä v. 1933 artikkelissa, joka käsitteli 
”Sairashoito-oloja laivaston uusilla panssarialuksilla” eli 
Väinämöisellä ja Ilmarisella.






