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Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa terveydenhuoltolaki luonnoksesta ja sen 
muistiosta seuraavaa: 
 
39§ Ensihoitopalvelun järjestäminen 
 
Pelastuslaitos pitää hyvänä, että ensihoitopalvelu muutetaan viranomaistoiminnak-
si, koska se on luonteeltaan ei-taloudellista ja tärkeä osa yhteiskunnan kokonais-
turvallisuutta.  
 
Muistiossa todetaan, että potilaiden kuljetuspalvelut eivät ole osa ensihoitopalve-
lua, mutta niissä käytettävät resurssit voivat tarvittaessa olla osa maakunnan val-
miustoimintaan mikäli hankintasopimuksessa niin sovitaan. Pelastuslaitos esittää, 
että potilaiden kuljetuspalveluiden resurssien tulee olla osa maakunnan valmius-
toimintaan ja asia varmistetaan hankintasopimuksissa. Sopimuskustannuksiin tä-
mä muutos ei vaikuttane, mutta se parantaa merkittävästi ensihoidon varautumista 
ja kuljetuspalvelujen henkilöstöresurssien varaamista. 
 
 
40§ Ensihoitopalvelun sisältö 
 
1) Ensimmäiseen kohtaan/momenttiin tulee harkita lisättäväksi hoitoonohjaus ja 

kuljettamatta jättämispäätösten tekeminen osaksi ensihoitopalvelun tehtäviä. 
Ensihoitopalvelun tehtävistä 30–40% ei johda kuljetukseen, jolloin potilas joko 
hoidetaan kohteessa ja/tai häntä opastetaan miten hänen tulee menetellä, mi-
käli ilmenee tarvetta hakeutua lääkäriin/hoitolaitokseen. Asia herättää aika ajoin 
tarpeetonta julkista keskustelua, jolloin se on syytä kirjata esim. tähän pykä-
lään. 

 
1) Ensimmäisen kohdan/momentin loppuun esitetään lisättäväksi tarkennuksena; 

ja kun tehtävä käsitellään ja välitetään hätäkeskustietojärjestelmässä. Asia 
on todettu muistiossa, mutta se on syytä lisätä myös varsinaiseen lakitekstiin 
epäselvyyksien välttämiseksi.  

 
4) Valtakunnan tasolla sairaanhoitopiirit ja maakunnat ovat hyvin erilaisia, jolloin 

ensihoidon kenttäjohtajien tehtävistä tulee antaa tarkemmat kuvaukset maa-
kunnallisissa ensihoidon palvelutasopäätöksissä, ei laissa ja asetuksessa. 
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Ensihoitopalvelun sisältöön tulee lisätä yhteistyövelvoite osallistumisesta muiden 
viranomaisten kanssa onnettomuuksien ja tapaturmien ennalta ehkäisytyöhön. Li-
säksi ensihoitopalvelulle tulee kirjata velvoite tarkistaa ja ohjeistaa ensihoitopalve-
lun näkökulmasta erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien varautumista ja turvalli-
suutta koskevat suunnitelmat/asiakirjat. 
 
 
46§ Ensihoitokeskus 
 
Pelastuslaitoksen mielestä pykälän otsikko tulee vaihtaa, mikäli ensihoitokeskuk-
sista ryhdytään käyttämään jotain muuta nimeä kuten esim. Sote valmiuskeskus.  
 
Lakiluonnoksesta ja sen muistiosta ei saa tarkkaa kuvaa ensihoitokeskusten ja en-
sihoidon kenttäjohtajien rooleista, resursseihin liittyvästä kommunikaatiosta tai ti-
lannekuvan ylläpidosta ns. operatiivisissa tilanteissa. Pelastuslaitoksen mielestä 
edellä todettuja asioita tulee tarkentaa epäselvyyksien välttämiseksi. 
 
8) Pelastuslaitoksen mielestä ensihoitopalvelun lääketieteelliset ohjeiden tulee olla 

yhteneväiset maakunnallisesti, ei valtakunnallisesti. Olosuhteet ja toimintamallit 
tulevat vaihtelemaan myös maakunnallisessa ensihoitopalvelussa. 
 

11) Hätäkeskustoiminnan tukemisen kannalta on toivottavaa, että hätäkeskus voisi 
siirtää sinne kuulumattomia puheluita perustettaviin terveydenhoidon päivystys-
neuvonta- ja ohjauspalveluihin (terveysneuvonta)  

 
Mikäli ensihoitokeskuksista on tulossa 24/7 toimiva tilanne- tai johtokeskus, niin 
tuolloin tulee pohtia millaista yhteistoimintaa voidaan tehdä muiden viranomaisten 
vastaavien keskusten kanssa. 
 

 
73§ Kiireetön ambulanssipalvelu ja potilaiden siirtokuljetukset 
 
Pelastuslaitos pitää hyvänä, että lakiluonnokseen ja ensihoitoasetukseen kirjataan 
tarkemmin mitä tarkoitetaan ensihoitopalveluun kuulumattomilla tehtävillä. Asiassa 
jää kuitenkin edelleen epäselvyyttä tai tulkinnan mahdollisuuksia, josta syystä pe-
lastuslaitos esittää seuraavia lisäyksiä tähän pykälään: 
 

 Ensimmäisen lauseen loppuun; joita ei luokitella hätäkeskuksen tehtävä-
kiireellisyysluokkien mukaisesti.  

 

 Toisen lauseen loppuun; eikä tehtävää käsitellä ja välitetä hätäkeskustie-
tojärjestelmän kautta.  
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Edelleen joillain tahoilla on käsitys, että ns. D-tehtävät eivät kuulu ensihoitopalve-
luun, vaikka asia ei ole näin. Asia on todettu mm. ensihoitopalveluita koskevassa 
asetusluonnoksen 6§:n taulukossa: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole 
peruselintoimintojen häiriöitä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen 
arviointi. 
 
 
 
 
 
Jorma Kuikka 
Ensihoitopäällikkö 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
 


