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SOSIAALI-JA LAUSUNTO
TERVEYSMINISTERIÖ

Liikenne-ja viestintäministeriö 
Kirjaamo

Viite Liikenne-ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 28.6.2018 (LVM/891/03/2017)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTO

Liikenne-ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa asiasta Hallituksen esi
tys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Lii
kenne-virastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä la
eista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä.

Sosiaali-ja terveysministeriö kiinnittää huomiota hallituksen esityksen täyden
tämistä koskevaan esitykseen, jossa Ajoneuvolain (1090/2002) 21 §:n sisältöä 
on muutettu verrattuna hallituksen esitykseen HE 61/2018 vp.

Nyt voimassa olevassa muodossaan (säädösten 1042/2012 ja 507/2017 mukai
sena) ajoneuvolain 21 § sisältää pelkästään ambulanssin määritelmän. Nykyai
kaisessa ensihoitopalvelussa käytetään myös muita ajoneuvoja kuin ambulans
seja, kuten esimerkiksi lääkärin tai kenttäjohtajan autoja, joilla ei kuljeteta poti
laita.

Hallituksen esityksellä Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180/2017) kyseistä ajoneuvolain 21 §:ää on 
muutettu siten, että siihen on lisätty muun ensihoitoajoneuvon määritelmä. 
Eduskunta on antanut vastauksensa EV 65/ 2018 vp - HE 180/2017 vp 
3.7.2018, jossa kyseinen pykälä on hyväksytty. Samassa yhteydessä lakiin on 
lisätty uusi 21 a §, joka sisältää hälytysajoneuvon määritelmän. Sosiaali-ja ter
veysministeriö pitää näitä muutoksia tarpeellisina.

Kyseinen pykälä HE 180/2017 vp ja EV 65/2018 vp mukaisessa muodossaan 
kuuluu seuraavasti:

21 §
Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo
Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen tarkoi
tettu M-luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten.

Ensihoitoajoneuvo on terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettuun en- 
sihoitopalvelun ensihoitotehtäviin varustettu ajoneuvo.

Sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa ambulanssin 
ja ensihoitoajoneuvon tarkemmasta luokittelusta, korin ja potilastilan mitoi
tuksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnällisistä ja muista varusteista. Liikenteen 
turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset ambulanssin ja ensihoitoajo- 
neuvojen erikoiskäytön edellyttämien merkki-ja varoitusvalaisimien, heijasti
mien, heijastavien merkintöjen sekä äänimerkinantolaitteiden teknisistä vaati
muksista ja asennuksesta.
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21 a §
Hälytysajoneuvo

Hälytysajoneuvoja ovat pelastusauto, poliisiajoneuvo, rajavartiolaitoksen ajo
neuvo, Tullin ajoneuvo, ambulanssi, ensihoitoajoneuvo, puolustusvoimien pe
lastusauto, puolustusvoimien sairasauto ja sotilaspoliisiajoneuvo, jotka on va
rustettu sinistä vilkkuvaa valoa näyttävällä varoitusvalaisimella ja hälytysajo
neuvon äänimerkinantolaitteella.

Sosiaali-ja terveysministeriö pitää tärkeänä, että vaikka vireillä on samanaikai
sesti useita ajoneuvokin 21 §:n muuttamista koskevia hallituksen, esityksiä, tu
lee varmistaa se, että edellä jo eduskunnan hyväksymä ensihoitoaj oneuvon 
määritelmä säilytetään lainsäädännössä. Vastaava määritelmä ja muu asiaa 
koskeva asiasisältö sisältyi HE 61/2018 vp mukaiseen muotoiluun, eikä sitä 
muotoilua tulisi muuttaa siten kuin nyt lausunnolla olevassa hallituksen esityk
sen täydentämisessä esitetään, toimivaltaista viranomaista koskevaa kirjausta 
lukuun ottamatta.

Kansliapäällikön sijaisena, ylijohtaja Kirsi Varhila
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