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STM094:00 / 2016  
STM032:00 / 2017 
 
 
Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta 
 
 

Asetusluonnos täsmentää ensihoitopalvelun toimintaa. 
 
Perustelumuistion ensimmäisessä kappaleessa ensihoitopalvelun tehtäviksi määritellään siirrot, 
joissa potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa. Täsmällisemmin 
kyse on potilaasta, jonka vitaalitoiminnot ovat labiileja ja hän tarvitsee joko hengityksen 
tukitoimia tai laskimonsisäistä verenkiertoa ylläpitäviä lääkitystä. Asetuksen ulkopuolelta tuleva 
pakko käyttää erillistä siirtokuljetusta rajoittaa ambulanssien käyttöä tarkoituksenmukaisiin 
paluukuljetuksiin.  
 
Toisessa kappaleessa todetaan, että palvelutasopäätökseen kuuluvat väestön tavoittamisajat 
valmistellaan yhtäläisesti erityisvastuualueella, mutta palvelutasopäätös ja rahoitusvastuu eivät 
kuulu sille. Tämä lisää painetta osa-optimointiin.  
 
Asetus 2§, kohta 3 
Hälytys- ja muiden ohjeiden yhteensovittaminen on vaikeaa, jos eri sairaanhoitopiireillä on kovin 
erilaiset paikallisesti sovitut resurssit tehtävien hoitamiseksi. 
 
Asetus 3§  
Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen juridinen asema ja mahdollisuus vaikuttaa jää 
epäselväksi tilanteissa, joissa näkemykset paikallisen sairaanhoitopiirin kanssa poikkeavat. 
 
Asetus 3§  
”sovittaa yhteen tietojärjestelmiä” on epätäsmällinen ilmaus ja hidastaa tietojärjestelmien 
yhtenäistämistä. 
 
Asetus 4§  
”yhden neliökilometrin kokoisiksi soluiksi” – miksi ei käytetä loogisempaa termiä ”ruutu”?  
 
Asetus 6§ 
Ei-kiireellinen ensihoitopalvelun D-tehtävä voi olla myös hoitolaitossiirto, jolloin voi tulla 
ristiriitaa EU-linjaukseen ja ensihoitopalvelun yksikköä ei voisi käyttää. 
 
Asetus 7§ 
Keskiluku (mediaani) sekä 90 %:n tunnusluku väestön tavoitettavuudesta sekä vastaava viive 
kuvaavat nykyistä paremmin ensihoitopalvelun toimivuutta. 
 
Asetus 8§  
Ensihoitopalveluun osallistuvat yksiköt ja henkilöstö on kuvattu hyvin. Kuvatut muutokset 
tukevat ja helpottavat haja-asutusalueiden ensihoitopalvelun järjestämistä.  
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Luonnos Terveydenhuoltolain muutokseksi 
 
 

Laki 39§ 
On hyvä, että ensihoitopalvelu määritellään viranomaistoiminnoksi, jolloin julkinen toimija 
maakunta vastaa siitä kaikissa oloissa. 
 
Laki 46§ 
Määrittely yhteistyöalueen ensihoitokeskuksesta ja sen tehtävien järjestämisen vaatiminen 
maakuntien yhteistyösopimuksessa on hyvä. Tällä hetkellä ns. ERVA-ensihoitokeskuksella ei ole 
ollut näin tarkkaa roolia. 
 
Laki 73§ 
Harvaan asutuilla alueilla voi olla markkinapuutetta kiireettömissä ambulanssipalveluissa ja 
siirtokuljetuksissa. On hyvä, että maakunnalle on tällöin tuottamisvelvoite, vaikka ensihoito-
palvelun yksiköitä ei ilmeisesti olekaan mahdollista käyttää EU-linjauksen vuoksi. 
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