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ensihoitopalvelusta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain
(1326/2010) 41 ja 46 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan terveydenhuolto-
laissa (1326/2010) tarkoitettuun ensihoitopal-
veluun ja erityisvastuualueen ensihoitokes-
kukseen. Asetusta sovelletaan myös hoitolai-
tosten välisiin potilassiirtoihin, kun potilaan
tilan edellyttämän hoidon ja valvonnan tur-
vaamiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää
potilaan kuljettamiseen ensihoitopalvelun tai
muun toimintayksikön ambulanssia.

2 §

Ensihoitopalvelun tehtävät

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensi-
hoitopalvelua järjestäessään:

1) vastattava ensihoitovalmiuden ylläpi-
dosta, johdettava ensihoitopalvelun operatii-
vista toimintaa ja laadittava ohjeet kuljetusta
edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta
sekä ohjeet niitä tilanteita varten, joissa poti-
las ei tarvitse kuljetusta;

2) vastattava ensihoitopalvelun päivittäis-
toiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkea-

vista erityistilanteista ja niihin varautumi-
sesta;

3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoi-
topalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvas-
tuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen
Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi;

4) sovittava meripelastusviranomaisten
kanssa toimintamalleista, joiden avulla turva-
taan potilaiden hoitotason ensihoito meripe-
lastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtä-
vissä;

5) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa
tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulkuneu-
vojen käytöstä muiden viranomaisten ja toi-
mijoiden kanssa;

6) vastattava alueensa väestön neuvonnasta
ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuulu-
vissa asioissa;

7) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalve-
lun tehtävissä käytettävien yksiköiden sovel-
tuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoito-
palveluun kuulumattomat ambulanssit;

8) seurattava ja tuotettava ensihoitokes-
kuksen, aluehallintoviraston ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen käyttöön tunnuslu-
kuja ensihoitopalvelun toiminnasta palveluta-
sopäätöksen toteutumisen ja toiminnan tulok-
sellisuuden arvioimiseksi;



9) tuotettava muita ensihoitopalvelun toi-
minnan kannalta tarkoituksenmukaisia ter-
veydenhuollon palveluja siten, kuin siitä on
erikoissairaanhoidon järjestämissopimuk-
sessa alueellisessa terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelmassa tai ensihoitopalvelun pal-
velutasopäätöksessä sovittu;

10) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä,
miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä
vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa jär-
jestetään (taktinen ensihoito).

3 §

Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen
tehtävät

Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen
on:

1) yhteen sovitettava alueensa sairaanhoi-
topiirien ensihoitopalvelujen toimintaa ja an-
nettava niitä koskevia ohjeita ottaen huo-
mioon alueelliset erityispiirteet, kuten kieli ja
maantieteelliset olosuhteet, sekä yhdessä
muiden erityisvastuualueiden ensihoitokes-
kusten kanssa valmisteltava ja yhteen sovitet-
tava ensihoitopalvelun toimintaa koskevat
valtakunnalliset ohjeet;

2) seurattava alueensa ensihoitopalvelun
toiminnan tunnuslukuja ja vaikuttavuutta
sekä edistettävä ensihoitopalvelua koskevaa
tutkimustoimintaa alueellaan;

3) yhteen sovitettava alueensa ensihoito-
palveluissa käytettäviä sähköisiä potilastieto-
järjestelmiä ja muita sairaanhoitopiirien tar-
vitsemia tietojärjestelmiä siten, että ne muo-
dostavat sairaanhoitopiirien kanssa sovitun
toiminnallisen kokonaisuuden.

4 §

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen
sisältö

Palvelutasopäätöksessä määritellään ensi-
hoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö ensi-
hoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutaso-
päätöksen on perustuttava riskianalyysiin,
erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin
ja muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin
paikallisiin tekijöihin.

Riskianalyysissä on otettava huomioon
alueella vakituisesti oleskeleva väestö ja sen
ikärakenne, vapaa-ajan asutus ja matkailu,
liikenteelliset seikat sekä alueen erityiset on-
nettomuusriskit ja niistä todennäköisesti ai-
heutuvien henkilövahinkojen määrä. Palvelu-
tasopäätöksessä on otettava huomioon eri vi-
ranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit.

Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän alue jaetaan yhden neliökilo-
metrin kokoisiksi alueiksi, jotka luokitellaan
riskialueluokkiin 5 §:ssä säädetyllä tavalla.
Palvelutasopäätöksessä asetetaan kussakin
riskialueluokassa ohjeelliset tavoittamisajat
ensihoitopalvelun yksiköille kussakin 6 §:n
mukaisessa tehtäväkiireellisyysluokassa.

5 §

Ensihoitopalvelun riskialueluokat

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen
yhden neliökilometrin kokoiset alueet jaetaan
viiteen riskialueluokkaan alueella muodostu-
vien keskimääräisten ensihoitotehtävien, asu-
tuksen ja tiestön mukaan seuraavasti:

Riskialueluokka 1 enemmän kuin yksi
ensihoitotehtävä vuo-
rokaudessa

Riskialueluokka 2 vähemmän kuin yksi
ensihoitotehtävä vuo-
rokaudessa, mutta
enemmän kuin yksi
viikossa

Riskialueluokka 3 vähemmän kuin yksi
ensihoitotehtävä vii-
kossa, mutta enem-
män kuin yksi kuu-
kaudessa

Riskialueluokka 4 vähemmän kuin yksi
ensihoitotehtävä kuu-
kaudessa, jos alue on
asutettu tai sen läpi
kulkee kantatie tai
valtatie

Riskialueluokka 5 alueella ei ole vaki-
naista asutusta
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6 §

Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat

Ensihoidon hälytystehtävät jaetaan hätä-
keskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perus-
teella neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan
seuraavasti:

A-luokan tehtävä:
korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä,
jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella
on syytä epäillä, että avuntarvitsijan perus-
elintoiminnot ovat välittömästi uhattuna

B-luokan tehtävä
todennäköisesti korkeariskinen ensihoito-
tehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoi-
mintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole
varmuutta

C-luokan tehtävä
avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on
arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta
tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arvioin-
tia

D-luokan tehtävä
avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä
ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta en-
sihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen
arviointi

7 §

Tavoittamisaikojen määrittely

Palvelutasopäätöksessä määritellään riski-
alueluokkakohtaisesti kuinka suuri osuus vä-
estöstä pyritään tavoittamaan vähintään ensi-
vasteyksikkötasoisella yksiköllä A- ja B-teh-
täväkiireellisyysluokassa kahdeksan minuutin
ja kuinka suuri osuus 15 minuutin sisällä
hälytyksestä. C-luokan tehtävissä määritel-
lään riskialueluokkakohtaisesti, kuinka suuri
osuus väestöstä pyritään ensihoitopalvelun
yksiköllä tavoittamaan 30 minuutin ja D-luo-
kan tehtävissä kahden tunnin sisällä hälytyk-
sestä. Kaikissa riskialueluokissa määritellään
lisäksi, kuinka suuri osuus väestöstä pyritään
A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokassa tavoitta-

maan hoitotason yksiköllä 30 minuutin si-
sällä hälytyksestä. Tavoittamisaika lasketaan
siitä, kun hätäkeskus on hälyttänyt yksikön
siihen, kun yksikkö ilmoittaa olevansa koh-
teessa.

Saman riskialueluokan väestön tulee saada
yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopii-
rin alueella ensihoitopalvelun järjestämista-
vasta riippumatta. Sairaanhoitopiirien tulee
sopia yhtenäisistä käytännöistä reuna-aluei-
densa ensihoitotehtävien hoitamisesta.

8 §

Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö

Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan
ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan
kuuluvaa kulkuneuvoa ja sen henkilöstöä.
Ensihoitopalvelun yksiköitä voivat olla am-
bulanssien lisäksi esimerkiksi johto- ja lääkä-
riautot.

Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöllä
on oltava vähintään seuraava koulutus:

1) ensivasteyksikössä vähintään kahdella
henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva kou-
lutus;

2) perustason ensihoidon yksikössä:
a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava

terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveyden-
huollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon
suuntautuva koulutus; ja

b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään
terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon am-
mattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä
vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut
henkilö;

3) hoitotason ensihoidon yksikössä:
a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava

ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoi-
tettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorit-
tanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vä-
hintään 30 opintopisteen laajuisen opintoko-
konaisuuden yhteistyössä sellaisen ammatti-
korkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja
kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti en-
sihoidon koulutusohjelma; ja

b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään
terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
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tussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon am-
mattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä
vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut
henkilö.

Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa
voidaan 2 momentissa mainituista vaatimuk-
sista tilapäisesti poiketa. Lisäksi 2 momenttia
ei sovelleta rajavartiolaitoksen helikopteriyk-
sikönkokoonpanoon ja varustukseen sekä
miehistön pätevyyksiin toiminnassa, josta
säädetään meripelastuslaissa (1145/2001).

9 §

Johtamisjärjestelmä

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on ol-
tava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri,
joka johtaa alueen ensihoitopalvelua ja sen
toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämisso-
pimuksen ja palvelutasopäätöksen mukai-
sesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketie-
teen erikoisalan koulutus sekä hyvä perehty-
neisyys ensihoitolääketieteeseen ja koke-
musta ensihoitopalvelun toiminnasta.

Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on
järjestettävä alueellaan ympärivuorokautinen
ensihoitolääkärin päivystys vähintään yhteen
toimipisteeseen. Päivystävä ensihoitolääkäri
johtaa toiminta-alueensa ensihoitopalvelujen
tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja
vastaa hoito-ohjeiden antamisesta alueen en-
sihoidon kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon
henkilöstölle.

Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuo-
rokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttä-
johtajat. Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalve-
lun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoi-
topiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia
ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päi-
vystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa.

10 §

Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä
on:

1) hoitotason ensihoitajana osallistua ensi-
hoitotehtävien hoitamiseen;

2) usean yksikön ja moniviranomaistilan-
teissa määrätä toiminta-alueensa ensihoito-

palvelun yksiköiden ja alueellaan olevien
muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopal-
velun tehtävissä;

3) tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sai-
raanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä
ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeis-
tuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilan-
teissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylit-
tää käytettävissä olevat voimavarat.

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava
ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoi-
tettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorit-
tanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vä-
hintään 30 opintopisteen laajuisen opintoko-
konaisuuden yhteistyössä sellaisen ammatti-
korkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja
kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti en-
sihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjoh-
tajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnol-
linen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän
edellyttämä kokemus.

11§

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Siitä, koska ensihoitopalvelu on viimeis-
tään järjestettävä terveydenhuoltolain 39 §:n
mukaiseksi, säädetään terveydenhuoltolain
79 §:n 1 momentissa.

Tämän asetuksen 8 §:n 2 momentissa tar-
koitetun henkilöstön koulutusvaatimuksiin
voidaan soveltaa tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden
2013 loppuun.

Sen estämättä, mitä 8 §:n 2 momentin 2
kohdassa säädetään, henkilöt jotka ovat tä-
män asetuksen voimaan tullessa suorittaneet
pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöl-
lisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voi-
vat kahdestaan muodostaa perustason ensi-
hoidon yksikön henkilöstön.

Sen estämättä, mitä 8 §:n 2 momentin 3
kohdassa ja 10 §:n 2 momentissa säädetään,
henkilöt jotka tämän asetuksen voimaan tul-
lessa ovat terveydenhuollon ammattihenki-
löitä ja joilla on riittävä ensihoidon osaami-
nen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka
toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjoh-
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tajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mai-
nituissa tehtävissä.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on ol-
tava 9 §:n 3 momentissa ja 10 §:ssä tarkoite-
tut kenttäjohtajat viimeistään 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Anne Koskela
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