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Johdanto

Edellinen Terveystarkastusohje on vuodelta 2008. Sen linjaukset ja ohjeistukset ovat 
edelleen pääsääntöisesti ajan tasalla, mutta muutamien alla mainittujen muutosten 
ja täsmennysten vuoksi Terveystarkastusohjeen päivittäminen on katsottu aiheelli-
seksi.

Ennakkoterveystarkastusjärjestelmä on avainasemassa asevelvollisen palveluksen 
suunnittelussa, palveluksen mielekkään ja turvallisen läpiviennin toteuttamisessa 
niin yksilön kuin järjestelmänkin näkökulmasta sekä motivoituneen ja kenttäkelpoi-
sen reservin turvaamisessa. Ennakkoterveystarkastuksen ohjeistusta on tarkennettu 
ja tähän Terveystarkastusohjeeseen on myös sisällytetty ko. tarkastuksissa käytettä-
vän lomakkeen malli ja sen hankintakanavat.

Kuulon osalta palveluskelpoisuuden arviointia on uudistettu entistä joustavam-
maksi, jotta mahdollistetaan yksilöllisempi harkinta ottaen huomioon alentuneen 
kuuloluokan etiologia, riskit sekä myös asevelvollisen muut ominaisuudet ja moti-
vaatiotekijät.

Astman osalta entistä luokitusohjetta on merkittävästi muutettu varmistamaan pal-
veluskelpoisten astmaatikkojen normaalin varusmiespalveluksen onnistuminen sekä 
toisaalta helpottamaan B- ja E-luokkien sijasta mahdollisimman varhaista ratkaisua 
C-luokkaan sijoittamisesta tähän joka tapauksessa todennäköisesti päätyvissä tapa-
uksissa.

Obesiteetin osalta luokitusohjetta ei harkinnan jälkeen päädytty muuttamaan, mut-
ta sen tulkinnassa kannustetaan palveluskelpoisuuden määrittävää toimintakykyä 
arvioitaessa aktiivisesti huomioimaan kaikki toimintakyvyn osatekijät (ml. palvelus-
motivaatio). Toisaalta tulee arvioida palveluksen mahdollisuudet edistää asevelvolli-
sen terveyttä, mutta myös välttää tilanteita, joissa palvelus saattaisi aiheuttaa haittaa 
asevelvollisen terveydelle.

Mielenterveydellisten diagnoosien osalta luokitusohjeita ei myöskään harkinnan 
jälkeen katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Palveluskelpoisuusluokan määrittämisessä 
myös tämän ryhmän häiriöiden osalta muistutetaan kuitenkin Terveystarkastusoh-
jeen mahdollistamia tulkintoja tehtäessä ottamaan aina vakavasti huomioon sekä 
yksilön että joukon palvelusturvallisuusnäkökulma. Mikäli syntyy epäilys esimer-
kiksi motivaatiotekijöiden tai persoonallisuuden rakenteeseen liittyvien asioiden ja 
varusmiespalveluksen tai poikkeusolojen olosuhteiden ja sopeutumisvaatimusten 
välisestä epäsuhdasta, voi luokitustulkintaansa hankkia vahvistusta Sotilaslääketie-
teen Keskuksen asiantuntijoilta tai heidän laatimistaan menettelytapaohjeista alla 
mainitusta nettiosoitteesta.
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Sotilaslääketieteen Keskuksen yhtenä ydintehtävänä on palveluskelpoisuusarvioin-
nin ohjaaminen. Tätä Terveystarkastusohjetta täydentäviä ja aina tarvittaessa päivi-
tettäviä menettelytapaohjeita palveluskelpoisuusluokittelussa ja ohjeita eri sairauksi-
en hoidosta löytyy Puolustusvoimien nettisivuilta osoitteesta www.puolustusvoimat.
fi (polku: Laitokset -> Sotilaslääketieteen Keskus -> Aineistoa). Samassa osoitteessa 
on myös tietoa Sotilaslääketieteen Keskuksen säännöllisesti järjestämien asevelvollis-
ten terveystarkastusten ja palveluskelpoisuusarvioinnin koulutusten ajankohdista ja 
sisällöistä sekä mm. asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi -verkkokurssi.
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I LUKU
ASEVELVOLLISUUSLAKI

1.1 Asevelvollisuuslaki ja valtioneuvoston 
asetus asevelvollisuudesta, muu asiaa 
koskeva lainsäädäntö

Terveystarkastusohje (TTO 2008) perustuu asevelvollisuuslakiin (1438/2007) sekä 
valtioneuvoston asetukseen asevelvollisuudesta (1443/2007). Laissa säädetään maan-
puolustusvelvollisuuden täyttämisestä asevelvollisena puolustusvoimissa.

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, 
jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta (poik-
keukset muu lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet).

Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, yli-
määräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen 
kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa 
taikka kuuluu reserviin tai varareserviin.

Asevelvollisuuden suorittamisesta rajavartiolaitoksessa säädetään rajavartiolaitoksen 
hallinnosta annetussa laissa (577/2005) ja rajavartiolaissa (578/2005). 
Vapautuksesta sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistumisesta vakaumuksen 
perusteella säädetään siviilipalveluslaissa (1446/2007) ja Jehovan todistajien va-
pauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa 
(645/1985). 
Asevelvollisuuden suorittamisen sijasta suoritettavasta palveluksesta säädetään Ahve-
nanmaan itsehallintolain (1144/1991) 12 §:ssä.
Asevelvollisuuden suorittamisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä Suomea velvoitta-
vissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.
Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta säädetään naisten vapaaehtoisesta asepalve-
luksesta annetussa laissa (194/1995) ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa (556/2007). 

Puolustusministeriö ohjaa asevelvollisuuden toteuttamista. Pääesikunta johtaa mi-
nisteriön antamien perusteiden mukaisesti asevelvollisuuden toimeenpanoa ja ke-
hittää asevelvollisuusjärjestelmää. Puolustushaaran esikunta suunnittelee, kehittää ja 
ohjaa asevelvollisuusasioita toimialallaan ja sotilasläänin esikunta alueellaan. Alue-
toimisto suunnittelee ja johtaa sotilaallista maanpuolustusta alueellaan, järjestää 
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kutsunnat ja käsittelee asevelvollisuutta koskevia asioita. Joukko-osasto sekä sodan 
ajan perusyhtymä ja yhtymä (joukko-osasto) käsittelevät palveluksessa olevan asevel-
vollisuusasioita. Kertausharjoituksessa asioita käsittelee kertausharjoituksen johtaja.

Kutsuntalautakunta käsittelee asevelvollisuutta koskevia asioita kutsunnassa. 

Yleinen toimi- ja päätösvalta asevelvollista koskevassa asiassa on aluetoimistolla sekä 
asevelvollisuuslaissa tarkoitetussa palveluksessa olevan osalta joukko-osaston ko-
mentajalla tai kertausharjoituksen johtajalla, jollei toimi- ja päätösvaltaa ole säädetty 
pääesikunnalle, puolustushaaran esikunnalle, sotilasläänin esikunnalle, perusyksi-
kön päällikölle, joukkoyksikön komentajalle tai kutsuntalautakunnalle.

Päätöksenteosta sotilaskäskyasioissa säädetään puolustusvoimista annetussa laissa 
(551/2007) sen ohella, mitä asevelvollisuuslaissa säädetään.

Asevelvollinen saa kirjallisesti vaatia oikaisua aluetoimistolta aluetoimiston tai kut-
suntalautakunnan päätökseen, joka koskee palveluskelpoisuutta, palvelukseen mää-
räämistä tai palveluksesta vapauttamista. Aluetoimiston oikaisuasiassa antamaan 
päätökseen sekä muuhun pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan, sotilasläänin 
esikunnan, aluetoimiston ja kutsuntalautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla kutsunta-asiain keskuslautakuntaan.
 

1.2  Palveluskelpoisuuden määrittäminen

Asevelvollisen palveluskelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että asevelvollinen suoriutuu 
asevelvollisuuslaissa tarkoitetusta palveluksesta eikä vaaranna omaa tai muiden pal-
velusturvallisuutta.

Palveluskelpoisuudesta päätetään tietojen perusteella, jotka asevelvollisesta, hänen 
terveydentilastaan sekä hänen fyysisestä ja henkisestä suorituskyvystään saadaan:
1)  asevelvolliselta itseltään; 
2)  terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastuksessa;
3)  soveltuvuuskokeessa;
4)  asevelvollisuuslain 96 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta.
Palvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen asevelvollinen.

Asevelvollinen vapautetaan palveluksesta rauhan aikana, jos hänellä on vaikea vam-
ma tai sairaus, joka estää palveluksen asevelvollisena, tai jos hänen todetaan tervey-
dentilansa vuoksi olevan kykenemätön palvelukseen niin pitkän ajan, ettei hänen 
kouluttamisensa myöhemminkään olisi tarkoituksenmukaista, taikka jos hän on 
vaaraksi palvelusturvallisuudelle.
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Palveluskelpoisuuden tilapäisen puuttumisen takia asevelvollinen jätetään määrää-
mättä palvelukseen tai vapautetaan palveluksesta toistaiseksi sekä määrätään myö-
hemmin toimitettavaan tarkastukseen. Määräys voidaan antaa yhden tai useamman 
kerran enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Palveluksesta rauhan aikana vapautetaan asevelvollinen, joka on määrätty kutsun-
taan tarkastettavaksi ja jota ei ole todettu palveluskelpoiseksi tai vapautettu palve-
luksesta rauhan aikana viimeistään sinä vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta. Tällöin 
vapauttamisen edellytyksenä on, ettei asianomainen ole laiminlyönyt velvollisuut-
taan osallistua kutsuntaan tai em. tarkastukseen.

1.3  Kutsunnat, kutsuntalautakunta ja 
 ennakkoterveystarkastukset

Kutsunnassa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus, ja sen perusteella pääte-
tään palveluksesta. Lisäksi annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja ediste-
tään kansanterveystyötä.

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:
1)  kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
2)  on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuu-

destaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna 
täytä 30 vuotta; tai

3)  on määrätty uudelleen tarkastettavaksi kutsunnassa. 
Kutsunnanalainen ei ole henkilö, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai pää-
töksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden 
jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä tarkastettavaksi asevelvollisuuslain 26 §:n 
mukaan (aluetoimiston järjestämä tarkastus sekä palveluksesta päättäminen).

Kutsunnanalaiselle lähetetään ennen kutsuntaa kysely terveydentilan selvittämiseksi. 
Kutsunnanalaisen tulee vastata kyselyyn sekä esittää oma arvionsa terveydestään ja 
toimittaa mahdolliset terveydentilaansa koskevat lääkärinlausunnot. Kutsunnanalai-
nen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edel-
tävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvas-
sa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole ilmeisen tarpeeton aluetoimiston 1 
momentin mukaan kutsunnanalaiselta tai asevelvollisuuslain 96 §:n mukaan muulta 
taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvolli-
sen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.

Kutsunnat pidetään vuosittain, ja ne aloitetaan aikaisintaan elokuun 15 päivänä ja 
päätetään viimeistään joulukuun 15 päivänä. Kutsunnanalainen merkitään kutsun-



12

taluetteloon sen kunnan mukaan, jossa hänellä on 1 päivänä tammikuuta ollut koti-
kuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta tai väestökirjanpitokunta. 

Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä 
puolustusvoimien verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa 
ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mukaan kuulutus voidaan pitää 
nähtävänä myös muulla tavoin. 

Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntakuulutuksessa tarkoitettuun kutsuntati-
laisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa 
asevelvollisen:
1)  jolla on vaikea vamma tai sairaus;
2)  joka on osallistunut asevelvollisuuslain 29 §:ssä tarkoitettuun valintakokeeseen 

ja joka on määrätty palvelukseen; tai
3)  joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotetta-

van selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan mää-
rittää.

Pidätetty, tutkintavanki tai vapausrangaistusta suorittava kutsunnanalainen tarkas-
tetaan hänen vapauduttuaan. Hänen tulee ilmoittaa vapautumisestaan välittömästi 
aluetoimistolle.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuok-
si, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle 
toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta 
tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua 
muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsunta-
kuulutuksen mukaan on osallistuttava. 

Kutsunnanalainen voidaan määrätä soveltuvuuskokeeseen palveluskelpoisuuden ja 
palvelukseen määräämisen edellytysten arvioimista varten. Kokeeseen perustuvan 
arvion tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Soveltuvuuskokeeseen osallistuneel-
la on oikeus saada tieto kokeen tuloksesta. Kutsunnanalaisen vastattavaksi voidaan 
lisäksi antaa terveydentilaa ja palveluskelpoisuutta koskeva kysely. 

Kutsuntalautakunta

Kutsuntalautakunta päättää asevelvollisen palveluskelpoisuudesta ja sen perusteella 
asevelvollisen:
1)  palvelukseen määräämisestä;
2)  palveluksesta vapauttamisesta; tai
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3)  määräämisestä kutsunnassa toimitettavaan uuteen tarkastukseen.
Kutsuntalautakunta hyväksyy lisäksi asevelvollisen siviilipalvelukseen. 

Kutsunnanalaisen palveluskelpoisuuden määrittämisessä kutsuntalautakuntaa avus-
taa lääkäri, joka tekee ehdotuksen tarkastamiensa asevelvollisten palveluskelpoisuu-
desta. Ehdotus ei sido kutsuntalautakuntaa. 

Kutsuntaan liittyvät kunnan tehtävät
Kunnan tulee aluetoimiston esityksestä järjestää:
1) asevelvollisten ennakkoterveystarkastus terveyskeskuksessa tai muussa tarkas-

tukseen soveltuvassa paikassa;
2)  tarpeellinen määrä lääkäreitä kutsuntaan; ja
3)  soveltuvat tilat kutsuntojen toimittamista varten.
Kunnan tulee lisäksi nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tälle tarpeel-
linen määrä varahenkilöitä. 

Aluetoimisto ilmoittaa kunnalle kutsuntapäivät, kutsuntapaikat ja kutsuntatilaisuu-
dessa tarvittavien lääkärien määrän.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kutsuntojen sekä asevelvollisuus-
lain 14 §:ssä tarkoitetun terveydentilaa koskevan kyselyn ja ennakkoterveystarkas-
tuksen toimittamisesta. Asetusta tarkentavat yksityiskohtaiset määräykset antaa pää-
esikunta. 

Ennakkoterveystarkastus

Aluetoimisto lähettää kutsunnanalaiselle kyselylomakkeen tämän terveydentilan sel-
vittämiseksi sekä tarvittavan ohjeistuksen kyselyyn vastaamisesta ja ennakkoterveys-
tarkastukseen osallistumisesta. 

Aluetoimisto sopii kunnan kanssa ennakkoterveystarkastuksen toimittamispaikasta 
ja ilmoittaa terveystarkastuksen toimeenpanijalle tarkastukseen tulevat kutsunnan-
alaiset. Lisäksi voidaan sopia tarkastuksen sisällöstä, ajanvarauksesta tarkastukseen ja 
mahdollisen kutsun lähettämistavasta. 

Määräys aluetoimistossa järjestettävään tarkastukseen on toimitettava asevelvollisel-
le hyvissä ajoin ja viimeistään kuukautta ennen tarkastusajankohtaa. Ilmoittamista 
koskevasta määräajasta voidaan asevelvollisen suostumuksella poiketa.
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kyllä ei

Jatkuu liitteessä 

Liitteitä kpl

Tunnen tutkittavan
terveydentilan

Olen seurannut tutkittavan terveydentilaa :

Näkö laseitta o/v

Näkö laseilla o/v

Lisäselvitykset (mm laboratoriotutkimukset, 
audiometritutkimukset, muut), katso erillinen liite

Lausunto sopivuudesta varusmiespalvelukseen

pidän sopivana rajoituksin sopivana (katso lisäselvitykset yllä) sopimattomana (katso lisäselvitykset yllä)
1. Lääkärin lausunto (ennakkotarkastus)
    Katson, että tutkitun palveluskelpoisuusluokka       
    on viereisen TTO:n kohdan/kohtien (vast) nojalla

TTO:n kohdat

A B C E vuotta

Muut huomautukset (mm. mahdolliset muut palveluskelpoisuuden rajoitukset) Muut huomautukset (mm. mahdolliset muut palveluskelpoisuuden rajoitukset)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Päiväys ja lääkärin allekirjoitus Päiväys ja lääkärin allekirjoitus

Nimen selvennys, leima
Virka-asema, laitos/palvelun tuottaja

Nimen selvennys, leima
Virka-asema, laitos/palvelun tuottaja

En tunne tutkittavan
terveydentilaa

Sukunimi

Lähiosoite

Henkilöllisyys

Etunimet Henkilötunnus

AmmattiPostinumero Postitoimipaikka

Tutkittavan mielipide nykyisestä terveydestään Lääkkeiden käyttö usein tai säännöllisesti

henkilö
tunnettu

todettu henkilöllisyys-
todistuksesta

jäänyt
toteamatta hyvä kohtalainen huono kyllä, mitäei

Vaikuttaa palveluskelpoisuuteen/
palvelusturvallisuuteen

Normaali Poikkeava Kyllä Ei

1. Yleisvaikutelma
2. Ruumiinrakenne
3. Lihaksisto
4. Psyykkinen tila
5. Hermosto
6. Sydän- ja verenkiertoelimistö
7. Keuhkot
8. Suu, nenä, nielu
9. Hampaat
10.Tärykalvot
11.Kuulo
12.Vatsa
13.Väriaisti: Menetelmä?
14.Iho
15.Yläraajat
16.Alaraajat: polvet, nilkat
17.Selkä 
18.Muu löydös, mikä?
19.Paino   kg Pituus         cm  BMI
20.Verenpaine        /     mm Hg
Muut palvelukseen vaikuttavat tekijät
21.Liikuntaelimistön ongelma
22.Palveluksen kannalta merkittäviä lääkkeitä
23.Muu palvelukseen vaikuttava seikka, mikä?
24.Onko rajoitettava liik.ja urh.osallistumista?

Kohta Sairauden laatu, alkamisaika, hoito, sairaala tai lääkäri, sairauden uusiutuminen ja muut seuraukset Muut löydökset

Henkilö- ja perustiedot

Kohta

Lääkärin tiedot tutkittavastaLääkärin tutkima kohde
Löydös

Tutkittavan 
allekirjoitus

Paikka ja aika Allekirjoitus

2. Lääkärin lausunto (kutsunta)
    Katson, että tutkitun palveluskelpoisuusluokka         
    on viereisen TTO:n kohdan/kohtien (vast) nojalla

TTO:n kohdat

Kyllä EiOn Ei

A B C E vuotta

Lääkärinlausunto terveydentilastaPuolustusvoimat

Oikea silmä sf D cyl D ax °

Vasen silmä sf D cyl D ax °

Aluetoimiston/Kutsuntalautakunnan päätös palveluskelpoisuusluokasta
Pvm Aluetoimisto/Kutsuntalautakunta

Päätöksentekijän arvo, nimi ja virka-asema

Palveluskelpoisuusluokka

7550-441-2221/ MPKK/TKKK  8.2008

25.Todetut allergiat

1) henkilökohtaisesti  vuodesta                         alkaen

2) asiakirjoista vuodesta                                    alkaen  
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Ennakkoterveystarkastuksen suorittava lääkäri kirjaa tutkimuslöydökset Puolustus-
voimien lomakkeelle Lääkärinlausunto terveydentilasta (lomakemalli ohessa pie-
nennöksenä). Ko. lomaketta voi tilata paperikopioina Juvenes Print Oy:stä (puh. 
020 756 8697, fax 03 3551 7403, e-mail: puolustusvoimat@juvenesprint.fi) tai sen 
voi tulostaa Puolustusvoimien sivuilta osoitteesta www.puolustusvoimat.fi (polku: 
Laitokset – Sotilaslääketieteen Keskus – Aineistoa). 

Lääkärinlausunnossa tulee täyttää lomakkeen kaikki kohdat ja poikkeavista löydök-
sistä tulee lisäksi kirjata lisäselvitykset niille varattuun kohtaan. Erityisesti koros-
tetaan, että aistitoimintojen poikkeavien löydösten yhteydessä tulee kuulon osalta 
liittää lausuntoon audiometriatutkimusten tulokset ja näön laseitta ollessa alentunut 
tulee lomakkeeseen kirjata näön laseilla lisäksi aina myös silmälasien voimakkuudet 
niille varattuun kohtaan.

Lääkärin tulee lausunnossaan aina myös ottaa kantaa palveluskelpoisuusluok-
kaan ja kirjata luokitusesityksensä perusteena olevat diagnoosit ICD-10 -tauti-
luokituksen mukaisine koodeineen niille varattuun kohtaan.

1.4  Palveluskelpoisuuden tarkastus ja 
palveluksesta päättäminen muulloin kuin 
kutsunnassa 

Aluetoimisto voi tehdä päätöksen asevelvollisen palveluskelpoisuudesta, jos:
1)  asevelvollinen on jäänyt saapumatta kutsuntaan;
2)  palveluskelpoisuuden tilapäisen puuttumisen takia asevelvollinen on jätet-

ty määräämättä palvelukseen tai on vapautettu palveluksesta toistaiseksi sekä 
määrätty myöhemmin toimitettavaan aluetoimiston tarkastukseen

3)  asevelvollisen palveluskelpoisuus on muuttunut kutsunnan ja varusmiespalve-
lukseen astumisen välisenä aikana taikka varusmies- tai kertausharjoituspalve-
luksen jälkeen; tai

4)  on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta eikä hänen palveluskelpoisuudes-
taan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna 
täytä 30 vuotta

Aluetoimisto voi määrätä asevelvollisen osallistumaan tarkastukseen henkilökohtai-
sesti päätöksen tekemistä varten. Asevelvollisen läsnäolo ei ole kuitenkaan välttä-
mätön, jos asevelvolliselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja asevelvollisen ter-
veydentilasta on asevelvollisen toimittama tai muu selvitys, jonka perusteella päätös 
palveluskelpoisuudesta voidaan tehdä. 
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Asevelvollinen voi pyytää palveluskelpoisuutensa tarkastamista tai jo määrätyn tar-
kastuksen aikaistamista. Aluetoimisto voi tehdä päätöksen asevelvollisen palveluk-
sesta. Palveluskelpoisuuden määrittämisessä avustaa lääkäri, joka tekee ehdotuksen 
asevelvollisen palveluskelpoisuudesta. Ehdotus ei sido aluetoimistoa.

1.5  Palvelukseen määrääminen, palvelusaika ja 
palveluksen keskeyttäminen

Asevelvollinen määrätään aloittamaan varusmiespalvelus yleisenä tai erityisenä pal-
veluksen aloittamispäivänä viimeistään kolmantena kalenterivuonna kutsunnan jäl-
keen.

Kun varusmiespalvelusta koskeva päätös tehdään muulloin kuin kutsunnassa, ase-
velvollinen voidaan määrätä aloittamaan palvelus samana vuonna kuin päätös teh-
dään tai viimeistään toisena kalenterivuonna sen jälkeen. 

Asevelvollisia voidaan valita koulutettavaksi laskuvarjojääkäriksi, sukeltajaksi, so-
tilassoittajaksi, ilmavoimien tehtäviin, kansainvälisen valmiusjoukon tehtäviin tai 
muihin erikoistehtäviin valintakokeiden perusteella. Valintakokeeseen kutsutaan 
koulutukseen vapaaehtoisesti hakeutunut asevelvollinen, joka täyttää koulutukseen 
hakeutuvalle asetetut vaatimukset. Tässä ohjeessa on annettu määräyksiä, jotka kos-
kevat erikoiskoulutukseen hakeutuvan kelpoisuusvaatimuksia. 

Aluetoimisto voi peruuttaa varusmiespalveluksen aloittamista koskevan määräyksen 
ja määrätä asevelvollisen myöhemmin toimitettavaan tarkastukseen, jos asevelvolli-
nen on ennen palveluksen alkamista vammautunut tai sairastunut niin, että hän ei 
ole palveluskelpoinen. 

Palveluksen aloittamista koskeva määräys voidaan peruuttaa myös, jos määräyksen 
antamisen jälkeen on tullut ilmi seikkoja, jotka osoittavat asevelvollisen olevan vaa-
raksi palvelusturvallisuudelle (palveluskelpoisuusluokka T ellei ole lääketieteellistä 
diagnoosia).

Varusmiespalvelusaika on:
1)  miehistön tehtäviin koulutettavalla 180 päivää;
2)  miehistön erityistaitoa vaativiin tehtäviin koulutettavalla 270 päivää;
3)  upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetta-

valla 362 päivää.
Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta rauhan aikana päättyy sen vuoden lopus-
sa, jona asevelvollinen täyttää 30 vuotta. 
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Asevelvollinen kuuluu varusmiespalveluksen jälkeen reserviin:
1)  miehistöön kuuluva sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 50 vuotta;
2)  upseeri, opistoupseeri ja aliupseeri sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 

vuotta;
3)  upseeri, jolla on everstin tai kommodorin tai niitä ylempi sotilasarvo, niin kau-

an kuin hän on palveluskelpoinen.

Varareserviin kuuluu asevelvollinen, joka:
1)  ei ole vielä suorittanut varusmiespalvelusta;
2)  ei enää kuulu reserviin; tai
3)  on vapautettu palveluksesta rauhan aikana.

Joukko-osaston komentaja voi keskeyttää asevelvollisen asevelvollisuuslaissa tarkoi-
tetun palveluksen ja kotiuttaa asevelvollisen, jos:
1)  asevelvollinen on estynyt osallistumasta koulutukseen niin pitkän ajan, että 

koulutustavoitteet eivät toteudu tai ei kykene suoriutumaan suunnitellusta 
koulutuksesta ja asevelvollinen on kykenemätön myös muuhun palvelukseen 
pitkähkön ajan;

2)  asevelvollinen on epäiltynä sellaisesta rikoksesta tai käyttäytyy sellaisella tavalla, 
että on perusteltua aihetta epäillä, että asevelvollinen voi vakavasti vaarantaa 
muiden palvelusturvallisuuden;

3)  asevelvollisella on vaikea vamma tai sairaus, joka estää palveluksen asevelvolli-
sena, tai jos hänen todetaan terveydentilansa vuoksi olevan kykenemätön pal-
velukseen niin pitkän ajan, ettei hänen kouluttamisensa myöhemminkään olisi 
tarkoituksenmukaista, taikka jos hän on vaaraksi palvelusturvallisuudelle.

Lisäksi asevelvollisen palvelus voidaan puolustusministeriön päätöksen mukaisesti 
keskeyttää, jos se on välttämätöntä vakavan kulkutaudin leviämisen estämiseksi tai 
muusta pakottavasta syystä. Jos asevelvollinen on tehnyt hakemuksen siviilipalve-
lukseen tai täydennyspalvelukseen, hänen palveluksensa keskeytetään ja hänet ko-
tiutetaan.

Asevelvollisuuslakiin perustuvaa asevelvollisuutta täytäntöön pantaessa ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän, alkuperän, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolen, sek-
suaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
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1.6  Terveystarkastus ja terveydenhuolto 
palveluksen aikana

Asevelvollinen voidaan määrätä hänen ter veydentilansa toteamiseksi lääkärin tai 
muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastukseen ja tutkimukseen, jos se on 
tarpeen palvelustehtävien hoitamisen edellytysten selvittämiseksi tai palveluskelpoi-
suuden määrittämiseksi. Varusmiespalveluksessa olevan terveydentila ja palveluskel-
poisuus on selvitettävä kahden viikon kuluessa palveluksen alkamisesta. Palveluskel-
poisuuden määrittää terveydenhuollon ammattihenkilö. Näitä ammattihenkilöitä 
ovat lääkäri, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Ter veydentila on tarkastettava lisäksi 
ennen palvelusajan päättymistä sekä muulloinkin tarvittaessa. Muun asevelvolli-
suuslaissa tarkoitetun palveluksen aikana asevelvollisen terveydentila selvitetään asi-
anomaiselle palveluksen alussa ja sen päättyessä tehtävällä kyselyllä sekä tarvittavilla 
tutkimuksilla.

Asevelvollisuuslaissa tarkoitetussa palveluksessa olevalla on oikeus päästä  terveyden-
huollon ammattihenkilön tarkastukseen ja saada asianmukaista hoitoa viivytyksettä. 
Terveydenhuollosta säädetään tarkemmin terveydenhuollon järjestämisestä puolus-
tusvoimissa annetussa laissa (322/1987) ja asetuksessa (371/1987).

Palveluksessa oleva asevelvollinen voidaan määrätä soveltuvuuskokeeseen asevelvol-
lisuuslaissa tarkoitettuun tehtävään sijoitettavuuden ja palvelustehtävien hoitamisen 
edellytysten arvioimista varten. Kokeeseen perustuvan arvion tekee terveydenhuol-
lon ammattihenkilö. Arvio ilmoitetaan varusmiehelle henkilökohtaisesti.

1.7  Huumausainetestit 

Huumausaineen käyttöä selvittävään tutkimukseen voidaan asevelvollisen antaman 
suostumuksen nojalla määrätä asevelvollinen, jonka on tarkoitus toimia sellaisessa 
tehtävässä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai 
hyvää reagointikykyä ja jossa tehtävän suorittaminen huumeiden vaikutuksen alai-
sena tai huumeista riippuvaisena voi:
1)  vaarantaa asevelvollisen itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai palvelusturvalli-

suutta;
2)  vaarantaa liikenneturvallisuutta; tai
3)  vaarantaa palvelustehtävissä saatujen tietojen suojaa ja siten aiheuttaa haittaa 

tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille.

Palveluksessa oleva asevelvollinen voidaan määrätä tutkimukseen, jos on perustel-
tua aihetta epäillä, että hän on huumausaineen vaikutuksen alaisena palveluksessa 
tai että hän on riippuvainen huumeista. Tutkimuksesta kieltäytynyt on velvollinen 
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alistumaan pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun henkilönkat-
sastukseen.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan huumausaineen käytön selvittämistä edellyttä-
vät tehtävät ovat:
1)  upseerin ja aliupseerin tehtävät;
2)  sotilasilmailuun liittyvät tehtävät;
3)  sotilaspoliisitehtävät;
4)  lääkintä- ja terveydenhuoltoalan tehtävät;
5)  tehtävät taisteluväline- ja räjähdysainevarastoilla;
6)  laskuvarjo- ja muun erikoisjääkärin sekä sukeltajan tehtävät;
7)  tehtävät esikunnissa;
8)  ajoneuvon kuljettajan tehtävät;
9)  aluksen ohjailijan tehtävä ja aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikut-

tava muu tehtävä.

Huumausainetesti tulee tehdä hyvän terveydenhuoltokäytännön mukaisesti sekä tes-
tattavan perusoikeudet huomioon ottaen. Laboratorioiden laatuvaatimusten, tutki-
muslähetteen antamisen, näytteenoton, näytteen käsittelyn, näytteen analysoinnin, 
testituloksen tulkinnan, testituloksesta ilmoittamisen, testituloksen oikeellisuuden 
riitauttamisen ja näytteiden säilyttämisen osalta noudatetaan, mitä huumausainetes-
tien tekemisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (218/2005) säädetään. 

1.8  Toisen valtion kansalaisuus ja 
asevelvollisuuden suorittaminen

Suomen kansalaiseksi otettu toisen valtion kansalainen sekä Suomen kansalainen, 
jolla on tai on ollut myös toisen valtion kansalaisuus, vapautetaan hakemuksesta 
varusmiespalveluksen suorittamisesta rauhan aikana, jos asianomainen on sanotussa 
valtiossa suorittanut asevelvollisen rauhanaikaiseen palvelusvelvollisuuteen kuuluvaa 
palvelusta vähintään neljä kuukautta. Päätöksen asiassa tekee aluetoimisto.

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos 
hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset 
seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Asevelvollinen voidaan kuitenkin 
määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona 
hän täyttää 30 vuotta. 

Varusmiespalveluksesta vapautetaan rauhan aikana hakemuksesta Suomen kansa-
lainen, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus, jos asianomaisen asuinpaikka ei 
ole Suomessa ja hän osoittaa, että hänen tosiasialliset siteensä perheen, opiskelun, 
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toimeentulon taikka muiden henkilökohtaisten asioiden osalta ovat muualle kuin 
Suomeen.

Edellä tarkoitettu päätös voidaan peruuttaa ja asianomainen määrätä varusmiespal-
velukseen, jos vapauttamisen edellytyksissä on tapahtunut olennainen muutos sen 
vuoksi, että asevelvollinen on ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta, 
muuttanut asumaan Suomeen. Päätöksen asiassa tekee aluetoimisto. 

1.9  Palvelus liikekannallepanon aikana 

Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu 
asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai 
aluetoimiston järjestämään tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet to-
detaan palveluskelpoiseksi.

1.10  Asevelvollisrekisteri, tiedonanto-
velvollisuus ja tietojen saamisoikeus 

Sotilasviranomainen saa käsitellä asevelvollisrekisterissä olevia tietoja siinä laajuudes-
sa kuin tiedot ovat tarpeen viranomaisen tehtävän hoitamiseksi. Tietoja, jotka kos-
kevat asevelvollisen terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai häneen kohdistettua 
hoitotoimenpidettä sekä tietoja epäillystä rikoksesta tai rangaistuksesta saa käsitellä 
ainoastaan silloin, kun tietojen käsittely on välttämätöntä sotilasviranomaisen yksit-
täisen tehtävän suorittamiseksi tai palvelusturvallisuuden varmistamiseksi.

Asevelvollisrekisteriin saadaan tallettaa mm. seuraavia tarpeellisia asevelvollista kos-
kevia tietoja: 
–  palveluskelpoisuus ja soveltuvuuskokeen perusteella tehty arvio; 
– tiedot terveydentilasta, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen palveluksen, 

sijoittelun tai asevelvollisuuden kannalta;

Asevelvollisen tulee huolehtia siitä, että hänen asuinpaikkansa, osoitteensa ja muut 
yhteystietonsa, hänen palveluskelpoisuuteensa vaikuttavat seikat sekä tiedot kan-
salaisuuksista ovat sotilasviranomaisen tiedossa. Asevelvollisen on annettava nämä 
tiedot sotilasviranomaiselle tämän niitä tiedustellessa sekä vastattava viranomaisen 
tekemään kirjalliseen kyselyyn 14 päivän kuluessa päivästä, jona hän on saanut ky-
selystä tiedon.
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Rekisterinpitäjällä on sille säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus saada asevel-
vollisrekisteriä varten välttämättömiä tietoja seuraavasti:
1)  väestötietojärjestelmästä väestötietolain (507/1993) 4 §:n 1 momentin 1–4 

kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja kutsuntaa varten seuraavana 
vuonna 18 vuotta täyttävistä asevelvollisista sekä muista asevelvollisista palve-
lukseen määräämistä ja sijoittelua varten; 

2)  potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa 
tarkoitetulta julkiselta ja yksityiseltä terveydenhuollon palvelujen antajalta sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöltä tietoja asevelvollisen terveydentilasta hä-
nen palveluskelpoisuutensa määrittämistä varten; 

3)  terveyskeskukselta, mielenterveystoimistolta, sairaalalta tai muulta mielenterve-
ystyötä tekevältä taholta tietoja mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettujen 
mielenterveyspalvelujen antamisesta asevelvolliselle, jos tiedoilla on merkitystä 
asevelvollisen palveluskelpoisuuden tai palveluksen järjestämisen kannalta; 

4)  sosiaaliviranomaiselta tietoja asevelvollisen sosiaalisesta ja taloudellisesta tilan-
teesta, jos tiedoilla on merkitystä päätettäessä palveluspaikasta ja palveluksen 
ajankohdasta sekä palveluksen järjestämisestä; 

5)  poliisiviranomaiselta tietoja poliisin asevelvolliseen kohdistamista, epäillystä 
rikoksesta johtuvista virkatoimista ja asevelvolliseen kohdistetuista seuraamuk-
sista, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen sopivuuden arvioimiseksi 38 §:
ssä tarkoitettuun koulutukseen ja tehtävään sekä asevelvollisen sijoitettavuuden 
arvioimiseksi ja hänen palveluksensa järjestämiseksi; 

6)  oikeushallinnon tietojärjestelmistä syyttäjän käsiteltävänä olevista rikosasioista, 
syyttäjän päätöksistä, tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista, 
tuomioistuinten lainvoimaisista ratkaisuista asevelvollisen sopivuuden arvioi-
miseksi 38 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ja tehtävään sekä hänen sijoitetta-
vuutensa arvioimiseksi taikka asevelvollisen palkitsemisen ja ylentämisen edel-
lytysten arvioimiseksi; tietojen saamisesta rikosrekisteristä säädetään kuitenkin 
rikosrekisterilaissa (770/1993); 

7)  rajavartiolaitokselta tietoja rajavartiolaitoksessa varusmiespalveluksen suorit-
taneesta, tämän palveluksesta, palveluskelpoisuudesta ja palveluskelpoisuuden 
määräytymisen perusteesta ja sijoitettavuudesta tässä laissa tarkoitettuun tehtä-
vään sijoitettavuuden arvioimiseksi;

8)  siviilipalvelusviranomaiselta siviilipalvelusvelvollisen perustiedot sekä tietoja 
hänen palveluksestaan ja palveluskelpoisuudestaan poikkeusolojen aikaiseen 
tehtävään varautumista varten;

11)  vankeinhoitoviranomaiselta tieto rangaistuslaitoksessa säilytettävästä kutsun-
nanalaisesta tai palvelukseen määrättävästä ja tämän vapautumisajankohdasta 
kutsunnan ja palveluksen järjestämistä varten; 

12)  sosiaali- tai terveydenhuollon laitokselta ja muulta vastaavalta laitokselta tieto 
laitoksessa olevan kutsunnanalaisen ja palvelukseen määrätyn vapautumisajan-
kohdasta, jos asianomainen ei pääse laitoksesta vapaasti poistumaan, palveluk-
seen määräämistä ja hänen palveluksensa järjestämistä varten; 
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13)  Kansaneläkelaitokselta tieto asevelvollisesta, jolle on myönnetty kansaneläkelain 
(568/2007) mukainen työkyvyttömyyseläke tai vammaistukilain (124/1988) 
mukainen vammaistuki asevelvollisuuslaissa tarkoitettuun tehtävään sijoitetta-
vuuden ja palveluskelpoisuuden arvioimiseksi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus saada tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla tai kone-
kielisessä muodossa maksutta tai tietojen irrottamiskustannuksiin perustuvaa vasti-
ketta vastaan siten kuin siitä asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan. Ennen 
tietojen luovuttamista asevelvollisrekisteriin teknisen käyttöyhteyden avulla rekiste-
rinpitäjän on esitettävä selvitys tietojen suojauksesta henkilötietolain 32 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla.

1.11  Muutoksenhaku 

Asevelvollinen saa kirjallisesti vaatia oikaisua aluetoimistolta aluetoimiston tai kut-
suntalautakunnan päätökseen, joka koskee palveluskelpoisuutta, palvelukseen mää-
räämistä tai palveluksesta vapauttamista, sekä aluetoimiston tai joukko-osaston pää-
tökseen, joka koskee asevelvollisuuslaissa tarkoitettua etuutta. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös oikaisuosoituksi-
neen on annettu asevelvolliselle tiedoksi. Oikaisuvaatimus toimitetaan päätöksen 
tehneelle viranomaiselle. Kutsuntalautakunnan päätöstä koskeva oikaisuvaatimus 
toimitetaan kuitenkin aluetoimistolle.

Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Aluetoi-
miston oikaisuasiassa antamaan päätökseen sekä muuhun pääesikunnan, puolustus-
haaran esikunnan, sotilasläänin esikunnan, aluetoimiston ja kutsuntalautakunnan 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kutsunta-
asiain keskuslautakuntaan. 

Pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan, sotilasläänin esikunnan tai aluetoimis-
ton on kahdeksan päivän kuluessa sen jälkeen, kun valituskirjelmä on sille tullut, 
lähetettävä se ja siihen kuuluvat asiakirjat sekä oma lausuntonsa kutsunta-asiain kes-
kuslautakunnalle. 

Kutsunta-asiain keskuslautakunnalle tehty valitus on käsiteltävä ja ratkaistava kii-
reellisesti. Asiassa annettu päätös toimitetaan viipymättä valittajalle ja tiedoksi pää-
töksen tehneelle viranomaiselle. 

Valtioneuvosto asettaa kutsunta-asiain keskuslautakunnan neljäksi vuodeksi kerral-
laan. 
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Kutsunta-asiain keskuslautakunnassa on lainoppinut puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja, joilla on kokemusta tuomarin toimessa, sekä viisi muuta jäsentä, joista kol-
men tulee olla oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita ja kahden asevelvolli-
suusasioihin perehtyneitä, vähintään everstiluutnantin arvoisia upseereita. Jäsenistä 
enintään kolme saa olla puolustusministeriön hallinnonalan palveluksessa.

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäse-
nillä on näissä tehtävissään tuomariin verrattava virassapysymisoikeus ja virkavas-
tuu.

1.12  Siirtymäsäännös 

Aseettomaan, joka on ollut palveluksessa asevelvollisuuslain tullessa voimaan, sovel-
letaan lain voimaan tullessa voimassa ollutta asevelvollisuuslakia palvelusajan osal-
ta. 

Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu 
asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai 
aluetoimiston tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet todetaan palve-
luskelpoiseksi. 
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II LUKU 
TERVEYSTARKASTUKSET 
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

2.1 Terveystarkastukset työterveyshuollossa

–  perustuvat Työterveyshuoltolakiin (1383/2001) ja sen nojalla annettuihin 
valtioneuvoston asetuksiin: valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuol-
tokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenki-
löiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) ja valtioneuvoston 
asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 
(1485/2001)

– terveystarkastus tehdään yhteisymmärryksessä työntekijän kanssa kuten laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992 6§) edellyttää 

–  noudatetaan valtion virkamieslakia (750/1994 § 19)
– noudatetaan puolustusvoimien asiakirjoja ”Puolustushallinnon palkatun hen-

kilöstön terveystarkastukset HB424” ja ”Sotilashenkilöstön terveystarkastuk-
set HB422”

Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudat-
tamaan työturvallisuuslakia (738/2002). Työterveyshuoltolain tarkoituksena on 
työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää: 
1.  Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä;
2.  Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;
3.  Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä
4.  Työyhteisön toimintaa

Asetuksen mukaan (VN 1484/2001, 8 §) terveystarkastuksella tarkoitetaan kliini-
sillä tutkimuksilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä 
suoritettua terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevaa tarkastusta sekä tervey-
den edistämiseen liittyvää terveyden tilan selvittämistä. Terveystarkastukset tulee 
suunnitella systemaattisesti työpaikkaselvitysten, riskien arvioinnin, sairaanhoidon 
ja muiden työstä saatujen tietojen perusteella. Tarkastuksille tulee asettaa selkeä ta-
voite, ja niissä tulee kerätä vain sellaista tietoa, joka on tarpeen asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.
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2.1.1  Terveystarkastusten tekemistä ohjaavia säädöksiä

Työterveyshuoltolain 10 §:ssä säädetään työntekijän suojelusta: ”Jos työntekijälle 
suoritettu terveystarkastus osoittaa, että työntekijällä henkilökohtaisten terveydel-
listen ominaisuuksiensa takia on ilmeinen alttius saada työstä vaaraa terveydelleen, 
työntekijää ei saa käyttää tällaiseen työhön”.

13 §:n mukaan ”Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumas-
ta tässä laissa tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn 
kestäessä on välttämätön:
–  hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheutta-

vassa työssä tai työympäristössä; tai
–   hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydenti-

laan kohdistuvien vaatimusten vuoksi.”

Virkamieslain 19 §:n mukaan ”Virkamies on velvollinen asianomaisen viranomai-
sen pyynnöstä antamaan tälle tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koske-
via tietoja. Virkamies voidaan myös määrätä hänen terveydentilansa toteamiseksi 
suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen tehtävän hoitamisen 
edellytysten selvittämiseksi”.

Terveystarkastuksista annettavien tietojen luovuttamisen osalta noudatetaan työter-
veyshuoltolain 18 §:ää.

2.1.2 Terveystarkastusten tekeminen (VN asetus 
1484/2001, 10§)

Terveystarkastus on, jollei tarkastusta ole toimitettava muun lain nojalla, suoritet-
tava:

–  sijoitettaessa työntekijä työntehtäviin, joista aiheutuu erityistä sairastumisen 
vaaraa tai tapaturmavaaraa taikka työtehtävien muutoin sitä edellyttäessä;

–   työntekijän työskennellessä erityistä sairastumisen vaaraa tai tapaturmavaaraa 
aiheuttavissa työtehtävissä;

–   työntekijän iän, sukupuolen, fysiologisen tilan sekä työstä johtuvien terveyden 
vaarojen ja haittojen sitä edellyttäessä;

–   normaalista poikkeavien työvuorojen tai yötyön sitä edellyttäessä;
–   uusien käyttöön otettavien aineiden tai menetelmien terveysvaikutusten sitä 

edellyttäessä;
–   tarvittaessa työntekijän terveydentilan toteamiseksi myös altistumisen loput-

tua; 
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–  työn terveydellisten erityisvaatimusten perusteella;
–  tarpeen vaatiessa työtehtävien olennaisesti muuttuessa tai työuran eri vaiheissa; 

sekä
–   sairausvaiheiden yhteydessä työntekijän terveydentilan ja työkyvyn sitä edellyt-

täessä.

2.1.3  Terveystarkastukset

Työhönsijoitustarkastukset:

–  kiinnitetään huomiota tarkastettavan terveydellisiin edellytyksiin selvitä ky-
seisestä tehtävästä / työstä, niin ettei hänen terveydelleen aiheudu vaaraa. 
Tehtävän ja työympäristön edellyttämät terveydelliset vaatimukset selvitetään 
työpaikkaselvitysten avulla. Selvitettäessä työntekijän sopivuutta työhön, on 
otettava huomioon rikoslain(578/1995) ja työsopimuslain (55/2001) työsyr-
jintäpykälät (3§ ja 2§ vastaavasti), joiden perusteella työntekijää tai työnha-
kijaa ei saa ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa epäedulliseen asemaan 
terveydentilan perusteella

Työhönsijoitustarkastus tehdään:
–  kaikille yli 4 kuukauden työsuhteeseen tuleville (tarvittaessa myös lyhyissä työ-

suhteissa, riippuen työstä)
–   työsuhteen koeaikana 
–   erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä mieluummin ennen kyseisen 

työn aloittamista ja viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta (Val-
tioneuvoston asetus 1485/2001) sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukai-
sesti (Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Sosiaali- ja Terveysministe-
riö, Työterveyslaitos 2005)

Terveyden seurantatarkastukset 

•	 työkyvyn uhan varhaiseksi havaitsemiseksi
•	 kuntoutustarpeen selvittämiseksi (TTH-laki 12 § 8. kohta)
•	 kun työntekijä perustellusta syystä pyytää selvitystä työkuormituksestaan 

(TTH-laki 12 § 4. kohta)

Terveyden seurantatarkastuksia tehdään
 o Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (=määräaikaistarkastuk-

set) silloin kun se on altistumisen perusteella arvioitu tarpeelliseksi, (VN 
1485/2001 ja muut säädökset, ks Terveystarkastukset työterveyshuollossa, 
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STM ja TTL 2005, sivu 15). Tavoitteena on estää työntekijää sairastumasta 
työssä esiintyvän altistumisen vaikutuksesta. Tarkastuksessa pyritään tunnis-
tamaan mahdolliset terveyshaittaan viittaavat oireet ja tarvittaessa tehosta-
maan altistumisen ehkäisytoimenpiteitä ja / tai ohjaamaan hoitoon

 o Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyen TYKY-toiminnan suunnittelua ja 
kohdentamista varten, ja työntekijän fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
seuraamiseksi

 o Vajaakuntoisten työntekijöiden työssä selviytymisen seuraamiseksi ja edistä-
miseksi (TTH-laki 12 § 5. kohta)

 o Ikäryhmätarkastuksina ja / tai työyksikkökohtaisina tarkastuksina työnteki-
jöiden terveydentilan seuraamiseksi ja sairauksien varhaiseksi toteamiseksi 
sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi

Sotilashenkilöstön terveystarkastuksissa 
 o noudatetaan mitä yllä on kirjoitettu terveystarkastuksista ja asiakirjan ”So-

tilashenkilöstön terveystarkastukset HB422” määräyksiä. Sotilaiden tarkas-
tuksessa on huomioitava, mitä on erikseen määrätty maa-, meri- ja ilmavoi-
mien erityistehtävien osalta.
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III LUKU
TERVEYSTARKASTUKSET 

KRIISINHALLINTATEHTÄVISSÄ

3.1  Terveydelliset kelpoisuusedellytykset 
kriisinhallintatehtäviin

Kriisinhallintatehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään hyvää terveyttä, hyvää 
fyysistä kuntoa ja palveluskelpoisuusluokkaa A. Mikäli palveluskelpoisuusluokka on 
varusmiespalveluksen jälkeen muuttunut, tulee hakijan ottaa yhteyttä omaan alue-
toimistoonsa luokanmuutoksen suorittamista varten. Terveystarkastuksessa tulee 
kiinnittää huomiota alla oleviin terveydentilavaatimuksiin, jotka ovat edellytyksenä 
kriisinhallintatehtäviin hyväksymiselle.

Henkilöllä ei saa olla sairautta, joka voi olla vaaraksi tehtävän suorittamiselle koh-
demaassa. Voimakas yliherkkyys ulkoiselle tekijälle, kuten ampiaisen pistolle ja ruo-
ka- tai lääkeaineelle on ehdoton vasta-aihe kriisinhallintatehtäviin. Päihdeongelma 
tai huumeiden käyttö on este kriisinhallintatehtäviin. Suun ja hampaiston tervey-
dentilan on oltava niin hyvä, että henkilö ei tarvitse hammashoitoa seuraavan 12 
kuukauden aikana. 

Toimintavalmiuteen kelpuutetulla henkilöllä ei pääsääntöisesti saa olla säännöllistä 
lääkitystä, joka voi vaikeuttaa hänen kykyään selviytyä poikkeuksellisissa oloissa ta-
pahtuvista tehtävistä.

3.2  Terveystarkastukset ennen operaatiota

Henkilö hankkii lääkärinlausunnon terveydentilastaan saatuaan kutsun tai palve-
lukseenastumismääräyksen kriisinhallintakoulutukseen tai -tehtävään. Lääkärinlau-
suntoon liitetään enintään kolme (3) vuotta vanha kuulon kynnysmittauksin tehty 
audiogrammi, tiedot virtsan liuskatutkimuksista (valkuainen, sokeri ja punasolut), 
asianomaisen voimassaolevat rokotukset sekä veriryhmätieto. Lääkärinlausunto, 
jonka tulee olla enintään kolme (3) kuukautta vanha, annetaan T-lomakkeella. 

Suun ja hampaiston terveydentilasta henkilö hankkii hammaslääkärin todistuksen, 
joka laaditaan tarkistuksen yhteydessä todetun ja palveluksen kannalta välttämät-
tömän hammashoidon jälkeen. Hammaslääkärin lausunnosta tulee selvitä yksityis-
kohtaiset suun ja hampaiston status-merkinnät sekä hampaiston panoraamakuva. 
Hampaiston panoraamakuva saa olla korkeintaan kolme (3) vuotta vanha.
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Koulutustilaisuuden alussa järjestetään kaikille koulutettaville terveystarkastus, jos-
sa tarkistetaan lääkärintodistuksen statustiedot, ml. mahdolliset muutokset tervey-
dentilassa todistuksen kirjoittamisen jälkeen. Tämä tarkastus luokitellaan samalla 
työhönsijoitustarkastukseksi kriisinhallintatehtävään kohdemaassa. Terveystarkas-
tuksen yhteydessä tehdään tarkastettaville terveyskysely henkisen hyvinvoinnin ar-
vioimiseksi.

Mikäli tarkastettavan henkilön tuleviin tehtäviin liittyy altistuminen erityistä sai-
rastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille (esim. desinfektorit) tai tehtävä edellyttää 
terveyden suhteen joitain erityisvaatimuksia (esim. keittiöhenkilöstö ja mastotyön-
tekijät) noudatetaan tarkastuksen sisällössä ohjeita ja säädöksiä, joita työterveyshuol-
tolain tai muiden säädösten perusteella on annettu. Keittiö- ja messihenkilökunnalta 
tutkitaan ulosteen salmonellanäyte. 

Terveystarkastuksen yhteydessä otetaan kriisinhallintatehtäviin lähtevältä vapaaeh-
toinen DNA-näyte mahdollista myöhempää uhrintunnistusta varten. Näyte otetaan 
vain kerran ja se tallennetaan tietosuojalain edellyttämällä tavalla. 

3.3  Terveystarkastukset operaation aikana

Tarvittaessa operaation aikana tehdään terveystarkastus, mikäli henkilön tehtäviin 
liittyy altistuminen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille tai tehtä-
vä edellyttää terveyden suhteen joitain erityisvaatimuksia, eikä tätä ole huomioitu 
ennen operaatiota tehdyssä terveystarkastuksessa. Tässä tarkastuksessa noudatetaan 
ohjeita ja säädöksiä, joita työterveyshuoltolain tai muiden säädösten perusteella on 
annettu. 

Henkilön sopivuus kriisinhallintatehtävään arvioidaan uudelleen, mikäli henkilön 
terveydentilassa (fyysinen tai psyykkinen) tapahtuu muutoksia kriisinhallintatehtä-
vän aikana. 

Mikäli kriisinhallintajoukko tai yksittäinen henkilö kokee vaikeita stressitilanteita, 
voidaan henkisen hyvinvoinnin arviointiin käyttää myös erityistä stressitapahtumien 
jälkivaikutuskyselyä. Kysymyksillä selvitetään viimeksi kuluneiden kahden viikon 
aikana esiintyneitä reaktioita. Stressioireiden riskirajan ylittäneille tehdään lääkä-
rintarkastus ja heille järjestetään mahdollisuus keskusteluun alan ammattihenkilön 
kanssa.
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3.4  Terveystarkastukset operaatioiden jälkeen

Terveystarkastus, joka sisältää henkistä hyvinvointia koskevan kyselyn ja tarvittaessa 
stressitapahtumien jälkivaikutuskyselyn, tehdään palveluksen lopussa toimialueella 
tai kotimaassa. 

Terveystarkastukseen liittyvät laboratorio ym. tutkimukset määritellään aina ope-
raatiokohtaisesti.

Henkilö, jolla todetaan palvelusaikana saatu sairaus, vamma tai psykososiaalisen 
tuen tarve, ohjataan jatkotutkimuksiin ja hoitoon. 
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IV LUKU
TERVEYDELLISET KELPOISUUSEHDOT ERI 

TEHTÄVIIN KOULUTETTAVILLE

4.1 Yleiset ohjeet

Tässä luvussa arvioituja perusteita tulkittaessa on tarpeen tietää, että raja-arvoissa tai 
periaatteissa on noudatettu seuraavia perusteita:
–  visuksen raja-arvoissa on käytetty puolustusvoimia varten valmistettua valais-

tua Landoltin C-taulua, jonka numeeriset arvot ovat 0,1 – 2,5 välillä. Taulua 
katsotaan 5 m etäisyydeltä. Mikäli tällaista ei ole käytettävissä tulee ilmoittaa 
käytetty testi vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen hakeutuvien lääkärintar-
kastusten kaavakkeessa.

–  värinäköä testattaessa käytetään päivänvalossa tai päivänvalolampun valossa 
Ishiharan testejä. Näissä voi olla testin sallimat virheet ilman että värinäköä 
pidetään vielä puutteellisena. Lisätestien tarve on arvioitava, mikäli testin tu-
los ei oikeuta puutteellisen väriaistin varmistamiseen ja tehtävässä edellytetään 
virheetöntä väriaistia. Merivoimissa testataan aluspalvelukseen meneviltä pää-
värien erottelu värijohtonipulla, mikäli värinäkö ei ole normaali.

–  syvyysnäkökyvyn (stereonäkö) mittaus on vaativa tehtävä ja edellyttää yleensä 
monipuolista erikoislaitteistoa sekä kokeneita tutkijoita. Näköseulan ”nappu-
latestiä” ei saa käyttää poissulkevana testinä. Mikäli moitteetonta syvyysnäköä 
edellytetään, suoritetaan testit puolustusvoimissa erityisen ohjeen perusteella.

–  riittävä paineensietokyky on arvioitava sekä peruskoulutuskauden seurannassa 
sekä palvelukseen tultaessa suoritettujen psykologisten testien avulla (tai muilla 
tietoon tulleilla seikoilla). 

–  eräissä tehtävissä ei toistaiseksi sallita sarveiskalvon korjausleikkausta (esim. 
lentävä henkilökunta, jonka osalta Ilmavoimien Esikunta ohjeistaa hyväksytyn 
käytännön). Asia on tarvittaessa arvioitava.

–  kuulontutkimus suoritetaan äänieriössä mittaamalla laatukriteerit täyttävällä 
audiometrillä 0,25–0,5–1–2–3–4–6–8 kHz taajuuksien kynnysarvot. Kuulo-
luokitus suoritetaan molempien korvien kohdalla erikseen.

Kuulontutkimuksissa (äänieriö) alla mainitut luokat (lk) on määritelty seuraavasti: 
Luokka I ≤ 20 dB, luokka II ≤ 20 dB (500 – 2000 Hz), ≤ 40 dB (3000 Hz), ≤ 65 
dB (4000 Hz).
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4.2 Maavoimat 

4.2.1 Jalkaväki
 
Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta 

Taistelutehtäviin koulutettavat
– palveluskelpoisuusluokka A 

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin
 
Sissi- ja tiedustelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 0,7 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– silmälasien käyttö ei suotavaa
– kuuloluokka I – II
– ei kroonista ihottumaa tai allergioita
– ei merkkejä psyykkisestä häiriöstä
– ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
– irrotettava hammasproteesi ei suotava

Panssarikoulutushaara 
– palveluskelpoisuusluokka A 
– pituus enintään 185 cm
– silmälasien käyttö ei suotavaa

PanssarintorjuntaohjuskouIutushaara 
– palveluskelpoisuusluokka A
– silmälasien käyttö ei suotavaa

Sotilaspoliisikoulutushaara 
– palveluskelpoisuusluokka A
– suositeltava pituus vähintään 175 cm
– väriaisti normaali
– paineensietokyky arvioitu hyväksi
– silmälasien käyttö ei suotavaa
 
Laskuvarjojääkärit ja erikoisjääkärit

Valintatutkimukseen pääsyn edellytykset: 
– palveluskelpoisuusluokka A
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– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 
ilman silmälaseja

– väriaisti normaali
– näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
– kuuloluokka I – II
– ei kroonista ihottumaa tai allergioita
– paineensietokyky arvioitu hyväksi
– ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
– ei keliakiaa
– irrotettava hammasproteesi ei suotava
 

4.2.2 Kenttätykistö
 
Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta 

Taistelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A 

Tuliasemakoulutus
– kuuloluokka I
– ei korvaoireita (tinnitus)

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin: 

Tiedustelutulenjohtajat, tiedustelutulenjohtoaliupseerit ja tiedustelutulenjoh-
tomiehet 
– palveluskelpoisuusluokka A
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 0,7 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– silmälasien käyttö ei suotavaa
– ei kroonista ihottumaa tai allergioita
– paineensietokyky arvioitu hyväksi
– ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
– ei keliakiaa
– irrotettava hammasproteesi ei suotava

PanssaritykistökouIutushaara: 

Tulenjohtovaunun, panssarihaupitsin, telakanuunan sekä komentopaikkapans-
sarivaunun johtajat ja ajajat sekä panssarihaupitsin ja telakanuunan ampujat 
– palveluskelpoisuusluokka A
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– pituus enintään 185 cm 
– silmälasien käyttö ei suotavaa

Tuliasemakoulutus
– kuuloluokka I – II
– ei korvaoireita (tinnitus)

Etäisyydenmittaajat
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– väriaisti normaali
– näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
– kuuloluokka I – II
 

4.2.3 Ilmatorjunta
 
Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta 

Taistelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A 

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin:  

Etäisyydenmittaajat, suuntaajat ja asettajat 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– väriaisti normaali
– näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
– kuuloluokka I – II
– kestettävä pyörimistä
– syvyysnäkö testataan tarvittaessa puolustusvoimissa

Ohjusmiehet (78/86) 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– väriaisti normaali
– syvyysnäkö testataan tarvittaessa puolustusvoimissa
– oikeakätinen
 
Ohjusmiehet (90/86) 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
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– väriaisti normaali
– hyvä paineensietokyky 

Tutkamiehet (tutkamittaajat), johtokeskusupseerit, johtokeskusaliupseerit, il-
matorjuntapanssarivaunun operaattorit, ilmatorjuntaohjusaliupseerit 90 (ope-
raattorit) 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– väriaisti normaali
– värikontrastikyky mitataan tarvittaessa puolustusvoimissa määritellyllä testillä
– kuuloluokka I – II
– hyvä paineensietokyky
 
Ilmatorjuntakonekivääriampujat 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– ei silmälaseja

4.2.4 Pioneeriaselaji 

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta: 

Taistelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A
– ei terveydellistä estettä raskaiden taakkojen nostamiseen tai kantamiseen

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin:

Siltapanssarivaunun johtajat ja kuljettajat 
– pituus enintään 185 cm 
– silmälasien käyttö ei suotavaa

Venemiehet:

Vesistökalustojen päällikkö, ruorimies ja konemies 
– pääsääntöisesti palveluskelpoisuusluokka A 
– kyettävä uimaan yhtäjaksoisesti vähintään 200 metriä

Uiskon päälliköt ja ruorimiehet 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) ensitarkastuksessa vähintään 1,0/0.8 

ilman silmälaseja
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– näöntarkkuus uusintatarkastuksessa (vähintään neljän vuoden välein) vähin-
tään 0,8/0,2 tai 0,7/0,3 ilman silmälaseja ja vähintään 1,0/0,5 silmälaseilla

– kyettävä lukemaan konekirjoitustekstiä ilman silmälaseja
– näkökentät normaalit
– väriaisti normaali (Ishihara hyväksytty ja tarvittaessa lisätestein varmistettuna)
– kuuloluokka I – II

Suojelualalle koulutettavat

Määrättäessä varusmiestä palvelukseen suojelualalle on huomioitava seuraavat 
karsivat ja suositeltavat vaatimukset
– sydänvika (karsiva)
– korkea verenpaine (karsiva)
– astma tai muu hengityselinsairaus (karsivia)
– korkeanpaikan ja ahtaanpaikan kammo (karsivia)
– ei allergista nuhaa (suositus)
– ei kroonista ihottumaa (suositus)
– näöntarkkuus vähintään 1.0/0.8 Landoltin C taululla (suositus)

4.2.5 Viestiaselaji
 
Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta: 

Taistelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A
 

4.2.6 Huolto (kaikki aselajit ja puolustushaarat) 

Yleiset vaatimukset tehtävästä riippumatta
 
Taistelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A 

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin tehtäviin: 

Talousmiehet, keittäjät, asesepät, taisteluvälinemiehet, 
taisteluvälineasentajat, polttoainemiehet sekä traktorin- ja 
henkilöautonkuIjettajat 
– yleensä palveluskelpoisuusluokka A, haitta-asteen salliessa myös palveluskel-

poisuusluokka B
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Lääkintämiehet 
– yleensä palveluskelpoisuusluokka A 
– paineensietokyky normaali
– ei terveydellistä estettä raskaiden taakkojen nostamiseen tai kantamiseen

4.2.7 Kadetit, terveydelliset kelpoisuusvaatimukset

– henkisen ja fyysisen kuntonsa sekä terveytensä että elämäntapojensa puolesta 
upseerin ammattiin sopiva

– palveluskelpoisuusluokka A
– kroonisissa sairauksissa (esim. astma) erikoislääkärin lausunto, mikäli joutuu 

käyttämään päivittäin lääkettä 

4.3 Ilmavoimat

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta 

Taistelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A
 
Yleiset vaatimukset koulutushaaroihin ja tehtäviin:

Lentävä henkilöstö 

Varusmiesohjaajakurssin valinnoissa noudatetaan ilmavoimien valintaohjetta. 
Hakuasiakirjoihin liitettävää lääkärintodistusta ei edellytetä, vaan Lentosotakoulu 
kutsuu hakuasiakirjojen perusteella sopiviksi katsotut hakijat Sotilaslääketieteen 
Keskuksen nimetyille terveysasemille ja Sotilaslääketieteen Keskuksen valintakes-
kukseen esivalintoihin. Esivalinnoissa tehdään alustavat mittaukset, tutkimukset ja 
psykologiset testit. 

Yleiset edellytykset (lääkärintodistusta ei pääsykokeisiin kuitenkaan vaadita vaan 
ilmavoimat suorittaa testaukset)
– palveluskelpoisuusluokka A 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,25 kummassakin silmäs-

sä ilman silmälaseja
– väriaisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla (25 en-

simmäistä taulua)
– silmien yhteistoiminta ja näkökentät normaalit
– kuuloluokka I (–II)
– pituus 165–190 cm
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– paino 54–92 kg
– ei haittaavaa allergiaa
– ei irrotettavaa hammasproteesia
– liikunnallinen elämäntapa
 
Varusmiesten ilmavalvonta- ja taistelunjohtokoulutus 

Ilmasotakoulu järjestää koulutuksen ja vastaa valintajärjestelmästä.
 
Yleiset edellytykset 
– palveluskelpoisuusluokka A 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

erikseen; silmälasit sallitaan.
– väriaisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla)
– näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
– voimakas oireileva allergia on yleensä este
– kuuloluokka I – II
 
Palkatun sotilashenkilöstön terveysvaatimukset ja palveluskelpoisuusluokitukset 
vastaavat yllä mainittuja. 

Varusmiesten lentoteknillinen koulutus: 

Ilmavoimien Teknillinen Koulu järjestää koulutuksen ja vastaa valintajärjestelmäs-
tä.
 
Yleiset edellytykset 
– palveluskelpoisuusluokka A 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

erikseen; silmälasit sallitaan.
– väriaisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla)
– näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
– kuuloluokka I – II
– voimakas oireileva allergia on yleensä este

Kadetit, terveydelliset kelpoisuusvaatimukset
Palkatun sotilashenkilöstön terveysvaatimukset ja palveluskelpoisuusluokitukset 
vastaavat yllä mainittuja. 

Ilmavoimien lentävään henkilöstöön kuuluvien valintatarkastukset, palvelus-
kelpoisuusluokitukset ja lentokelpoisuusasiat määrittää Ilmavoimien Esikunta 
ja ne on ohjeistettu erikseen. 
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4.4 Merivoimat 

4.4.1 Laivastojoukkokoulutus
 
Merenkulkutehtävät 
– palveluskelpoisuusluokka A 
– näöntarkkuus, varusmiehet:
 näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0/0,5 ilman silmälaseja
– näöntarkkuus, palkattu sotilashenkilöstö:
– meripalvelukseen pyrkivät ensi tarkastuksessa vähintään 1,0/1,0 ilman silmäla-

seja
– meripalvelukseen määrättäessä kurssin jälkeen vähintään 1,0/0,8 ilman silmä-

laseja ja silmälaseilla korjattuna vähintään 1,0/1,0
– uusintatarkastuksessa määrättäessä meripalvelukseen vähintään 0,8/0,2 tai vä-

hintään 0,7/0,3 ilman silmälaseja ja silmälaseilla korjattuna vähintään 1,0/1,0 
– lähinäkökyky ensitarkastuksessa: kyettävä lukemaan konekirjoitustekstiä ilman 

silmälaseja
– näkökentät normaalit
– väriaisti tarkka (Ishihara hyväksytty tai lisätutkimuksin)
 – kuuloluokka I – II (–III)
 – ei meritautitaipumusta
 – ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
 – ei keliakiaa

Kone-, tele-, viesti- ja keskushenkilöstö, (joka ei osallistu merivahdin tähystys-
tehtäviin) 
– palveluskelpoisuusluokka A
– näöntarkkuus, varusmiehet: vähintään 0,2/0,2 ilman silmälaseja ja vähintään 

0,8/0,2 silmälaseilla korjattuna 
– näöntarkkuus, henkilökunta: ensi tarkastuksessa vähintään 1,0/0,5 ilman sil-

mälaseja, uusintatarkastuksessa vähintään 0,8/0,2 silmälaseilla tai ilman
– näkökentät normaalit
– väriaisti: kyettävä erottelemaan päävärit
– kuuloluokka I – II (–III)
– ei meritautitaipumusta
– ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia 
– ei keliakiaa

Sukeltajat 

Valintakokeeseen pääsyn edellytykset 
– palveluskelpoisuusluokka A
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– näöntarkkuus vähintään 1,0/1,0 ilman silmälaseja
– näkökentät normaalit
– väriaisti tarkka
– kuuloluokka I – II (-III)
– ei irrotettavaa hammasproteesia
– ei merkkejä psyykkisestä häiriöstä
– ei meritautitaipumusta
– ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
– ei kroonista tai ajoittain oireilevaa allergiaa
– ei keliakiaa
 
Muu henkilöstö (ml erikoismiehet meripalveluksessa) 
– palveluskelpoisuusluokka A 
– näöntarkkuus ensi tarkastuksessa vähintään 1,0/0,5 ilman silmälaseja
– näöntarkkuus uusintatarkastuksessa vähintään 0,8/0,2 silmälaseilla tai ilman
– kuuloluokka I – II (–III)
– ei meritautitaipumusta 
– ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
– ei keliakiaa

4.4.2 Rannikkojoukkokoulutus

Merivoimien kouluttamat jalkaväkimiehet ja muu henkilöstö (ei meripalveluk-
sessa) 
– kelpoisuus kuten maavoimissa 

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta:
 
Taistelutehtäviin koulutettavat 
– palveluskelpoisuusluokka A 

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin:
 
Tulenjohto- ja merivalvontamiehet 
– näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– väriaisti normaali
– kuuloluokka I – II
– ei merkkejä psyykkisestä häiriöstä
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Säämies sekä laskinmiehet 
– yleensä palveluskelpoisuusluokka A
– haitta-asteen salliessa myös palveluskelpoisuusluokka B

4.4.3 Merikadettikurssin merisotalinjalle pyrkivien 
terveydelliset kelpoisuusvaatimukset 

4.4.3.1 Laivastojoukkokoulutus

Terveysvaatimuksissa noudatetaan laivastojoukkokoulutuksessa kohdan 4.4.1. pal-
katun henkilöstön merenkulkutehtävien terveysvaatimuksia.

4.4.3.2  Rannikkojoukkokoulutus

– palveluskelpoisuusluokka A
– terveysvaatimukset kuten kadettikurssin maasotalinjalle

4.4.3.3 Johtamisjärjestelmäkoulutus

Osa JOJÄ-linjan kadeteista tulee työskentelemään merivoimien aluksilla ja heidän 
tulee täyttää kohdan 4.4.1. kone-, tele-, viesti- ja keskushenkilöstön palkatun hen-
kilöstön terveysvaatimukset.

Muiden JOJÄ-linjan kadettien tulee täyttää kohdan 4.4.3.2. rannikkojoukkokoulu-
tettavien terveydelliset vaatimukset.

4.5 Rajavartiolaitos
 
– palveluskelpoisuusluokka A
– näöntarkkuus vähintään 0,7 (Landoltin C-taulu 5 m) kummassakin silmässä 

ilman silmälaseja
– silmälasien käyttö ei suotavaa
– kuuloluokka I – II
– ei kroonista ihottumaa tai allergioita
– paineensietokyky arvioitu hyväksi
– ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
– ei keliakiaa
– irrotettava hammasproteesi ei suotava
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V LUKU
PALVELUSKELPOISUUSLUOKAT JA 

TAUTITAULUKOT

5.1 Palveluskelpoisuusluokat

Yleisiä periaatteita palveluskelpoisuusluokitusten tekemisessä

Päivitetyssä oheistuksessa annetaan edelleenkin suosituksia palveluskelpoisuudesta 
vahvistetun tautiluokituksen ICD-10 diagnooseihin perustuen. Pelkästään diagnoo-
sin antamaa perustetta ei tule pitää luokitusperusteena vaan on tärkeää hahmottaa 
palveluskelpoisuutta johdannossa annettuja yleisperiaatteita käyttäen ja kokonais-
riskiä arvioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sellaisiin ominaisuuksiin, joista 
voi aiheutua myös muiden henkilöiden tai ympäristön vaarantuminen. Lisäksi on 
syytä kiinnittää huomiota mahdollisten useiden sairauksien kokonaisvaikutukseen 
palvelusturvallisuudelle ja varusmiehen koulutettavuudelle. Yksittäiset vähäiset ra-
joitukset ja sairaudet voivat yhdessä muodostaa vakavan kokonaishaitan. Puolus-
tusvoimien toimintaympäristön tuntemus auttaa ratkaisun teossa, mutta asevelvol-
listen palveluskelpoisuustarkastuksia ja palveluskelpoisuusluokituksia tekevät myös 
lääkärit, joilla tuntemus on puutteellinen. Tämän vuoksi tulee käyttää seuraavassa 
esitettyjä yleisperiaatteita. 

Kutsuntatilaisuuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kutsuntapäätösten yhtenäi-
syyteen. Erityistä painoa palveluskelpoisuusarvioinneissa tulee laittaa päihderiippu-
vuuteen, erilaisiin mielenterveyshäiriöihin sekä pitkäaikaisiin tai pysyviin sairauksiin 
sekä toimintatilan häiriöihin. Toistuvia määräaikaisia E-palveluskelpoisuusluokituk-
sia ei suositella, vaan selvitetään asia viivytyksettä tarpeellisessa laajuudessa joko jul-
kisen terveydenhuollon tai kutsuntaviranomaisten ohjeistamin toimenpitein. Tilan-
teen kehittymistä seurataan tarvittaessa kertaluonteisella ja riittävän pitkäaikaisella 
(enintään 3 vuotta) E-luokituksella ja tehdään viimeistään sen jälkeen päätös pal-
veluskelpoisuusluokasta. Yleisenä palveluskelpoisuuden ratkaisuperusteena on aina 
yksilön ja toimintaympäristön kannalta turvallisempi vaihtoehto. Tapaukset, joissa 
kenttäkelpoisuuden ehdot eivät tule todennäköisesti täyttymään seurannankaan jäl-
keen, tulisi määrätä jo kutsunnoissa C-luokkaan. 

Terveystarkastusohjeen luokittelua noudatetaan soveltuvin osin myös siviilipalve-
lukseen hakeutuvien palveluskelpoisuutta arvioitaessa. 
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Palveluskelpoisuuden luokitukset ja niiden yleisperusteet ovat

A-luokkaan kuuluva on terve ja hyväkuntoinen. Henkilöllä ei ole sairautta, joka ai-
heuttaisi lisääntyneen riskin palvelusturvallisuutta ajatellen ja henkilö soveltuu kou-
lutettavaksi turvallisesti taistelijan tehtäviin. Hänellä voi olla jokin vähäinen tervey-
dellinen haitta, joka ei kuitenkaan käytännössä alenna hänen palveluskelpoisuuttaan 
taistelijan tehtävissä. Henkisen tasapainon on oltava hyvä.

Soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti asianomaisen ter-
veydelliset edellytykset huomioon ottaen. Eräisiin tehtäviin annetaan lisäksi tarken-
tavia terveydellisiä vaatimuksia A-luokituksen lisäksi (IV luku), jotta henkilö voi-
daan kouluttaa näihin tehtäviin (esimerkiksi lentävän henkilökunnan, sukeltajien ja 
eräiden teknillisten alojen tehtävät). 

B-luokkaan kuuluvalla on jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai häiriö, joka on 
terveydellinen este taistelijan tehtävissä toimimiselle. Tämä ominaisuus voi aiheuttaa 
tavallista suuremman riskin yksilölle palvelusturvallisuutta ajatellen (esim. alentunut 
kuulo ja mahdollinen altistuminen melulle) tai ominaisuus voi aiheuttaa lievästi 
lisääntyneen riskin muille koulutettaville tai kouluttajille. Luokituksen perusteena 
voi tällöin olla vähäistä suorituskyvyn rajoitusta jatkuvasti tai ajoittain aiheuttava 
sairaus tai ominaisuus. Jos riskien lisääntyminen on huomattavaa tai pitkäaikaista 
on tehtävä C-luokitus.

B-luokitus ei ole este sijoittamiselle. 

C-luokka: vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta, mutta voidaan tarvittaessa 
luokitella uudelleen. Henkilöllä on sairaus tai ominaisuus, joka rajoittaa merkittä-
västi suorituskykyä, aiheuttaa huomattavan terveysperusteisen riskin joko henkilölle 
itselleen ja/tai ympäristölle tai vaatii jatkuvasti olosuhteita, joiden järjestäminen ei 
ole puolustusvoimien olosuhteissa mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Luokituk-
sen käyttämistä suositellaan, mikäli sairaus tai ominaisuus on luonteeltaan usein 
toistuva tai pysyvä.

Kutsuntaan tai aluetoimiston tarkastukseen määrätty asevelvollinen, jota ei ole to-
dettu palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä 
vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta, vapautetaan palveluksesta rauhan aikana.

Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu 
asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai 
aluetoimiston järjestämään tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet to-
detaan palveluskelpoiseksi.
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E-luokkaan määrätään asevelvollinen, jolla todetaan jokin sellainen sairaus, vamma, 
vika tai rakenteellinen heikkous, joka toistaiseksi on esteenä palvelukseen hyväksy-
miselle, mutta joka todennäköisesti kuitenkin paranee. E-luokkaan voidaan määrätä 
myös sellainen asevelvollinen, jonka terveydellisten edellytysten arvioiminen edel-
lyttää lisätutkimuksia tai seurantaa. Yleensä E-luokkaan määrätään 1–3 vuodeksi 
kerrallaan. 

Mikäli kysymyksessä on todennäköisesti pitkäaikainen sairaus tai ominaisuus, on 
yleensä perusteltua esittää E-luokkaa 3 vuodeksi ja tehdä sen jälkeen päätös pal-
veluskelpoisuudesta. Vammoissa tai sairauden paranemisvaiheissa käytetään yleisiä 
työkyvyn arviointiperusteita määräaikaisuuden perusteena. E-luokkaa ei suositella 
käytettäväksi toistuvasti.

Kutsuntaan tai aluetoimiston tarkastukseen määrätty asevelvollinen, jota ei ole to-
dettu palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä 
vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta, vapautetaan palveluksesta rauhan aikana (C-
luokka).
 
Mikäli varusmiespalveluksessa oleva asevelvollinen todetaan pitkähköksi ajaksi pal-
velukseen kykenemättömäksi, hänet määrätään E-luokkaan. Määräys E-luokkaan 
voidaan uudistaa yhden tai useamman kerran sen vuoden loppuun, jona asevelvolli-
nen täyttää 30 vuotta. Sama koskee varusmiespalvelukseen määrättyä asevelvollista, 
joka terveydentilan muututtua ennen palvelukseen astumista on määrätty E-luok-
kaan. 

Reserviläistä, joka sairauden, vamman tai vian vuoksi ei voi toistaiseksi ottaa osaa 
reservin kertausharjoituksiin, ei määrätä E-luokkaan, vaan aluetoimisto määrää hä-
net uuteen jälkitarkastukseen 1–3 vuoden kuluttua. Reserviläinen voidaan siirtää 
C-luokkaan samoin perustein kuin varusmies. 

T-luokkaan määrätään asevelvollinen, jonka terveydentilaa tutkittaessaan lääkäri 
ei ole todennut palveluskelpoisuutta rajoittavaa lääketieteellistä diagnoosia, mutta 
kutsuntalautakunnalla tai aluetoimistolla on muita perusteita epäillä palvelusturval-
lisuuden vaarantuvan, mikäli kyseinen asevelvollinen määrätään palvelukseen. Muut 
perusteet tulevat pääsääntöisesti asevelvollisuuslain 96 § perusteella muilta viran-
omaisilta saaduista tiedoista. Palveluskelpoisuusluokka T ei ole lääkärin esittämä, 
eikä siihen liity lääketieteellistä diagnoosikoodia. Lääkärin todetessa palvelusturval-
lisuutta vaarantavan terveydellisen esteen, käytetään C-luokkaa.
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Poistettu D-luokka: 

Aiempien ohjeiden mukaan D-luokkaan kuuluva vapautettiin pysyvästi asevelvolli-
suuden suorittamisesta. Luokitusta käytettiin, kun sairaus tai ominaisuus oli luon-
teeltaan pysyvä sekä aiheutti merkittävät toimintarajoitukset. 

5.2 Yleisiä ohjeita tautitaulukon käytöstä 
palveluskelpoisuusarvioinneissa

Sosiaali- ja terveysministeriö määräsi kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitokseen 
(ICD-10) perustuvan tautiluokituksen otettavaksi käyttöön 1.1.1996. Terveystar-
kastusohjeessa käytetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
(Stakes) toimittaman ja julkaiseman suomalaisen tautiluokituksen nimistöä ja nu-
merointia.

Terveystarkastusohjeen tautitaulukoihin on valittu asevelvollisuuden suorittamisen 
ja palveluskelpoisuuden kannalta käytännössä tärkeitä sairauksia, vammoja ja viko-
ja sekä esitetty niiden kohdalla luokitteluperiaatteet ohjeen luonteisina. Ohjeiden 
lähtökohtana on ollut kutsuntaikäisten ja varusmiesikäisen asevelvollisen pal-
veluskelpoisuuden arviointi, mutta ohjeita sovelletaan myös kriisinhallintateh-
tävissä palvelevien sekä reserviläisten ja palkatun sotilashenkilöstön palvelus-
kelpoisuusluokituksessa. 

Palveluskelpoisuusluokkaa ratkaistaessa on syytä ottaa huomioon, että lääketieteelli-
set seikat ovat luonteeltaan liukuvia ja palveluskelpoisuusluokan määrittäminen voi 
rajatapauksissa olla vaikeaa. Lisäksi luokittelun perusteet voivat muuttua jonkin yk-
sittäisen sairauden tai vamman kohdalla uuden hoitomenetelmän tullessa käyttöön. 
Annettu yleisohje lähtökohtanaan tarkastavan lääkärin on kussakin yksittäistapa-
uksessa tehtävä ratkaisunsa palveluskelpoisuuteen vaikuttavat eri tekijät huomioon 
ottaen. Lähtökohtana asevelvollisten palveluskelpoisuuden määrittämisessä tulee 
olla kenttäkelpoisten ja sodan ajan joukkoihin sijoitettavien henkilöiden koulutus-
kelpoisuus. Asevelvollinen on mieluummin sijoitettava E-luokkaan tarkempaa selvi-
tystä varten kuin lähetettävä kokeilemaan etukäteen epävarmaa varusmiespalvelusta. 
Käsikirjassa Sotilasterveydenhuolto (3. painos, Helsinki 1996) sekä Sotilaslääke-
tieteen Keskuksen julkaisemassa menettelytapaohjeessa on lisäohjeita palveluskel-
poisuuden arvioinnista ja lääkärintarkastuksen suorittamisesta. Sotilaslääketieteen 
Keskuksen julkaisemassa menettelytapaohjeessa (www.sotilaslaaketieteenkeskus.fi, 
www.mil.fi) on lisäohjeita palveluskelpoisuuden arvioinnista ja lääkintätarkastuksen 
suorittamisesta.
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Kaikissa tapauksissa diagnoosi on ilmoitettava suomalaisen tautiluokituksen (Tau-
tiluokitus ICD-10, STAKES 1999) ohjeistuksen mukaisesti. Koodi on tavallisesti 
nelimerkkinen: kirjain ja kolme numeroa. Poikkeustapauksissa esiintyy myös kolmi- 
ja viisimerkkisiä koodeja.

Myös palveluskelpoisuusluokka A:n yhteydessä tulee tarvittaessa käyttää diagnoo-
sikoodeja. Tämä on tärkeää siksi, että siten myös lievät sairaudet, vammat ja viat 
tiedetään ottaa huomioon suunniteltaessa varusmiespalveluksen aikana asevelvolli-
sen kouluttamista tehtäviin, joissa on palveluskelpoisuusluokka A:n lisäksi erityisiä 
kelpoisuusehtoja (ks. IV luku). 
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Diabetes ilman 
komplikaatiota:
Varusmiespal-
velus on mah-
dollista keskite-
tyn erillisen
tarkastuksen
jälkeen pääesi-
kunnan antaman
ohjeistuksen
mukaan.

DIAGNOOSI PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA 
 A B E C 

 
IV Umpierityssairaudet, 
ravitsemussairaudet ja 
aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) 
Morbi endocrini, nutritionales et 
metabolici (E00-E90) 

   

Kilpirauhasen sairaudet (E00-E07) 
Morbositates glandulae thyreoideae 
(E00-E07) 

   

E01 Jodinpuutteeseen liittyvät 
kilpirauhassairaudet ja 
lähisukuiset tilat 
Morbositates glandulae 
thyreoideae ex deficientia iodi 
et status cognati 

Substituutiohoi-
dossa 
oireettomat, 
eutyreoosi 

  Muut 

E03 Muu kilpirauhasen 
vajaatoiminta 
Alia hypothyreosis 

Substituutiohoi-
dossa 
oireettomat, 
eutyreoosi 

  Muut 

E05 Kilpirauhasen liikatoiminta 
Hyperthyreosis 

Oireettomiksi 
parantuneet, 
eutyreoosi 

 Tuoreet 
tapaukset hoitoa 
varten 1 - 2 
vuotta 

 

E06 Kilpirauhastulehdus 
Thyreoiditis 

Oireettomiksi 
parantuneet, 
eutyreoosi 

Jälkitilat, 
toimintakyky 
tyydyttävä 

Tuoreet 
tapaukset hoitoa 
varten 1 - 2 
vuotta 

 

Diabetes (E10-E14) 
Diabetes mellitus (E10-E14) 

 

 

  Pääsääntöisesti
kaikki

 

 

Muut glukoosin säätelyn ja haiman 
umpierityksen häiriöt (E15-E16) 
Aliae perturbationes regulationis 
glucosi et dysfunctiones endocrinae 
pancreatis (E15-E16) 

Toimintakyky 
hyvä 

Toimintakyky 
enintään  
tyydyttävä 

Tarvittaessa 
hoitoa varten, 
esim. 
insulinooma 

Muiden umpirauhasten sairaudet 
(E20-E35) 
Morbositates aliarum glandularum 
endocrinarum (E20-E35) 

   

E20 Lisäkilpirauhasten 
vajaatoiminta 
Hypoparathyreoidismus 

Oireettomiksi 
parantuneet 

Lievä haitta, 
toimintakyky 
tyydyttävä 

Hoitoa varten      
1 - 2 vuotta 

Muut 

E21 Lisäkilpirauhasten 
liikatoiminta ja muut 
lisäkilpirauhashäiriöt 
Hyperparathyreoidismus et 
aliae dysfunctiones 
glandularum 
parathyreoidearum 

Oireettomiksi 
parantuneet 

Lievä haitta, 
toimintakyky 
tyydyttävä 

Hoitoa varten      
1 - 2 vuotta 

Muut 

E22 Aivolisäkkeen liikatoiminta 
Hyperfunctio hypophysis 
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LUOKITTELU (TARVITTAESSA SILMÄLASEILLA KORJATUN)
NÄÖNTARKKUUDEN PERUSTEELLA

Rajatapauksissa voidaan luokitusta harkinnan mukaan muuttaa älyllisten ominai-
suuksien, koulutuksen, kokemuksen tai muiden sellaisten tekijöiden perusteella 
ylemmäksi tai alemmaksi kuin mitä taulukossa on esitetty.
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Kuulo

Kuulo mitataan seulontatutkimuksena käyttäen 20 dB äänitasoa. Mikäli tutkittava 
ei läpäise seulaa, molempien korvien kuulokynnykset mitataan erikseen taajuuksilla 
0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6 ja 8 kHz. Kuuloluokka määräytyy taajuuksien 0.5-4 kHz 
mukaan. 

Palveluskelpoisuusluokka voi poiketa alla olevasta taulukosta riippuen kuulovian 
aiheuttajasta ja henkilön motivaatiosta. Riskinarviointiin tulee liittää myös arvio 
henkilön sopivuudesta eri aselajien tehtäviin melusuojaustoimenpitein. Palveluskel-
poisuuden määrityksessä arvioidaan sekä yksilöllinen meluvammariski että kuulon 
riittävyys puhekommunikaatioon ja suuntakuuloon.  

C-luokkaan siirrettäessä tarvitaan kuulontutkijan suorittama kuulontutkimus (ilma- 
ja luujohtokuulo sekä puheaudiometria) sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikois-
lääkärin lausunto. 

Sisäkorvaperäisen kuulovian ollessa kyseessä on meluvamman riskiä arvioitava huo-
lellisesti, koska parantavaa hoitoa ei ole. Meluvamman syntymiseen vaikuttavat 
melualtistuksen lisäksi käytetty kuulonsuojaus, perinnölliset korvasairaudet, oto-
toksinen altistuminen ja yksilölliset terveystekijät (esim. tupakointi, sokeriaineen-
vaihdunnan häiriöt, sydän- ja verisuonisairaudet, hyperkolesterolemia).  Johtumis-
tyyppinen eli konduktiivinen kuulovika ei pahene melualtistuksesta, mutta riskiä on 
arvioitava perussyyn ja kokonaisturvallisuuden kannalta.
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Kuulo-
luokka Kuulokynnystaso

I   Läpäisee seulan. Kuulo on kaikilla taajuuksilla vähintään 20 dB. 

     Jos luokan I vaatimuksista todetaan yksikin poikkeama, määritetään 
todelliset kuulokynnykset kaikilla taajuuksilla.

II   Keskitaajuuksilla 0.5–1–2 kHz kuulokynnys 20 dB tai parempi. 3 kHz:n 
kohdalla enintään 40 dB, 4 kHz kohdalla enintään 65 dB. 

III   Kuulovajausta esiintyy keskitaajuuksilla, mutta 0.5–1–2 kHz kuulokyn-
nysten keskiarvo on 20 dB tai parempi.  Vaihtoehtoisesti kuulokynnys on 
huonompi 3 kHz:n kohdalla kuin 40 dB tai 4 kHz:n kohdalla kuin 65 
dB.

IV   Kuulo huonompi kuin luokassa II ja keskitaajuuksien 0.5–1–2 kHz kuu-
lokynnysten keskiarvo on huonompi kuin 20 dB.

KUULOLUOKAN PERUSTEELLA TEHTÄVÄ PALVELUS-
KELPOISUUSLUOKITTELU
 oikea korva                  

kuuloluokka I II III IV 

 
I 
 

A A tai B A tai B B tai C 

 
II 
 

A tai B A tai B B tai C B tai C 

 
III 
 

A tai B B tai C B tai C C 

 
IV 
 

B tai C B tai C C C 

       vasen korva 
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DIAGNOOSI   PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA   
  A   B   E   C   

  
X Hengityselinten sairaudet (J00 - 
J99)   
Morbi systematis respiratorii (J00 - 
J99)   

      

Muut ylähengitysteiden sairaudet  
(J30 - J39)   
Alii morbi tractus respiratorii  
superioris (J30 - J39)   

      

J30   Vasomotorinen ja/tai  
allerginen nuha   
Rhinitis vasomotorica et/sive  
allergica   

Oireettomat ja  
lieväoireiset.  
Siitepölystä  
runsaasti oireita  
saavien  
suositeltava  
palvelukseen  
astumisen  
ajankohta talvi   

Lääkityksestä  
huolimatta  
ympärivuotisesti  
runsaasti oireita   

  

Pitkäaikaiset al ahengitysteiden  
sairaudet (J40 - J47)   
Morbi respiratorii inferiores  
chronici (J40 - J47)   

      

J41   Pitkäaikainen tavallinen tai  
limaismärkäinen  
keuhkoputkitulehdus   
Bronchitis chronica simplex  
sive mucopurulenta   

Keuhkofunktio  
normaali,  
toimintakyky  
hyvä   

  Tarvitt aessa  
tutkimuksia  
varten   

Keuhkofunktio  
alentunut,  
toimintakyky  
alentunut   

J42   Määrittämätön pitkäaikainen  
keuhkoputkitulehdus   
Bronchitis chronica non  
specificata   

Keuhkofunktio  
normaali,  
toimintakyky  
hyvä   

  Tarvittaessa  
tutkimuksia  
varten   

Keuhkofunktio  
alent unut,  
toimintakyky  
alentunut   
 
 

  
J43   Keuhkolaajentuma   

Emphysema pulmonale   
Keuhkofunktio  
normaali,  
toimintakyky  
hyvä   

  Tarvittaessa  
tutkimuksia  
varten   

Keuhkofunktio  
alentunut,  
toimintakyky  
alentunut   
 
 

  
J45   Astma   

Asthma bronchiale   
Fyysinen suori-
tuskyky normaa-
li. Harkitse
inhaloitavan kor-
tisonin tehosta-
mista tai aloitta-
mista palveluk-
sen ajaksi

  

Ei käytetä 
pelkällä J45
diagnoosilla 

   

Vain poikkeus-
tapauksissa
erikoissairaan-
hoidon konsul-
taation jälkeen 

  

Inhaloitavasta
kortisonista huo-
limatta keuhko-
funktio alentunut
tai vaikeaoireisia
astman pahene-
misvaiheita 

   
  

J47 Keuhkoputkien laajentuma 
(bronkiektasia) 
Bronchiectasia 

Lievät 
oireettomat. 
Hoidetut, 
oireettomiksi 
parantuneet 

 Tarvittaessa 
kirurgista hoitoa 
varten 

Ei kirurgisesti 
hoidettavissa 
olevat ja/tai 
keuhkofunktio  
alentunut 
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119



120



121



122



123



124



125



126
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129
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AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

A

A-hemofilia D66
Ablatio placentae praematura O45
Abnormitates dentofaciales functionales K07.5
Abscessus intracranialis G06
Abscessus intraspinalis G06
Abscessus regionis analis/rectalis K60
Achalasiae cardiae K22.0
Acne cheloides (scleroticans nuchae) L73.0
Acromegalia E22.0
ADHD  F90
Adheesio-ileus K56.5
Affektiiviset häiriöt F30–F39
Agranulocytosis D70
Ahdistuneisuushäiriö, yleistynyt F41.1
Ahdistuneisuushäiriöt, foobiset F40
Ahdistus, kohtauksittainen F41.0
Ahdistus- ja masennustila, sekamuotoinen F41.2
Ahtauma, selkärangankanavan M48.0
Ahtaus, okahaarake- M48.2
Aikuisen Stillin tauti M06.1
Aineenvaihduntahäiriöt E70–E90
Aivo-oireyhtymät, alkoholin käytön aiheuttamat F10
Aivo-oireyhtymät, elimelliset F00–F09
Aivo-oireyhtymät, lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat F10–F19
Aivo-selkäydintulehdus G04
Aivo-selkäydintulehdus, muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä G05
Aivohermojen vammat S04
Aivojen puristustila G93.5
Aivojen verisuoniperäiset oireyhtymät G46
Aivokalvotulehdus, bakteriaalinen, muualla luokittamaton G00
Aivokalvotulehdus, muista tai määrittämättömistä syistä aiheutunut G03
Aivokalvotulehdus, muualla luokitettuihin bakteeritauteihin liittyvä G01
Aivolisäkehäiriöt, muut E23
Aivolisäkeperäinen jättikasvu E22.0
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta E23.0
Aivolisäkkeen liikatoiminta E22
Aivolisäkkeen vajaatoiminta E23
Aivorungon ontelotauti G95.0
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Aivosairaus, toksinen G92
Aivotulehdus G04
Aivotulehdus, muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä G05
Aivotärähdys S06.0
Aivovamma, diffuusi S06.2
Aivovamma, paikallinen S06.3
Aivoverisuonien sairaudet I60–I69
Akalasia  K22.0
Akillesjänteen tulehdus M76.6
Akne  L70
Akromegalia E22.0
Alahengitysteiden sairaudet, pitkäaikaiset J40–J47
Alaraajan amputoituminen nilkasta S98
Alaraajan amputoituminen polven tai säären alueelta S88
Alaraajojen suonikohjut I83
Alempien virtsateiden kivitauti N21
Alfa-1-antitrypsiininpuutos E88.0
Algoneurodystrophia M89.0
Alkoholin käytön aiheuttamat aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen 
häiriöt  F10
Alkuraskauden verenvuoto O20
Allerginen alveoliitti, orgaanisen pölyn aiheuttama J67
Allerginen kosketusihottuma L23
Allerginen nokkosihottuma L50.0
Allerginen nuha J30
Allerginen purppura D69.0
Alopecia areata L63
Alveolitis hypersensitiva e pulvere organico J67
Amblyopia ex anopsia H53.0
Amenorrhoea non specificata N91.2
Amenorrhoea primaria N91.0
Amenorrhoea secundaria N91.1
Amotiones retinae H33
Amputatio femoris S78
Amputatio traumatica antebrachii S58
Amputatio traumatica brachii S48
Amputatio traumatica carpi S68
Amputatio traumatica cruris S88
Amputatio traumatica digitorum manus S68.2
Amputatio traumatica digitorum pedis S98.2
Amputatio traumatica genus S88
Amputatio traumatica manus S68
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Amputatio traumatica pedis S98
Amputatio traumatica pollicis S68.0
Amputatio traumatica regionis deltoidea S48
Amputatio traumatica tarsi  S98
Amputoituminen jalkaterästä S98
Amputoituminen nilkasta S98
Amputoituminen polven alueelta S88
Amputoituminen säären alueelta S88
Amputoituminen, hartianseudun S48
Amputoituminen, kyynärvarren S58
Amputoituminen, käden S68
Amputoituminen, lonkan S78
Amputoituminen, muun yksittäisen sormen (kuin peukalon) S68.1
Amputoituminen, olkavarren S48
Amputoituminen, peukalon S68.0
Amputoituminen, ranteen S68
Amputoituminen, reiden S78
Amputoituminen, yhden varpaan S98.1
Anaemia aplastica D60–D64
Anaemia haemolytica acquisata D59
Anaemia sideropenica D50
Anaemiae ex perturbationibus enzymaticis D55
Anaemiae hemolyticae D55–D59
Anaemiae nutritionales D50–D53
Ancylosis articulationis M24.6
Anemia, B12-vitamiininpuutos- D51
Anemia, raudanpuute- D50
Anemiat, hemolyyttiset D55–D59
Anemiat, ravitsemusperäiset D50–D53
Angioneuroottinen turvotus T78.3
Angor paroxysmalis episodicus F41.0
Anhidrosis  L74.4
Aniseiconia H52.3
Anisometropia H52.3
Anomaliae dentofaciales K07
Anondontia K00.0
Anorchia  Q55.01
Anxietas socialis F40.1
Aortan koarktaatio Q25.1
Aorttaläpän epämuodostumat, synnynnäiset Q23
Aorttaläpän reumaattiset sairaudet I06
APECED-oireyhtymä E31.00
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Aphakia  H27.0
Aplastinen anemia D60–D64
Apokriinisten hikirauhasten tulehdus, märkivä L73.2
Arpi, keloidi- L91.0
Arrhytmiae cordis, aliae I49
Arthritis juvenilis M08
Arthritis juvenilis initio systematica  M08.2
Arthritis non specificata M13.9
Arthritis rheumatoides juvenilis M08.0
Arthritis rheumatoides seronegativa M06.0
Arthritis rheumatoides seropositiva M05
Arthritis urica M10
Arthropathiae M00–M25
Arthropathiae infectiosae M00–M03
Arthrosis  M15–M19
Aspergerin oireyhtymä F84.5
Asthma bronchiale J45
Astigmatismus H52.2
Ataxia Friedreich G11.11
Ataxia hereditaria G11
Atooppinen ekseema L20.0
Atooppinen ihottuma L20
Atrophia Sudeck M89.0
Aurinkourtikaria L56.3
AV-johtumishäiriöt I44-I45

B

B-hemofilia D67
B12-vitamiininpuutosanemia D51
Bakerin kysta M71.2
Barotrauma auris T70.0
Bilirubiiniaineenvaihdunnan häiriöt E80
Blepharitis  H01.0
Blepharoconjunctivitis H10.5
Bronchiectasia J47
Bronchitis chronica non specificata J42
Bronchitis chronica simplex sive mucopurulenta J41
Bursitis olecrani M70.2
Bursitis praepatellaris M70.4
Bursitis trochanterica M70.6
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C

Callositates L84
Canalis carpi, syndroma G56.0
Canalis tarsi, syndroma G57.5
Cardiomyopathia I42
Caries dentis K02
Caryotypus 47,XXY Q98.0
Caryotypus 47,XYY Q98.5
Cataracta traumatica H26.1
Cellulitis  L03
Cellulitis pelvis chronica N73.1
Cephalalgia R51
Cheiloschisis Q35–Q37
Cholelithiasis K80
Cholesteatoma auris mediae H71
Chondromalacia patellae M22.4
Chondropathiae M91–M94
Chorioretinitis H30
Cicatrices corneae H17
Cicatrix cheloides L91.0
Cirrhosis hepatis K74
Coar(c)tatio aortae Q25.1
Coccygodynia M53.3
Coeliacia  K90.0
Colitis ulcerosa K51
Colon irritabile K58
Combustiones T20–T32
Combustiones oculi T26
Commotio cerebri S06.0
Compressio encephali G93.5
Compressio spondylogenes medullae spinalis G99.2*
Congelatio T33–T35
Conjunctivitis H10
Conquassatio antebrachii S57
Conquassatio capitis S07
Conquassatio carpi S67
Conquassatio colli S17
Conquassatio coxae S77
Conquassatio cranii S07.1
Conquassatio cruris S87
Conquassatio faciei S07.0
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Conquassatio femoris S77
Conquassatio genus S87
Conquassatio manus S67
Conquassatio pedis S97
Conquassatio regionis brachii S47
Conquassatio tarsi S97
Consolidatio absens fracturae M84.1
Consolidatio defectiva fracturae M84.0
Consolidatio fracturae tarda M84.2
Contractura articulationis M24.5
Contractura Dupuytren M72.0
Contusio bulbi oculi S05.1
Corrosiones T20–T32
Coxa plana M91.2
CP-oireyhtymä G80
Crohnin tauti K50
Cushingin oireyhtymä E24
Cyclothymia F34.0
Cysta radicularis K04.8
Cysta solitaria mammae N60.0
Cysta synovialis spatii poplitealis M71.2
Cystae retinales H33.1
Cystitis  N30

D

Defectus coagulationis D65–D69
Defectus septi interatrialis Q21.1
Defectus septi interventricularis Q21.0
Defectus visus colorum H53.5
Deficientia alfa-1-antitrypsini E88.0
Deficientia hereditaria factoris IX D67
Deficientia hereditaria factoris VIII D66
Deficientia hereditaria factoris XI D68.2
Deficientia selectiva immunoglobulini A D80.2
Deformitates acquisatae digitorum manus et pedis M20
Degeneratiivinen likitaittoisuus H44.2
Degeneratio bulbi oculi H44.5
Degeneratio disci intervertebralis M50-M51
Demyelinoivat sairaudet, keskushermoston G35-G37
Dentofasiaaliset toiminnat, poikkeavat K07.5
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Depolarisatio ventriculorum praematura I49.3
Depressio  F32
Depressio recurrens F33
Dermatitis  L20–L30
Dermatitis atopica L20
Dermatitis herpetiformis L13.0
Dermatitis seborrhoica L21
Dermographismus L50.3
Diabetes insipidus E23.2
Diabetes mellitus E10–E14
Diffuusi aivovamma S06.2
Dilatoiva kardiomyopatia I42.0
Diplopia  H53.2
Dislocatio disci intervertebralis  M50–M51
Dissociatio atrioventricularis totalis I44.2
Dissociatio atrioventricularis, gradus I I44.0
Dissociatio atrioventricularis, gradus II I44.1
Dissociatio rami cruris dextri fasciculi atrioventricularis I45.0
Distensio articulationis et ligamentorum coxae S73
Distensio articulationum et ligamentorum capitis S03
Distensio articulationum et ligamentorum carpi S63
Distensio articulationum et ligamentorum cinguli 
membri superioris S43
Distensio articulationum et ligamentorum manus S63
Distensio articulationum et ligamentorum pedis S93
Distensio articulationum et ligamentorum regionis colli S12.8
Distensio articulationum et ligamentorum regionis cubiti S53
Distensio articulationum et ligamentorum regionis genus S83
Distensio articulationum et ligamentorum tarsi S93
Dorsalgia  M54
Dorsopathiae M40–M54
Dorsopathiae deformantes M40–M43
Duodenitis K29
Dupuytrenin kontraktuura M72.0
Dysfunctiones glandularum parathyreoidearum E21
Dysfunctiones hypophysis E23
Dysmenorrhoea primaria N94.4
Dysmenorrhoea secundaria N94.5
Dysphemia F98.5
Dysplasia cervicis uteri N87
Dysplasia mammae benigna N60
Dysplasia mucosae vaginae N89.0–N89.3
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Dysplasia, kohdunkaulan N87
Dysthymia F34.1
Dystrophia retinae hereditaria H35.5

E

Eczema  L20–L30
Eczema allergicum ex contactu L23
Eczema atopicum L20.0
Eczema non allergicum ex contactu L24
Eczema nummulare L30.0
Eczema seborrhoicum L21
Ekstrapyramidaaliset häiriöt G20–G26
Elimelliset aivo-oireyhtymät F00–F09
Elimelliset unihäiriöt G47
Elimellisoireiset häiriöt F45
Elliptocytosis hereditaria D58.1
Embolia arterialis I74
Emphysema pulmonale J43
Empyema  J86
Emättimen limakalvon dysplasia N89.0–N89.3
Encephalitis G04
Encephalitis viralis ixodalis A84
Encephalomyelitis G04
Encephalomyelitis in morbis alibi classificatis G05
Encephalopathia toxica G92
Endocarditis acuta I33
Endocarditis subacuta I33
Endometriosis N80
Ennenaikainen kammiodepolarisaatio I49.3
Enthesopathiae membri inferioris pede excepto M76
Enuresis non organica F98.0
Eosinofiilinen keuhkokuume, muualla luokittamaton J82
Epicondylitis lateralis M77.1
Epicondylitis medialis M77.0
Epidermolysis bullosa Q81
Epiduraaliverenvuoto, traumaattinen S06.4
Epigastrinen tyrä K43
Epilepsia  G40
Episcleritis  H15.1
Epispadia  Q64.0
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Epäkypsä persoonallisuus F60.8
Epäsosiaalinen persoonallisuus F60.2
Epäsäännölliset kuukautiset N92
Epävakaa persoonallisuus F60.3
Epävakaisuus, polven pitkäaikainen M23.5
Eripituisuus, raajojen (hankinnainen) M21.7
Eruptio polymorpha solaris L56.4
Erythrodermia universalis NAS L26
Essentiaalinen vapina G25.0
Eteis-kammiokatkos I44
Eteislepatus I48
Eteisten väliseinän puutokset Q21.1
Eteisvärinä  I48
Etisistukka  O44
Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu N40
Eturauhasen tulehdussairaudet N41
Eturauhastulehdus, pitkäaikainen N41.1
Exfoliatio dentium propter causas systemicas K08.0

F

Febres virales haemorrhagicae A90–A99
Febris haemorrhagica cum syndromate renali A98.5
Febris paratyphoides A01
Febris typhoides A01
Fibrillatio atriorum I48
Fibroblastisairaudet M72
Fibromatosis aponeurosis palmaris (Dupuytren) M72.0
Fibromatosis aponeurosis plantaris M72.2
Fibromyalgia M79.0
Fibrosis cystica E84
Fibrosis hepatis K74
Fissura regionis analis/rectalis K60
Fistula regionis analis/rectalis K60
Fistulae organorum genitalium femininorum N82
Foobiset ahdistuneisuushäiriöt F40
Fractura antebrachii S52
Fractura atlantis S12.0
Fractura axis S12.1
Fractura basis cranii S02.1
Fractura calvariae S02.0
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Fractura carpi S62
Fractura claviculae S42.0
Fractura colli femoris S72.0
Fractura costae S22.3
Fractura cranii S02
Fractura cruris S82
Fractura femoris S72
Fractura genus S82
Fractura humeri S42.2–S42.4
Fractura malleoli lateralis S82.6
Fractura malleoli medialis S82.5
Fractura manus S62
Fractura partis cervicalis columnae vertebralis S12
Fractura partis lumbalis columnae vertebralis S32
Fractura partis thoracicae columnae vertebralis S22
Fractura patellae S82.0
Fractura pedis S92
Fractura pelvis S32
Fractura scapulae S42.1
Fractura sterni S22.2
Fractura tarsi S92
Freibergin osteokondroosi M92.7
Friedreichin ataksia G11.11
Frozen shoulder M75.0

G

Ganglio  M67.4
Ganglion  M67.4
Gastritis  K29
Gilbertin oireyhtymä E80.4
Glaucoma  H40
Glaucoma (secundarium) posttraumaticum H40.3
Glaukooma H40
Glaukooma, silmävamman aiheuttama H40.3
Glomerulonephritis, chronica                                             N03
Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutteesta johtuva anemia D55.0
Glukoosirasituskoe, poikkeava R73.0
Guillan-Barrén oireyhtymä G61.0
Gynekomastia N62
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H

Haarakatkos, vasemmanpuoleinen I44
Haarakekatkos, oikea I45.0
Haava, pohjukaissuoli- K26
Haavainen koliitti K51
Haematuria non specificata R31
Haemophilia A D66
Haemophilia B D67
Haemopneumothorax traumaticus S27.2
Haemorrhagia epiduralis traumatica S06.4
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica S06.6
Haemorrhagia subduralis traumatica S06.5
Haemorrhoides I84
Haemothorax traumaticus S27.1
Haglundin osteokondroosi M92.6
Haimatulehdus, alkoholin aiheuttama pitkäaikainen K86.08
Haimatulehdus, muu pitkäaikainen K86.1
Haimatulehdus, äkillinen K85
Hajataittoisuus H52.2
Hallux rigidus M20.2
Hallux valgus acquisitus M20.1
Halvauskarsastus H49
Hammaskaries K02
Hammasperäiset kehityskystat K09.0
Hammasytimen sairaudet K04
Hampaattomuus, synnynnäinen K00.0
Hampaiden kehityksen häiriöt K00
Hampaiden menetys, onnettomuuden aiheuttama K08.1
Hampaiden menetys, systeemisairauden aiheuttama K08.0
Hampaiden puhkeamisen häiriöt  K00
Hapenpuutteesta aiheutunut aivovamma, muualla luokittamaton G93.1
Harhaluuloisuushäiriöt, pitkäaikaiset F22
Harjurinta, synnynnäinen Q67.7
Hartianseudun amputoituminen S48
Hartianseudun haava S41
Hartianseudun hermovammat S44
Hartianseudun jännevamma S46
Hartianseudun lihasvamma S46
Hartianseudun murskavamma S47
Hartianseudun murtuma S42
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Hartianseudun nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys 
ja/tai venähdys S43
Hartiapunoksen sairaudet G54.0
Hemicrania G43
Hemofilia A D66
Hemofilia B D67
Hemolyyttiset anemiat D55–D59
Hengityselinten tuberkuloosi A15–A16
Henkitorven murtuma S12.8
Hepatitis A acuta B15
Hepatitis B acuta B16
Hepatitis C acuta B17.1
Hepatitis viralis B15–B19
Hepatitis viralis chronica B18
Hermojen vamma, vatsan, alaselän ja/tai lantion alueen S34
Hermojen vammat, kaulan alueen S14
Hermojuurivamma, kaularangan S14.2
Hermovamma, jalkaterän alueen S94
Hermovamma, käden S64
Hermovamma, lonkan alueen S74
Hermovamma, nilkan alueen S94
Hermovamma, polven alueen S84
Hermovamma, ranteen S64
Hermovamma, reiden alueen S74
Hermovamma, säären alueen S84
Hermovammat, hartianseudun S44
Hermovammat, kyynärvarren alueen S54
Hermovammat, olkavarren S44
Hernia abdominalis ventralis K43
Hernia diaphragmatica K44
Hernia epigastrica K43
Hernia inguinalis K40
Hernia para-oesophagealis K44
Hiatustyrä, liukuva ruokatorven K44
Hidradenitis suppurativa L73.2
Hiippaläppäviat, ei-reumaattiset I34
Hiippaläpän epämuodostumat, synnynnäiset Q23
Hiippaläpän prolapsi I34.1
Hiippaläpän reumaattiset sairaudet I05
Hikirauhasten tulehdus, märkivä apokriinisten L73.2
Hikoilemattomuus L74.4
Hikoilu, niukka L74.4
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Hikoilu, runsas R61
Hillitsemis- ja käytöshäiriöt F63
Hippel-Lindaun oireyhtymä Q85.82
Hiussuonisairaudet I78
HIV-infektio, oireeton Z21
HIV-tauti  B20-B24
HIV-vasta-aineet, ilman näyttöä HIV-infektiosta R75
Hodgkinin tauti C81
Huonokuuloisuus, itsesyntyinen äkillinen H91.2
Huonokuuloisuus, johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen H90
Huulihalkio Q35-Q37
Hydrocele  N43
Hydrocephalia G91
Hypacusis acuta idiopathica H91.2
Hypacusis conductiva et sensorineuralis H90
Hyperemesis gravidarum O21
Hyperfunctio hypophysis E22
Hyperglychaemia R73
Hyperhidrosis R61
Hyperkineettiset häiriöt F90
Hyperopia  H52.0
Hyperparathyreoidismus E21
Hyperplasia prostatae N40
Hypertensio intracranialis benigna G93.2
Hypertensio prae-existens gravidatem, partum et/sive puerperium 
complicans O10–O11
Hyperthyreosis E05
Hypertonia I10–I15
Hypertrofinen obstruktiivinen sydänlihassairaus I42.1
Hypertrophia mammae N62
Hyperurikemia, ilman niveltulehduksen oireita E79.0
Hyperventilaatio R06.4
Hyperventilatio R06.4
Hypofunctio hypophysis E23
Hypogammaglobulinaemia hereditaria D80.0
Hypohidrosis L74.4
Hypoparathyreoidismus E20
Hypopituitarismus E23.0
Hypospadia Q54
Hypotensio orthostatica I95.1
Hypothermia T68
Hypothyreosis, alia E03
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Hyvänlaatuiset kasvaimet D10–D36
Hyytelörakko M67.4
Hyytymishäiriöt D65–D69
Hämäräsokeus H53.6
Häntäluukipu M53.3

I

Ichthyosis congenita Q80
Idiopaattinen nokkosihottuma L50.1
Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura D69.3
IgA selektiivinen puute D80.2
Ihon ja ihonalaiskudoksen infektiot L00–L08
Ihopunahukka L93.0
Ihottuma, atooppinen L20
Ihottuma, kosketus- L23–L25
Ihottuma, seborrooinen L21
Ihottumat, näppyläiset ja suomuilevat L40–L45
Ihottumat, rakkula- L10–L14
Ileus ex adhaesionibus intestini K56.5
Ileus paralyticus K56
Ilmanpaineen vaikutukset T70
Ilmarinta  J93
Ilmarinta, traumaattinen S27.0
Imeytymishäiriö, suolen K90
Immunoglobuliinin A selektiivinen puute D80.2
Immuunikato B20–B24
Impulssinjohtumishäiriöt, muut I45
Inaequalitas longitudinis membrorum (acquisata) M21.7
Incontinentia alvi R15
Incontinentia e stressu N39.2
Infectio meningococcica A39
Infectiones cutis et telae subcutanea L00–L08
Inflammationes maxillae K10.2
Instabilitas genus chronica M23.5
Instabilitates dorsi M53.2
Insufficientia adrenocorticalis primaria E27.1
Insufficientia renalis acuta N17
Insufficientia renalis chronica N18
Interstitiaalinen virtsarakkotulehdus N30.1
Intolerantia lactosi E73
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Iridocyclitis H20
Ischaemia traumatica musculi T79.6
Iskeemiset sydänsairaudet I20–I25
Iskemia, lihaksen traumaattinen T79.6
Ison sarvennoisen limapussitulehdus M70.6
Istukan ennenaikainen irtoaminen O45
Istukan sairaudet O43
Istukka, etis- O44
ITP (idiopaattinen trombosytopeeninen purppura) D69.3
Itsesyntyinen äkillinen huonokuuloisuus H91.2

J

Jalkapöydän osteokondroosi, lasten M92.7
Jalkaterän alueen haava S91
Jalkaterän alueen hermovamma S94
Jalkaterän alueen jännevamma S96
Jalkaterän alueen lihasvamma S96
Jalkaterän murskavamma S97
Jalkaterän murtuma S92
Jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys 
ja/tai venähdys S93
Jodinpuutteeseen liittyvät kilpirauhassairaudet E01
Joutsenkaulaepämuotoisuus, sormien M20.01
Juurikysta  K04.8
Jännetupen tulehdus M65
Jännetuppitulehdus, värttinäluun puikkolisäkkeen alueen 
(de Quervain) M65.4
Jännitysoireyhtymä, kuukautisia edeltävä N94.3
Jänteen tai nivelkalvon spontaani repeytymä M66
Jänteiden sairaudet M65–M68
Jäykistymä, nivelen M24.6
Jäykkä isovarvas M20.2

K

Kahtena näkeminen H53.2
Kaihi, vamma- H26.1
Kaksisuuntainen mielialahäiriö F31
Kalansuomutauti, synnynnäinen Q80
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Kaljuus, pälvi- L63
Kallon murskavamma S07.1
Kallonlaen murtuma S02.0
Kallonpohjan murtuma S02.1
Kallonsisäinen granuloma G06
Kallonsisäinen hypertensio, hyvänlaatuinen G93.2
Kallonsisäinen märkäkertymä G06
Kallonsisäinen vamma S06
Kalvojänteen fibromatoosi, jalkapohjan M72.2
Kammiodepolarisaatio, ennenaikainen I49.3
Kammioiden varhaisaktivaatio I45.6
Kammioperäiset lisälyönnit I49.3
Kammiotakykardia I47.2
Kammioväliseinän aukko Q21.0
Kampurajalka Q66.0
Kantaluun osteokondroosi, lasten (Sever) M92.6
Kardiomyopatia, dilatoiva I42.0
Karies, hammas- K02
Karsastukset, muut H50
Karyotyyppi 47,XXY Q98.0
Karyotyyppi 47,XYY Q98.5
Kastelu, ei-elimellinen F98.0
Kasvaimet, hyvänlaatuiset D10–D36
Kasvaimet, pahanlaatuiset C00–C97
Kasvohermohalvaus G51.0
Kasvojen epämuodostumat Q10–Q18
Kasvojen luiden murtuma S02
Kasvojen murskavamma S07.0
Kaukotaittoisuus H52.0
Kaulan alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys 
ja/tai venähdys S12.8
Kaulan epämuodostumat Q10–Q18
Kaulan murskavamma S17
Kaulan vammat S10–S19
Kaulanikaman murtuma, muun määritetyn S12.2
Kaulanikaman sijoiltaanmeno S13.1
Kaularangan hermojuurivamma S14.2
Kaularangan välilevysairaudet M50
Kaularanganmurtuma S12
Kehityksen häiriöt, psyykkisen F80–F89
Kehityskystat, hammasperäiset K09.0
Kehitysvammaisuus, älyllinen F70–F79
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Keliakia  K90.0
Keloidiakne, niskan L73.0
Keloidiarpi L91.0
Keratoconus H18.6
Keskushermoston demyelinoivat sairaudet G35–G37
Keskushermoston tulehdussairaudet G00–G09
Keskushermoston virusinfektiot A80–A89
Keuhkolaajentuma J43
Keuhkon vammat, muut S27.3
Keuhkopussitulehdus, nesteinen J90
Keuhkoputkien laajentuma J47
Keuhkoputkitulehdus, määrittämätön pitkäaikainen J42
Keuhkoputkitulehdus, pitkäaikainen tavallinen tai limaismärkäinen J41
Keuhkovaltimoläpän epämuodostumat, synnynnäiset Q22
Kiekkomainen nivelkierukka (synnynnäinen) M23.1
Kienböckin osteokondroosi M92.2
Kierokaula  M43.6
Kieroselkäisyys M41
Kiertonikaman murtuma S12.1
Kiertäjäkalvosimeen kuuluvan jänteen vamma olkapäässä S46.0
Kiertäjäkalvosinoireyhtymä M75.1
Kihti  M10
Kiinnikkeinen nivelpussitulehdus, olkanivelen M75.0
Kilpirauhasen liikatoiminta E05
Kilpirauhasen vajaatoiminta, muu E03
Kilpirauhassairaudet, jodinpuutteeseen liittyvät E01
Kilpirauhastulehdus E06
Kirroosi, maksa- K74
Kissing spine M48.2
Kives, ektooppinen Q53.0
Kives, laskeutumaton Q53
Kivespussilaskimon suonikohjut I86.1
Kivesten toimintahäiriöt E29
Kivestulehdus N45
Kivuliaat kuukautiset N94.4–N94.5
Klinefelterin oireyhtymä, karyotyyppi 47,XXY Q98.0
Koarktaatio, aortan Q25.1
Kohdun tulehdussairaus, muualla kuin kohdunkaulassa esiintyvä N71
Kohdunkaulan dysplasia N87
Kohdunkaulan tulehdussairaus N72
Kohdunvierustulehdus, pitkäaikainen N73.1
Kohtauksittainen ahdistus F41.0
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Kohtauksittainen tiheälyöntisyys I47
Kolesteatooma, välikorvan H71
Kolinerginen nokkosihottuma L50.5
Kollapsi  R55
Kolmiliuskaläpän epämuodostumat, synnynnäiset Q22
Kolmiliuskaläpän reumaattiset sairaudet I07
Kolmipurjeläpän reumaattiset sairaudet I07
Kondromalasia, polvilumpion M22.4
Kontraktuura, nivelen M24.5
Korvan painevamma T70.0
Korvan tasapainoelimen sairaudet H81
Korvien epämuodostumat Q10–Q18
Kosketusihottuma, allerginen L23
Kosketusihottuma, ei-allerginen L24
Kovakalvon sairaudet H15
Kovakalvonalainen verenvuoto, traumaattinen S06.5
Krepitoiva tenosynoviitti, pitkäaikainen käden tai ranteen M70.0
Kromosomipoikkeavuudet, muualla luokittamattomat Q90–Q99
Krooninen urtikaria L50.8
Kudoskuolio, paleltumavamman aiheuttama T34
Kumaraselkäisyys M40
Kuopparinta, synnynnäinen Q67.6
Kurkunpään murtuma S12.8
Kurouma, virtsaputken N35
Kutina, peräaukon ja sukupuolielinten L29.3
Kuukautisia edeltävä (jännitys)oireyhtymä N94.3
Kuukautisten kivuliaisuus, määrittämätön N94.6
Kuukautisten puuttuminen, määrittämätön N91.2
Kuukautisten puuttuminen, primaarinen N91.0
Kuukautisten puuttuminen, sekundaarinen N91.1
Kyhmy, rintarauhasen määrittämätön N63
Kylkiluun murtuma S22.3
Kylmyyden laukaisema nokkosihottuma L50.2
Kyphosis  M40
Kysta, rintarauhasen yksittäinen N60.0
Kystinen fibroosi E84
Kyynärnivelen seudun vammat S50–S59
Kyynärvarren alueen hermovammat S54
Kyynärvarren amputoituminen S58
Kyynärvarren haava S51
Kyynärvarren jännevamma S56
Kyynärvarren lihasvamma S56
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Kyynärvarren murskavamma S57
Kyynärvarren murtuma S52
Kyynärvarren vammat S50–S59
Käden amputoituminen S68
Käden haava S61
Käden hermovamma S64
Käden jännevamma S66
Käden krepitoiva tenosynoviitti, pitkäaikainen M70.0
Käden lihasvamma S66
Käden murskavamma S67
Käden murtuma S62
Käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset 
ja/tai venähdykset S63
Käden osteokondroosi, lasten M92.2
Käden vammat S60–S69
Kämmenen kalvojänteen fibromatoosi (Dupuytren) M72.0
Käyttäytymisen häiriöt, alkoholin käytön aiheuttamat F10
Käyttäytymisen häiriöt, lääkkeiden ja päihteiden 
käytön aiheuttamat F10–F19
Käyttäytymisoireyhtymät, fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin
tekijöihin liittyvät F50–F59
Käytös- ja hillitsemishäiriöt F63
Käytöshäiriöt, aikuisiän F60–F69
Käytöshäiriöt, lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat F90–F98
Käytöshäiriöt, sukupuoliseen kehitykseen ja suuntautumiseen 
liittyvät  F66
Köhlerin osteokondroosi M92.6

L

Laktoosi-intoleranssi E73
Lanne-ristipunoksen sairaudet G54.1
Lannerangan murtuma S32
Lannerangan vammat S30–S39
Lantion alueen selluliitti N73.1
Lantion elinten vamma S37
Lantion murtuma S32
Lantion tulehdussairaudet, naisen N70–N77
Lantion vammat S30–S39
Lapaluun murtuma S42.1
Lapsiveden runsaus O40
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Lasiaisen sairaudet H43
Laskeuma, naisen sukupuolielinten N81
Laskeutumaton kives Q53
Laskimontukkotulehdus I80
Lasten jalkapöydän osteokondroosi M92.7
Lasten kantaluun osteokondroosi (Sever) M92.6
Lasten käden osteokondroosi M92.2
Lasten lonkkanivelen ja lantion osteokondroosi M91
Lasten nilkan osteokondroosi M92.6
Lasten nilkan veneluun osteokondroosi (Köhler) M92.6
Lasten niveltulehdus M08
Lasten os externum tibiale -luun osteokondroosi M92.6
Lasten pohjeluun osteokondroosi M92.5
Lasten ranteen puolikuuluun (os lunatum) osteokondroosi 
(Kienböck) M92.2
Lasten reisiluun pään osteokondroosi M91.1
Lasten sääriluun osteokondroosi M92.5
Lasten toisen jalkapöytäluun osteokondroosi (Freiberg) M92.7
Lastenreuma M08.0
Lastenreuma, seronegatiivinen M08.3
Lastenreuma, yleissairautena systeemisesti alkava (Still) M08.2
Lateraalinen epikondyliitti M77.1
Lattajalka, hankinnainen M21.4
Lattajalka, synnynnäinen Q66.5
Lattalonkka M91.2
Lautaselkäoireyhtymä M40.3
Lavantauti  A01
Leuchaemia lymphatica C91
Leuchaemia monocytica C93
Leuchaemia myeloides C92
Leukanivelen sijoiltaanmeno S03.0
Leukojen ja kallonpohjan välisen suhteen poikkeamat K07.1
Leukojen koon suuret vaihtelut K07.0
Leukojen tulehdukset K10.2
Lichen planus L43
Lichen sclerosus et atrophicus L90.0
Lichen simplex chronicus L28.0
Lihaksen kalkkiutuminen ja luutuminen M61
Lihaksen traumaattinen iskemia T79.6
Lihaskalvojen sairaudet M65–M68
Lihassairaudet, primaariset G71
Lihasten sairaudet M60–M63
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Lihavuus  E66
Liikakasvu, rintarauhasen N62
Likitaittoisuus H52.1
Likitaittoisuus, degeneratiivinen H44.2
Limapussin tulehdus, polvilumpion edessä sijaitsevan M70.4
Limapussisairaudet, muut M71
Limapussitulehdus, ison sarvennoisen M70.6
Limapussitulehdus, kyynärlisäkkeen M70.2
Lisäkilpirauhasten liikatoiminta E21
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta E20
Lisäkivestulehdus N45
Lisälyönnit, kammioperäiset I49.3
Lisämunuaiskuoren vajaatoiminta, primaarinen E27.1
Liukuva ruokatorven hiatustyrä K44
Lonkan alueen hermovamma S74
Lonkan amputoituminen S78
Lonkan haava S71
Lonkan murskavamma S77
Lonkan vammat S70–S79
Lonkkanivelen epämuotoisuudet, synnynnäiset Q65
Lonkkanivelen ja lantion osteokondroosi, lasten M91
Lonkkanivelen sijoiltaanmeno S73.0
Lonkkanivelen sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys S73
Lordosis  M40
Lukinkalvonalainen verenvuoto, traumaattinen S06.6
Luomi- ja sidekalvotulehdus H10.5
Lupus erythematosus discoides L93.0
Luun rakentumisen häiriöt M84
Luutauti, Pagetin M88
Luutuberkuloosi A18.0+
Luutumattomuus, murtuman M84.1
Luutuminen, murtuman viivästynyt M84.2
Luxatio articulationis acromioclavicularis S43.1
Luxatio articulationis coxae S73.0
Luxatio articulationis et ligamentorum coxae S73
Luxatio articulationis humeri S43.0
Luxatio articulationis recurrens M24.4
Luxatio articulationis sternoclavicularis S43.2
Luxatio articulationis temporomandibularis S03.0
Luxatio articulationum et ligamentorum capitis S03
Luxatio articulationum et ligamentorum carpi S63
Luxatio articulationum et ligamentorum cinguli membri superioris S43
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Luxatio articulationum et ligamentorum manus S63
Luxatio articulationum et ligamentorum pedis S93
Luxatio articulationum et ligamentorum regionis colli S12.8
Luxatio articulationum et ligamentorum regionis cubiti S53
Luxatio articulationum et ligamentorum regionis genus S83
Luxatio articulationum et ligamentorum tarsi S93
Luxatio carpi S63.0
Luxatio digiti manus S63.1
Luxatio patellae recurrens M22.0
Luxatio vertebrae cervicalis S13.1
Lyhytkasvuisuus, muualla luokittamaton E34.3
Lymen borrelioosi A69.2+
Lymfaattinen leukemia C91
Lymphoma non-Hodgkin diffusum C83
Lymphoma non-Hodgkin nodulare C82
Lymphomata T-cellularia peripherica et cutanea C84
Läiskäekseema L30.0
Lämmön laukaisema nokkosihottuma L50.2
Lääkkeiden käytön aiheuttamat aivo-oireyhtymät ja 
käyttäytymisen häiriöt F10–F19
Löfflerin eosinofiilinen keuhkokuume J82

M

Mahalaukun haava K25
Mahan tulehdus K29
Mahansuun kouristus K22.0
Maksakirroosi K74
Maksakirroosi, alkoholin aiheuttama K70.3
Maksan vamma S36.1
Maksasairaus, alkoholin aiheuttama K70
Maksatulehdus A, äkillinen B15
Maksatulehdus B, äkillinen B16
Maksatulehdus C, äkillinen B17.1
Malabsorptio intestinalis K90
Mallory-Weissin oireyhtymä K22.6
Malocclusio K07
Mania  F30
Marfanin oireyhtymä Q87.4
Masennus, pitkäaikainen F34.1
Masennus, toistuva F33
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Masennus- ja ahdistustila, sekamuotoinen F41.2
Masennustila F32
Mastocytosis Q82.2
Mastopathia cystica diffusa N60.1
Matala verenpaine I95
Mediaalinen epikondyliitti M77.0
Melun vaikutus sisäkorvaan H83.3
Ménièren tauti H81.0
Meningitis a causalis aliis sive non specificatis G03
Meningitis bacterialis (non alibi classificati) G00
Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis G01
Meningokokki-infektio A39
Meniscus cysticus M23.0
Meniscus discoides (congenitus) M23.1
Menstruatio absens N91
Menstruatio abundans N92
Menstruatio frequens N92
Menstruatio irregularis N92
Menstruatio pause N91
Menstruatio rara N91
Meralgia paresthetica G57.1
Mielialahäiriö, kaksisuuntainen F31
Mielialan aaltoiluhäiriö F34.0
Migreeni  G43
Molempien kivesten puuttuminen, synnynnäinen Q55.01
Monihermosairaudet G60–G64
Monimuotoinen valoihottuma L56.4
Moninivelsairaudet, tulehdukselliset M05–M14
Moniniveltulehdus, määrittämätön M13.0
Moniraskaus O30
Mononeuropathiae membri inferioris G56
Mononeuropathiae membri superioris G56
Mononucleosis infectiosa B27
Monosyyttileukemia C93
Morbus adhaesivus auris mediae H74.1
Morbus Crohn K50
Morbus cysticus renalis Q61
Morbus decompressionalis T70.3
Morbus HIV B20–B24
Morbus Hodgkin C81
Morbus inflammatorius cervicis uteri N72
Morbus inflammatorius uteri, cervice excepta N71
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Morbus Lyme A69.2
Morbus Ménière H81.0
Morbus Parkinson G20
Morbus refluxualis gastro-oesophageus K21
Morbus Scheuermann M42.0
Morbus Still (Yleissairautena systeemisesti alkava lastenreuma) M08.2
Morbus Still adultorum M06.1
Morbus Tietze M94.0
Morbus viralis immunodeficientiae humanus B20–B24
Morbus von Willebrand D68.0
MS-tauti  G35
Multippeli skleroosi G35
Munanjohdintulehdus N70
Munanjohtimen ei-tulehdukselliset sairaudet N83
Munasarjan ei-tulehdukselliset sairaudet N83
Munasarjatulehdus N70
Munuaisen kivitauti N20
Munuaisen pienuus, tuntemattomasta syystä aiheutunut N27
Munuaiskerässairaudet N00–N08
Munuaisoireinen verenvuotokuume A98.5
Munuaisten rakkulasairaus Q61
Munuaisten vajaatoiminta, pitkäaikainen N18
Munuaisten vajaatoiminta, äkillinen N17
Munuaisvamma S37.0
Murtuma, hartianseudun S42
Murtuma, henkitorven S12.8
Murtuma, jalkaterän S92
Murtuma, kallonlaen S02.0
Murtuma, kallonpohjan S02.1
Murtuma, kannattajanikaman S12.0
Murtuma, kasvojen luiden S02
Murtuma, kaularangan- S12
Murtuma, kiertonikaman  S12.1
Murtuma, kurkunpään S12.8
Murtuma, kylkiluun S22.3
Murtuma, kyynärvarren S52
Murtuma, käden S62
Murtuma, lannerangan S32
Murtuma, lantion S32
Murtuma, lapaluun S42.1
Murtuma, muun määritetyn kaulanikaman S12.2
Murtuma, nilkan  S92
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Murtuma, olkaluun S42.2–S42.4
Murtuma, olkavarren S42
Murtuma, polven S82
Murtuma, polvilumpion S82.0
Murtuma, pääkopan S02
Murtuma, ranteen  S62
Murtuma, reisiluun S72
Murtuma, reisiluun kaulan S72.0
Murtuma, rintalastan S22.2
Murtuma, sisäkehräksen S82.5
Murtuma, solisluun S42.0
Murtuma, säären S82
Murtuma, ulkokehräksen S82.6
Murtuman luutumattomuus M84.1
Murtuman viivästynyt luutuminen M84.2
Murtuman virheellinen paraneminen M84.0
Muualla luokittamaton lyhytkasvuisuus E34.3
Myasthenia gravis G70.0
Myelitis  G04
Myelitis in morbis alibi classificatis G05
Myelooinen leukemia C92
Mykiön sairaudet H25–H28
Mykiöttömyys H27.0
Myocarditis acuta I40
Myoclonus G25.3
Myopia  H52.1
Myopia degenerativa H44.2
Märkivä apokriinisten hikirauhasten tulehdus L73.2

N

Nanismus non alibi classificatus E34.3
Napinläpiepämuotoisuus, sormien M20.00
Nefriittinen oireyhtymä, pitkäaikainen N01
Nefriittinen oireyhtymä, äkillinen N00
Nefroottinen oireyhtymä N04
Neoplasmata benigna D10–D36
Neoplasmata maligna C00–C97
Nephritis tubulo-interstitialis chronica N11
Nephrolithiasis N20
Neurodermatitis circumscripta L28.0
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Neurofibromatosis non maligna Q85.0
Neuronitis vestibularis H81.2
Neuroottiset häiriöt F40-F48
Neuropathia hereditaria idiopathica G60
Nikamakaaren valenivel M43.0
Nikamansiirtymä M43.1
Nikamansiirtymä, synnynnäinen Q76.2
Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen G99.2*
Nikamasairaudet M45–M49
Nikamavälilevyjen sairaudet  M50–M51
Nikamavälilevyn siirtymä M50–M51
Nilkan alueen haava S91
Nilkan alueen hermovamma S94
Nilkan alueen jännevamma S96
Nilkan alueen lihasvamma S96
Nilkan alueen vammat S90-S99
Nilkan murskavamma S97
Nilkan murtuma S92
Nilkan nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys S93
Nilkan osteokondroosi, lasten M92.6
Nilkan veneluun osteokondroosi, lasten (Köhler) M92.6
Nilkkakanavaoireyhtymä G57.5
Nisän sairaudet N60–N64
Nivelen jäykistymä M24.6
Nivelen kontraktuura M24.5
Nivelen toistuva sijoiltaanmeno tai osittainen sijoiltaanmeno M24.4
Nivelkalvokysta, polvitaipeen alueen (Baker) M71.2
Nivelkalvon tai jänteen spontaani repeytymä M66
Nivelkalvon tulehdus M65
Nivelkierukan vika, vanhan repeytymän tai muun vamman 
aiheuttama M23.2
Nivelkierukka, kiekkomainen (synnynnäinen) M23.1
Nivelkierukka, kystinen M23.0
Nivelpsoriaasi L40.5+
Nivelpussitulehdus, olkanivelen kiinnikkeinen M75.0
Nivelreuma, seronegatiivinen M06.0
Nivelreuma, seropositiivinen M05
Nivelrikko  M15–M19
Nivelsiteen sairaus M24.2
Niveltuberkuloosi A18.0+
Niveltulehdus, lasten M08
Niveltulehdus, määrittämätön M13.9
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Nivustyrä  K40
Nodulus mammae NAS N63
Nokkosihottuma L50
Nokkosihottuma, allerginen L50.0
Nokkosihottuma, dermografinen L50.3
Nokkosihottuma, idiopaattinen L50.1
Nokkosihottuma, kolinerginen L50.5
Nokkosihottuma, kylmyyden laukaisema L50.2
Nokkosihottuma, lämmön laukaisema L50.2
Non-Hodgkin-lymfooma, diffuusi C83
Non-Hodgkin-lymfooma, nodulaarinen C82
Notkoselkäisyys M40
Nuha, allerginen J30
Nuha, vasomotorinen J30
Nuoruusiän selkärangan osteokondroosi M42.0
Nyctalopia  H53.6
Nystagmus H55
Näköhermon vamma S04.0
Näköhäiriöt H53
Näköradan vamma S04.0

O

Obesitas  E66
Obstructio conductionis fasciculi atrioventricularis I44
Obstructio intestini sine hernia K56
Obstructio oesophagi K22.2
Oedema angioneuroticum T78.3
Okahaarakeahtaus M48.2
Olkalisäke-solisluunivelen sijoiltaanmeno S43.1
Olkaluun murtuma S42.2–S42.4
Olkanivelen kiinnikkeinen nivelpussitulehdus M75.0
Olkanivelen nyrjähdys S43.4
Olkanivelen sijoiltaanmeno S43.0
Olkanivelen venähdys S43.4
Olkapunoksen sairaudet G54.0
Olkapunoksen vamma S14.3
Olkavarren amputoituminen S48
Olkavarren haava S41
Olkavarren hermovammat S44
Olkavarren jännevamma S46
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Olkavarren lihasvamma S46
Olkavarren murskavamma S47
Olkavarren murtuma S42
Olkavarren toistuva sijoiltaanmeno M24.4
Olkavarren vammat S40–S49
Oophoritis N70
Opacitates corneae H17
Orchitis  N45
Ortostaattinen hypotensio I95.1
Ortostaattinen proteiinivirtsaisuus, määrittämätön N39.2
Os tibiale externum -luun osteokondroosi, lasten M92.6
Osgood-Schlatterin osteokondroosi M92.5
Ossificatio et calcificatio musculi M61
Osteitis deformans Paget M88
Osteochondritis dissecans M93.2
Osteochondrosis columnae vertebralis juvenilis M42.0
Osteochondrosis juvenilis capitis femoris M91.1
Osteochondrosis juvenilis coxae et pelvis M91
Osteochondrosis juvenilis fibulae M92.5
Osteochondrosis juvenilis manus M92.2
Osteochondrosis juvenilis metatarsi M92.7
Osteochondrosis juvenilis ossis tibialis posterioris/externi (Haglund) M92.6
Osteochondrosis juvenilis tarsi M92.6
Osteochondrosis juvenilis tibiae M92.5
Osteochondrosis spinalis M42
Osteomyelitis M86
Ostheopathiae M80–M90
Otitis externa H60
Otitis media non purulenta H65
Otitis media suppurativa sive non specificata H66
Otosclerosis H80

P

Pagetin luutauti M88
Pahanlaatuiset kasvaimet C00–C97
Paikallinen aivovamma S06.3
Paikallinen skleroderma (morphea) L94.0
Painevamma, korvan T70.0
Paise, peräaukon tai peräsuolen alueen K60
Palatoschisis Q35–Q37
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Paleltumavamma, pinnallinen T33
Paleltumavamman aiheuttama kudoskuolio T34
Palleatyrä  K44
Palmoplantaarinen pustuloosi L40.3
Palovammat, palaneen ihonpinnan alueen mukaan luokitetut T31
Palovammat, silmään rajoittuvat T26
Pancreatitis acuta K85
Pancreatitis chronica alcoholica K86.08
Pancreatitis chronica, alia K86.1
Paniikkihäiriö F41.0
Para-esofageaalinen tyrä K44
Paralysis cerebralis infantilis G80
Paralyyttinen ileus K56
Parametritis chronica N73.1
Parapsoriasis L41
Paresis nervi facialis G51.0
Parkinsonin tauti G20
Parkinsonismus secundaria G21
Pectus carinatum congenitum Q67.7
Pectus excavatum congenitum Q67.6
Pehmytkudossairaus, käytön, ylirasituksen tai paineen aiheuttama M70
Pelko, sosiaalisten tilanteiden F40.1
Perforatio membranae tympanicae H72
Pericarditis acuta I30
Perinnöllinen ataksia G11
Perinnöllinen elliptosytoosi D58.1
Perinnöllinen hypogammaglobulinemia D80.0
Perinnöllinen idiopaattinen ääreishermosairaus G60
Perinnöllinen pallosoluisuus D58.0
Perinnöllinen verenvuotoinen teleangiektasia I78.0
Perinnöllinen verkkokalvorappeuma H35.5
Pernan vamma S36.0
Personalitas dissocialis F60.2
Personalitas immatura F60.8
Personalitas instabilis F60.3
Persoonallisuus, tunne-elämältään epävakaa F60.3
Persoonallisuushäiriöt, aikuisiän F60-F69
Persoonallisuushäiriöt, sekamuotoiset F61
Perturbatio affectiva bipolaris F31
Perturbatio anxifera et depressiva mixta F41.2
Perturbatio anxifera generalisata F41.1
Perturbatio psychotica polymorpha cum symptomatibus 
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schizophrenicis F23.1
Perturbatio psychotica schizophreniformis acuta F23.2
Perturbatio schizotypica F21
Perturbatio stressualis posttraumatica F43.1
Perturbationes accommodationis (oculi) H52
Perturbationes accumulationis lipidorum E75
Perturbationes adaptationis F43.2
Perturbationes affectivae persistens F34
Perturbationes anxiferae phobicae F40
Perturbationes continuitatis ossis M84
Perturbationes delusionales persistens F22
Perturbationes e stressu dependentes F40–F48
Perturbationes functionis vestibularis H81
Perturbationes habituum et impulsuum F63
Perturbationes hyperkineticae F90
Perturbationes identitatis generis F64
Perturbationes impulsuum et habituum F63
Perturbationes mentis et modi se gerendi ex usu alcohol F10
Perturbationes metabolismi porphyrini et bilirubini E80
Perturbationes metabolismi purini et pyrimidini E79
Perturbationes metabolismi sphingolipidorum E75
Perturbationes praeferentiae sexualis F65
Perturbationes psychoticae acutae et temporiae F23
Perturbationes refractionis (oculi) H52
Perturbationes schizoaffectivae F25
Perturbationes somatoformes F45
Perturbationes somni (organicae) G47
Perturbationes visus H53
Peräaukon ahtauma K62.4
Peräpukamat I84
Peräsuolen ahtauma K62.4
Peräsuolen esiinluiskahdus K62.3
Pes planus (acquisitus) M21.4
Pes planus congenita Q66.5
Pesäkekovettumatauti G35
Peukalon amputoituminen S68.0
Peutz-Jeghersin oireyhtymä Q85.80
Phacomatoses non alibi classificata Q85
Phlebitis  I80
Piilevä selkärankahalkio Q76.0
Pikkulavantauti A01
Pinnallinen paleltumavamma T33
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Pisarapsoriaasi L40.4
Pitkäaikainen masennus F34.1
Pitkäaikainen polven epävakaisuus M23.5
Pitkäaikainen virusmaksatulehdus B18
Pitkäaikaiset mielialahäiriöt F34
Pityriasis lichenoides chronica L41.1
Placenta praevia O44
Pleuritis exsudativa J90
Pneumonitis hypersensitiva e pulvere organico J67
Pneumothorax J93
Pneumothorax traumaticus S27.0
Pohjukaissuolen tulehdus K29
Pohjukaissuolihaava K26
Poikkeava glukoosirasituskoe R73.0
Poikkeavat dentofasiaaliset toiminnat K07.5
Polven alueen hermovamma S84
Polven alueen jännevamma S86
Polven alueen lihasvamma S86
Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys 
ja/tai venähdys S83
Polven epävakaisuus, pitkäaikainen M23.5
Polven haava S81
Polven murskavamma S87
Polven murtuma S82
Polven sisäiset viat M23
Polven vammat S80–S89
Polvijänteen tulehdus M76.5
Polvilumpion edessä sijaitsevan limapussin tulehdus M70.4
Polvilumpion kondromalasia M22.4
Polvilumpion murtuma S82.0
Polvilumpion sijoiltaanmeno, toistuva M22.0
Polvitaipeen alueen nivelkalvokysta (Baker) M71.2
Polyarthritis juvenilis seronegativa M08.3
Polyarthritis NAS M13.0
Polyarthropathiae inflammatoriae M05–M14
Polycythaemia secundaria D75.1
Polydactylia Q69
Polyhydramnion O40
Polyneuropathia inflammatoria G61
Polyneuropathiae G60–G64
Ponnistusinkontinenssi N39.2
Porfyriiniaineenvaihdunnan häiriöt E80
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Porphyria acuta intermittens E80.2
Primaarinen kuukautisten puuttuminen N91.0
Primaarinen lisämunuaiskuoren vajaatoiminta E27.1
Primaariset lihassairaudet G71
Prolapsus organorum genitalium femininorum N81
Prolapsus recti K62.3
Prolapsus valvae mitralis I34.1
Proliferatiivinen verkkokalvosairaus, muu H35.29
Prostatitis chronica N41.1
Proteiinivirtsaisuus, määrittämätön ortostaattinen N39.2
Proteinuria NAS R80
Pruritus  L29
Pruritus anogenitalis NAS L29.3
Psoriasis  L40
Psoriasis arthropathica L40.5+
Psoriasis guttata L40.4
Psoriasis vulgaris L40.0
Psychosis affectiva NAS F39
Psykoosityyppinen persoonallisuus F21
Psykoottinen häiriö, äkillinen monimuotoinen skitsofreniaoireinen F23.1
Psykoottinen häiriö, äkillinen skitsofreenistyyppinen F23.2
Psykoottiset häiriöt, äkilliset ja väliaikaiset F23
Psyykkisen kehityksen häiriöt F80–F89
Punahukka L93
Punahukka, iho- L93.0
Punajäkälä  L43
Purentavirheet K07
Puriiniaineenvaihdunnan häiriöt E79
Purpura allergica D69.0
Purpura idiopathica thrombocytopenica D69.3
Pustulosis palmoplantaris L40.3
Puutiaisaivotulehdus A84
Puuttuvat kuukautiset N91
Pyrimidiiniaineenvaihdunnan häiriöt E79
Pyörtyminen R55
Päihteiden käytön aiheuttamat aivo-oireyhtymät ja 
käyttäytymisen häiriöt F10–F19
Pälvikaljuus L63
Pääkopan luiden murtuma S02
Pään haava S01
Pään murskavamma S07
Pään nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys S02.1
Päänsärky  R51
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Q

Quervainin tenosynoviitti M65.4

R

Raajojen eripituisuus (hankinnainen) M21.7
Rajatilapersoonallisuus F60.3
Rakkulaihottumat L10–L14
Rannekanavaoireyhtymä G56.0
Ranteen amputoituminen S68
Ranteen haava S61
Ranteen hermovamma S64
Ranteen jännevamma S66
Ranteen krepitoiva tenosynoviitti, pitkäaikainen M70.0
Ranteen lihasvamma S66
Ranteen murskavamma S67
Ranteen murtuma S62
Ranteen nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset 
ja/tai venähdykset S63
Ranteen sijoiltaanmeno S63.0
Raskaus, moni- O30
Raskausoksentelu O21
Rasva-aineiden kertymätaudit E75
Raudanpuuteanemia D50
Raynaud’n oireyhtymä I73.0
Reactio e stressu severi F43
Refluksisairaus K21
Reiden alueen hermovamma S74
Reiden amputoituminen S78
Reiden haava S71
Reiden murskavamma S77
Reisiluun kaulan murtuma S72.0
Reisiluun murtuma S72
Reisiluun pään osteokondroosi, lasten M91.1
Ren parvus bilateralis N27.1
Ren parvus unilateralis N27.0
Repeytymä, jänteen tai nivelkalvon (spontaani) M66
Retardatio mentalis F70–F79
Retentio testis Q53
Retinopathia proliferativa, alia H35.29
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Retinoschisis H33.1
Reuma, lasten- M08.0
Reuma, selkäranka- M45
Reumaattiset sydänsairaudet, pitkäaikaiset I05–I09
Reumasairaus, määrittämätön M79.0
Rheumatismus non specificatus M79.0
Rhinitis vasomotorica et/sive allergica J30
Rintakehän vammat S20-S29
Rintalasta-solisluunivelen sijoiltaanmeno S43.2
Rintalastan murtuma S22.2
Rintarauhasen diffuusi rakkulatauti N60.1
Rintarauhasen dysplasia, hyvänlaatuinen N60
Rintarauhasen hyvänlaatuinen dysplasia N60
Rintarauhasen kyhmy, määrittämätön N63
Rintarauhasen kysta, yksittäinen N60.0
Rintarauhasen liikakasvu N62
Rintarauhasen rakkulatauti, diffuusi N60.1
Rintarauhasen yksittäinen kysta N60.0
Risti-suoliluunivelen tulehdus, muualla luokittamaton M46.1
Rotator cuff -syndrooma M75.1
Rotator cuffiin kuuluvan jänteen vamma olkapäässä S46.0
Ruhje, silmämunan ja/tai silmäkuopan kudosten S05.1
Runsaat kuukautiset N92
Ruokatorven refluksisairaus K21
Ruokatorven tukkeuma K22.2
Ruptura spontanea membranae synovialis M66
Ruptura spontanea tendinis M66
Rupturae retinae H33
Rustosairaudet M91–M94
Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat Q38–Q45
Ruumiillisiin tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät F50–F59
Rytmihäiriöt, muut sydämen I49

S

Sacroilitis non alibi classificata M46.1
Sairaudenmerkit, muualla luokittamattomat R00–R99
Salpingitis  N70
Sappikivitauti K80
Sappirakon vamma S36.1
Sarcoidosis D86
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Sarveiskalvon arvet H17
Sarveiskalvon kartiopullistuma H18.6
Sarveiskalvon samentumat H17
Scheuermannin tauti M42.0
Schizophrenia F20
Scleritis  H15.0
Scleroderma circumscriptum L94.0
Sclerosis multiplex G35
Scoliosis  M41
Seborrooinen ihottuma L21
Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila F41.2
Sekundaarinen kuukautisten puuttuminen N91.1
Sekundaarinen kyfoosi, muu M40.1
Sekundaarinen parkinsonismi G21
Sekundaarinen polysytemia D75.1
Selkärangan osteokondroosi M42
Selkärangan osteokondroosi, nuoruusiän M42.0
Selkärangan rintakehäosan murtuma S22
Selkärangan yliliikkuvuus M53.2
Selkärangankanavan ahtauma M48.0
Selkärangansisäinen granulooma G06
Selkärangansisäinen märkäkertymä G06
Selkärankahalkio, piilevä Q76.0
Selkärankareuma M45
Selkäsärky  M54
Selkäydintulehdus G04
Selkäydintulehdus, muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä G05
Selkäytimen ontelotauti G95.0
Selkäytimen puristuminen, nikamasairauden aiheuttama G99.2*
Selkäytimen vamma, lanneosan S34
Selkäytimen vammat, kaulan alueen S14
Selluliitti  L03
Selluliitti, lantion alueen N73.1
Sensorineuraalinen huonokuuloisuus H90
Sequelae laesionum, intoxicationum et aliorum consequentiarum
causarum externarum T90–T98
Seronegatiivinen lastenreuma M08.3
Seronegatiivinen nivelreuma M06.0
Seropositiivinen nivelreuma M05
Severin osteokondroosi M92.6
Sfingolipidiaineenvaihdunnan häiriöt E75
Sidekalvotulehdus H10
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Sidekudossairaudet, muut systeemiset M30–M36
Siemennesterakkula N43
Siittimen alahalkioisuus Q54
Siittimen ylähalkioisuus Q64.0
Silmien epämuodostumat Q10–Q18
Silmien yhteisliikkeiden häiriöt H49–H52
Silmäkuopan kudosten ruhje S05.1
Silmäkuopan vamma S05
Silmäluomen haava S01.1
Silmäluomitulehdus H01.0
Silmämunan ruhje S05.1
Silmämunan surkastumatilat H44.5
Silmämunan yleissairaudet H44
Silmän mukautumisen häiriöt H52
Silmän seudun haava S01.1
Silmän taittovirheet H52
Silmän vamma S05
Silmänliikkeet, säännöttömät H55
Silmävärve  H55
Silmään tunkeutuva haava S05.5–S05.6
Sisäiset viat, polven M23
Sisäkehräksen murtuma S82.5
Sisäkorvan sairaudet H80–H83
Skitsoaffektiiviset häiriöt F25
Skitsofreenistyyppinen psykoottinen häiriö, äkillinen F23.2
Skitsofrenia F20
Skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö, äkillinen monimuotoinen F23.1
Skitsotyyppinen häiriö F21
Skleroderma (morphea), paikallinen L94.0
Skolioosi  M41
Sliding hernia K44
Solisluun murtuma S42.0
Somatoformiset häiriöt F45
Sopeutumishäiriöt F43.2
Sormen amputoituminen, kahden tai useamman S68.2
Sormen amputoituminen, muun yksittäisen (kuin peukalon) S68.1
Sormen sijoiltaanmeno S63.1
Sormien ja varpaiden hankinnaiset epämuotoisuudet M20
Sormien joutsenkaulaepämuotoisuus M20.01
Sormien napinläpiepämuotoisuus M20.00
Sormien sijoiltaanmenot, useat S63.2
Sosiaalisten tilanteiden pelko F40.1
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Spermatocele N43
Sphaerocytosis hereditaria D58.0
Spina bifida occulta Q76.0
Spondylarthritis ancylopoetica M45
Spondylitis ancylopoetica M45
Spondylolisthesis M43.1
Spondylolisthesis congenita Q76.2
Spondylolysis M43.0
Spondylopathiae M45–M49
Spondylosis M47
Stenosis ani K62.4
Stenosis spinalis M48.0
Stillin tauti (yleissairautena systeemisesti alkava lastenreuma) M08.2
Stillin tauti, aikuisen M06.1
Strabismus paralyticus H49
Strabismus, alius H50
Stressiin liittyvät häiriöt F40–F48
Stressireaktio, traumaperäinen F43.1
Stressireaktiot, vakavat F43
Strictura urethrae N35
Subaraknoidaaliverenvuoto, traumaattinen S06.6
Subduraaliverenvuoto, traumaattinen S06.5
Subluxatio articulationis recurrens M24.4
Sudeckin atrofia M89.0
Sukeltajantauti T70.3
Sukupuoli-identiteetin häiriöt F64
Sukupuolielinten fistelit, naisen N82
Sukupuolielinten laskeuma, naisen N81
Sukupuolielinten synnynnäiset epämuodostumat Q50–Q56
Sukupuoliseen kehitykseen ja suuntautumiseen liittyvät
psykologiset ja käytöshäiriöt F66
Sukupuoliset kohdehäiriöt F65
Suolen imeytymishäiriö K90
Suolentukkeuma ilman tyrää K56
Suolentukkeuma, kiinnikkeiden aiheuttama K56.5
Suonikalvon sairaudet, muut H31
Suonikalvotulehdus H30
Suonikohjut, alaraajojen I83
Suonikohjut, kivespussilaskimon I86.1
Supraventrikulaarinen tiheälyöntisyys I47.1
Surdomutitas non alibi classificati H91.3
Suulakihalkio Q35–Q37
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Suun alueen kystat, muualla luokittamattomat K09
Sydämen rytmihäiriöt, muut I49
Sydämen sisäkalvon tulehdus, äkillinen tai puoliäkillinen I33
Sydämen vamma S26
Sydämen väliseinien epämuodostumat, synnynnäiset Q21
Sydänlihassairaus I42
Sydänlihassairaus, hypertrofinen obstruktiivinen I42.1
Sydänlihassairaus, muu hypertrofinen I42.2
Sydänlihassairaus, sydämen laajenemiseen johtanut I42.0
Sydänlihastulehdus, äkillinen I40
Sydänpussitulehdus, äkillinen I30
Sydänsairaudet, iskeemiset I20–I25
Sydänsairaudet, reumaattiset pitkäaikaiset I05–I09
Syklotymia F34.0
Syncope  R55
Syndactylia Q70
Syndroma APECED E31.00
Syndroma armillae tendinum musculorum rotatorum M75.1
Syndroma canalis carpi G56.0
Syndroma canalis tarsi G57.5
Syndroma Cushing E24
Syndroma dorsi plani M40.3
Syndroma Gilbert E80.4
Syndroma Guillan-Barré G61.0
Syndroma intestini irritabilis K58
Syndroma Klinefelter, caryotypus 47,XXY Q98.0
Syndroma Mallory-Weiss K22.6
Syndroma Marfan Q87.4
Syndroma nephriticum acuta N00
Syndroma nephriticum chronicum N01
Syndroma nephroticum N04
Syndroma Peutz-Jeghers Q85.80
Syndroma prae-excitationale I45.6
Syndroma Raynaud I73.0
Syndroma sinus morbosi I49.5
Syndroma Sturge-Weber Q85.81
Syndroma tensionis praemenstrualis N94.3
Syndroma tibialis anterior M76.8
Syndroma tibialis medialis M76.8
Syndroma von Hippel-Lindau Q85.82
Syndroma Wolff-Parkinson-White I45.6
Syndromata vascularia cerebri in morbis cerebrovascularibus G46
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Synnynnäinen harjurinta Q67.7
Synnynnäinen kalansuomutauti Q80
Synnynnäinen kiekkomainen nivelkierukka M23.1
Synnynnäinen kuopparinta Q67.6
Synnynnäinen lattajalka Q66.5
Synnynnäinen molempien kivesten puuttuminen Q55.01
Synnynnäinen nikamansiirtymä Q76.2
Synnynnäinen toisen kiveksen puuttuminen Q55.00
Synnynnäiset aorttaläpän epämuodostumat Q23
Synnynnäiset epämuodostumat, suurten valtimoiden Q25
Synnynnäiset epämuotoisuudet, lonkkanivelen Q65
Synnynnäiset hiippaläpän epämuodostumat Q23
Synnynnäiset keuhkovaltimoläpän epämuodostumat Q22
Synnynnäiset sydämen väliseinien epämuodostumat Q21
Synnytystä edeltävä verenvuoto, muualla luokittamaton O46
Synovitis  M65
Synovitis crepitans chronica manus sive carpi M70.0
Syringobulbia G95.0
Syringomyelia G95.0
Systeemiset sidekudossairaudet, muut M30–M36
Syöpymät  T20–T32
Säännöttömät silmänliikkeet H55
Säären alueen hermovamma S84
Säären alueen jännevamma S86
Säären alueen lihasvamma S86
Säären haava S81
Säären murskavamma S87
Säären murtuma S82
Säären vammat S80–S89
Sääriluun kyhmyn osteokondroosi, lasten (Osgood-Schlatter) M92.5
Sääriluun osteokondroosi, lasten M92.5

T

T-solulymfoomat (perifeeriset ja ihon) C84
Tachycardia paroxysmalis I47
Tachycardia supraventricularis I47.1
Tachycardia ventricularis I47.2
Tali-ihottuma L21
Talipes equinovarus Q66.0
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Tasapainoelimen sairaudet H81
Tekomykiö, aikaisemmin asennettu Z96.1
Teleangiectasia haemorrhagica hereditaria I78.0
Tendinitis ligamenti patellae M76.5
Tendinitis tendinis Achillis M76.6
Tenosynoviitti, pitkäaikainen käden tai ranteen krepitoiva M70.0
Tenosynovitis M65
Tenosynovitis regionis processus styloidis radii (de Quervain) M65.4
Testis ectopicus Q53.0
Thrombophlebitis I80
Thrombosis arterialis I74
Thyreoiditis E06
Tibialis anterior -oireyhtymä M76.8
Tibialis medialis -oireyhtymä M76.8
Tietzen tauti M94.0
Tiheälyöntisyys, supraventrikulaarinen I47.1
Tiheät kuukautiset N92
Toistuva olkanivelen sijoiltaanmeno M24.4
Toistuva polvilumpion sijoiltaanmeno M22.0
Toksinen aivosairaus G92
Torticollis  M43.6
Trauma acustica H83.3
Traumaattinen epiduraaliverenvuoto S06.4
Traumaattinen ilmarinta S27.0
Traumaattinen iskemia, lihaksen T79.6
Traumaattinen kovakalvonalainen verenvuoto S06.5
Traumaattinen lukinkalvonalainen verenvuoto S06.6
Traumaattinen subaraknoidaaliverenvuoto S06.6
Traumaattinen subduraaliverenvuoto S06.5
Traumaattinen veri-ilmarinta S27.2
Traumaattinen veririnta S27.1
Traumaperäinen stressireaktio F43.1
Tremor essentialis G25.0
Tuberculosis A15-A19
Tuberculosis aliorum organorum A18
Tuberculosis articulationem A18.0+
Tuberculosis ossium A18.0+
Tuberculosis respiratoria A15-A16
Tuberculosis systematis urogenitalis A18.1+
Tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus, pitkäaikainen N11
Tubulointerstitiaaliset munuaissairaudet N10–N16
Tukokset, valtimoiden I74
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Tulehdukselliset moninivelsairaudet M05–M14
Tulehdukset, leukojen K10.2
Tulehdussairaudet, eturauhasen N41
Tulehdussairaus, kohdun (muualla kuin kohdunkaulassa esiintyvä) N71
Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus F60.3
Tunnehäiriöt, lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat F90-F98
Tuskaisuus, yleistynyt F41.1
Tyrät  K40–K46
Täplärohtuma L30.0
Tärykalvon reikä H72

U

Ulcus duodeni K26
Ulcus ventriculi K25
Ulkokehräksen murtuma S82.6
Ulkokorvan sairaudet H60–H62
Ulkokorvatulehdus H60
Ulosteenpidätyskyvyttömyys R15
Unihäiriöt (elimelliset) G47
Ureterolithiasis N20
Urolithiasis N20–N23
Uropathia ex obstructione N13
Uropathia ex refluxu N13
Urticaria allergica L50.0
Urticaria cholinergica L50.5
Urticaria chronica L50.8
Urticaria e frigore L50.2
Urticaria ex calore L50.2
Urticaria factitia L50.3
Urticaria idiopathica L50.1
Urticaria solaris L56.3

V

Vaivaisenluu (hankinnainen) M20.1
Vakavat stressireaktiot F43
Valenivel, nikamakaaren M43.0
Valkopälvisyys L80
Valoihottuma, monimuotoinen L56.4
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Valtimo-laskimofisteli, hankinnainen I77.0
Valtimoiden tukokset I74
Valtimoiden veritulpat  I74
Vammojen myöhäisvaikutukset T90–T98
Varhaisaktivaatio, kammioiden I45.6
Varices membrorum inferiorum I83
Varices scrotales I86.1
Varpaan amputoituminen, kahden tai useamman S98.2
Varpaan amputoituminen, yhden S98.1
Varpaiden ja sormien hankinnaiset epämuotoisuudet M20
Vasaravarpaat, muut hankinnaiset M20.4
Vasemman ja oikean silmän taittoisuuden tai kuvakoon eroavuus H52.3
Vasemmanpuoleinen haarakatkos I44
Vasomotorinen nuha J30
Vatsan vammat S30–S39
Vatsanpeitteiden tyrä K43
Vatsansisäisten elinten vamma S36
Vedenpaineen vaikutukset T70
Veren suurentunut glukoosipitoisuus R73
Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat Q20–Q28
Verenpaine, korkea (ennen raskautta alkanut, synnytyksen
ja/tai lapsivuodeajan komplikaationa) O10–O11
Verenpaine, matala I95
Verenpainesairaudet I10–I15
Verenvuoto, alkuraskauden O20
Verenvuoto, muualla luokittamaton synnytystä edeltävä O46
Veri-ilmarinta, traumaattinen S27.2
Veririnta, traumaattinen S27.1
Veritulpat, valtimoiden I74
Verivirtsaisuus, määrittämätön R31
Verkkokalvohalkio H33.1
Verkkokalvokystat H33.1
Verkkokalvon irtaumat H33
Verkkokalvon repeämät H33
Verkkokalvorappeuma, perinnöllinen H35.5
Verkkokalvosairaudet, muut H35
Verkkokalvotulehdus H30
Vesipäisyys  G91
Vesityrä  N43
Vestibulaarineuroniitti H81.2
Viivästynyt luutuminen, murtuman M84.2
Virheellinen paraneminen, murtuman M84.0
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Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi A18.1+
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat Q60–Q64
Virtsahapon runsaus veressä ilman niveltulehduksen oireita E79.0
Virtsakivitauti N20–N23
Virtsan takaisinvirtaukseen perustuva sairaus N13
Virtsanjohtimen kivitauti N20
Virtsanpidätyskyvyttömyys, muu määritetty N39.4
Virtsaputken kurouma N35
Virtsarakkotulehdus N30
Virtsateiden kivitauti, alempien N21
Virtsateiden umpeutumiseen perustuva sairaus N13
Virusmaksatulehdus B15–B19
Virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet A90–A99
Vitia interna genus M23
Vitiligo  L80
Vitium menisci e laceratione sive alia laesione inveterata M23.2
von Hippel-Lindaun oireyhtymä Q85.82
von Willebrandin tauti D68.0
Vulnus antebrachii S51
Vulnus capitis S01
Vulnus carpi S61
Vulnus cruris S81
Vulnus femoris S71
Vulnus genus S81
Vulnus manus S61
Vulnus palpebrae S01.1
Vulnus penetrans bulbi oculi S05.5–S05.6
Vulnus regionis brachii S41
Vulnus regionis coxae S71
Vulnus regionis deltoideae S41
Vulnus regionis pedis S91
Vulnus regionis periocularis S01.1
Vulnus regionis tarsi S91
Vuotohäiriöt D65–D69
Välikorvan kiinnikesairaus H74.1
Välikorvan kolesteatooma H71
Välikorvatulehdus, ei-märkäinen H65
Välikorvatulehdus, märkäinen tai määrittämätön H66
Välilevyn rappeuma, nikaman M50–M51
Välilevyn siirtymä, nikaman M50–M51
Välilevysairaudet, kaularangan M50
Väliseinien epämuodostumat, synnynnäiset sydämen Q21
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Värikalvon ja sädekehän tulehdus H20
Värinäön häiriöt H53.5
Värttinäluun puikkolisäkkeen alueen jännetuppitulehdus M65.4

W

Willebrandin tauti D68.0
Wolff-Parkinson-Whiten oireyhtymä I45.6
WPW-oireyhtymä I45.6

Y

Yhdyssormisuus Q70
Yhdysvarpaisuus Q70
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö F41.1
Yleistynyt tuskaisuus F41.1
Yliliikkuvuus, selkärangan M53.2
Ylähengitysteiden sairaudet, muut J30–J39

Ä

Älyllinen kehitysvammaisuus F70–F79
Änkytys  F98.5
Ärtyvä suoli -oireyhtymä K58
Ääreishermoston tulehduksellinen monihermosairaus G61
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