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Opiskelu- ja työhistoriaani

• Eläinlääketieteen lisensiaatti 1983, EKK, Helsinki
• Tarkastuseläinlääkäritutkinto -84

• Elintarvikehygieenikkotutkinto -86

• Kunnan-, kaupungin- ja läänineläinlääkärin sijaisuuksia 
• Valtion tarkastuseläinlääkäri 1984-1994

• Lihantarkastus, eläinsuojelu, elintarvike- ja laitoshygienia

• Puolustusvoimat 1997 �
• Pääesikunta / lääkintähuolto-osasto � 31.12.2005

• Sotilaslääketieteen Keskus / CBYK 1.1.2006 �

• EUK-Y 97, EUK-E 98, SLK 03, TJK 05
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• EUK-Y 97, EUK-E 98, SLK 03, TJK 05

• Kansainväliset rauhanturva- ja sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot
• YK / UNPROFOR-UNPREDEP, Makedonia, 12 kk / 94-95

• NATO / KFOR, Kosovo, 6 kk / 2000

• YK / UNIFIL, Libanon, 6 kk / 2006-2007

• Tarkastuskäyntejä ja ympäristöselvityksiä 
– Afganistan 2009 ja 2011
– Bosnia 2004 ja 2005
– Eritrea 2004
– Kosovo 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 ja 2010
– Libanon 2001 ja 2007



Nykyisen tehtäväni yleiskuvaus

• Päätehtävänä on osaltani vastata 
PV:n kotimaan normaali- ja 
poikkeusolojen sekä kansainvälisen 
sotilaallisen kriisinhallintatoiminnan 
ympäristöterveydenhuollon
suunnittelusta, ohjeistamisesta ja 
kouluttamisesta sekä antaa 
asiantuntija-apua puolustusvoimien 
henkilöstölle, varusmiehille ja eri 
sidosryhmille 
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sidosryhmille 
– Viranomais- ja muiden asiakirjojen 

valmistelu ja yhteydenpito
• Ohjeet, suunnitelmat, raportit 

– Sotilaallisen kriisinhallintatoiminnan 
ohjeistus, tarkastukset, 
riskikartoitukset ja mahdolliset 
ympäristöselvitykset

– Toimialan tilannekuva ja 
osallistuminen lääkintätiedusteluun

– Poikkeusolojen suunnittelu, koulutus, 
sotaharjoitukset, virka-apuasiat jne.



Ympäristöterveydenhuolto

= terveydensuojelu / terveysvalvonta

• Osa ennalta ehkäisevää 
terveydenhuoltoa ja yksi 
puolustusvoimien lääkintähuollon 
ydintehtävistä

• Tavoitteena on yksilön ja joukon 
terveyden ja toimintakyvyn ylläpito   
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terveyden ja toimintakyvyn ylläpito   
ja edistäminen kaikissa 
valmiustiloissa koti- ja ulkomailla

• Tunnistaa, ehkäisee, vähentää ja 
poistaa sellaisia ympäristössä, 
juomavedessä tai elintarvikkeissa 
esiintyviä tekijöitä, jotka voivat 
aiheuttaa terveyshaittaa



Ympäristö-
terveydenhuolto

Työterveyshuolto

Lääkintähuolto

Ympäristönsuojelu

Tilahallinta
ja kiinteistöhuolto

Huoltopalvelut,
muonitus
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Lääkintähuolto

Työsuojelu

muonitus

Täydennykset,
vesihuolto

Kuljetukset

Suojeluala



Hygieenikon vastuualueet sotilaallisen 
kriisinhallintajoukon ”pienoisyhteiskunnassa”

• Ympäristötiedustelu osana lääkintätiedustelua

• Elintarvike- ja vesihygienian ohjaus ja 
valvonta

• Majoitushygienian valvonta

• Jätehuollon ja puhtaanapidon ohjaus

• Tuhoeläintorjunnan ohjaus ja valvonta

• Zoonoosien ja tarttuvien eläintautien valvonta 
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• Zoonoosien ja tarttuvien eläintautien valvonta 
ja kotimaahan leviämisen estämisen ohjaus

• Sotakoirien eläinlääkintähuolto

• Joukon ympäristönsuojelun ohjaus ja 
ympäristöselvitykset

• Mahdolliset toimialan CIMIC -tehtävät

• Yhteydenpito ja raportointi

• Edellisiin liittyvät tarkastukset, koulutus ja 
näytteenotot



Hygieenikon toiminta käytännössä

• Ohjaus, ohjeistus, koulutus
– Alkaa jo kotimaassa rotaatiokoulutuksen yhteydessä
– Koko kriisinhallintahenkilöstö
– Lääkintä-, muonitus- ja siivoushenkilöstö
– Koiranohjaajat, hankintaupseerit, recce -ryhmät

• Tarkastuskäynnit ja raportointi
– Elintarvikehuoneistot, majoitus-, kokoontumis-, peseytymis- ja 

liikuntatilat, jätteiden käsittely, vesilaitos jne
• Olosuhteiden, toimintojen ja omavalvonnan valvonta

• Erilaiset näytteenotot
– Vesinäytteet (pullovesi, käyttövesi, uimavesi, raakavesi)
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– Elintarvikenäytteet (taustalla yleensä laatuepäily tai 
ruokamyrkytysepidemia)

– Ympäristönäytteet (pohjavesi, maaperä, ilma, rakenteet)
– Pintapuhtausnäytteet (keittiö, wc- ja suihkutilat, kuntosali, sairaala)
– Ulostenäytteet

• Keittiöhenkilökunta / säännölliset rutiininäytteet

• Vatsatautipotilaat / epidemiaepäily tai vakava yksittäinen tapaus

• Ympäristöselvitykset
– Vastaanotetut ja luovutetut alueet

• Esim. pohja- ja verkostovesi- sekä maaperänäytteet

• Mahdolliset pilaantuneet maa-alueet puhdistetaan ennen luovutusta



Kokemuksia ja ajatuksia 
kriisinhallintaoperaatioista ”ihmisenä”

• Etuoikeutettua Elämää isolla Eellä:
– Etuoikeus nähdä uusia ja erilaisia paikkoja, ihmisiä ja 

kulttuureja
• Syntyy hyviä ja pitkäaikaisia ihmissuhteita tiiviin 24/7 –

yhdessä olon seurauksena

• Operaatioissa olleet puhuvat samaa kieltä

– Etuoikeus elämään ”pikakelauksella”
• Rotaatiot 2 x v tarkoittaa jatkuvaa muutosta sekä työ- että 

vapaa-ajan kaveripiirissä

• Oppii paljon uutta itsestä ja ihmisistä sekä elämästä ja 
maailmasta yleensä

• Ainutlaatuisia kokemuksia ja tapahtumia niin hyvässä kuin 
pahassakin – ”mitäs läksit!”
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pahassakin – ”mitäs läksit!”

– Etuoikeus tehdä erittäin mielenkiintoista työtä ja olla osa 
monipuolisesti pätevää ja pelkäämätöntä joukkoa

• Tukikohdan pienoisyhteiskunnassa asiat hoituvat nopeasti

– Etuoikeus saattaa itsensä uusiin haasteisiin ja testata ”kui 
ämmän käy”

• Pärjääminen ja uuden oppiminen tekee iästä riippumatta aina 
hyvää (vrt. varusmiespalvelus)

– Etuoikeus olla mukana rakentamassa uutta yhteiskuntaa 
ja nähdä miten valtio syntyy

• Ei yleensä tapahdu ilman väkivaltaa

• Peruspalikoita ovat aina valtion rajat, lippu, valtiomuoto, 
valuutta, lainsäädäntö jne.

• Demokratia ei ole koskaan itsestäänselvyys

– Etuoikeus palata vakaisiin oloihin itsenäiseen ja hyvin 
toimivaan kotimaahan



Kokemuksia ja ajatuksia 
kriisinhallintaoperaatioista ”naisena”

• Naisia tulisi operaatiossa olla sen verran, että naiseus 
ei enää herätä huomiota, tai ole epänormaalia tai 
kummallista

• Toisaalta vähäinen naisten määrä mahdollistaa 
tapaamisia, jotka eivät muuten olisi todennäköisiä 
esim. mielenkiintoisten naisvieraiden emännöinti

– Ministerit, muut poliitikot, erikoisasiantuntijat jne.

• Siviiliasiantuntijanaisen asema sotilasorganisaatiossa 
on haasteellinen

– Uskottavuus lunastettava osaamisella, sitten asema 
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– Uskottavuus lunastettava osaamisella, sitten asema 
porukan jäsenenä on yleensä ok

– Miehet voivat kokea naisen osaamisen myös uhkana(?)

• Varusmiespalveluksen suorittaneiden naisten asema 
saattaa olla tasavertaisempi

• Ei omia kokemuksia operaatioista, joissa länsimaiset 
naiset ovat ns. 3. sukupuoli

• Hallittava tilanteen/kulttuurin mukainen käytös 
paikallisten miesten kanssa 

– esim. kättely perinteisen tai modernin muslimimiehen 
kanssa  



Ainutlaatuisia tapaamisia
Kosovo 2000
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Telttani/konttini on linnani!
Kosovo 2000 ja Libanon 2007

4. toukokuuta 2012SOTLK/CBYK                                                                 
ELL Ava Sovijärvi, ava.sovijarvi@mil.fi



Ettei totuus unohtuisi…
Afganistan, Bosnia, Kosovo, Libanon
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Kiitos ajastanne!

”Entisaikaan naiset tiesivät paikkansa - ja niin tiedämme mekin.       
Kotimme on koko maailma ja työtämme on kaikki se, mitä päätämme ja 
haluamme koko sydämestämme tehdä”  (Maya V. Patel)
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