
   
  

 

 

 

 

 

 

    STM094:00/2016 
    LUONNOS 30.3.2017 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  

ensihoitopalvelusta 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain 

(1326/2010) 41 ja 46 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1515/2016: 
 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettuun ensihoitopalve-
luun ja erityisvastuualueen ensihoitokeskukseen.  
 

2 §  

Ensihoitopalvelun tehtävät 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on ensihoitopalvelua järjestäessään: 
1) vastattava ensihoitovalmiuden ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatiivista toi-

mintaa ja laadittava ohjeet potilaiden hoidon tarpeen arviosta ja hoitoon ohjauksesta sairaan-
hoitopiirin järjestämissuunnitelman ja erityisvastuualueen järjestämissopimuksen mukaisesti; 

2) vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista eri-
tyistilanteista ja niihin varautumisesta;  

3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualu-
een ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi; 

4) sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan po-
tilaiden ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä; 

5) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulkuneuvojen 
käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa;  

6) vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuuluvissa 
asioissa;  

7) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien ajoneuvojen soveltu-
vuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit; 

8) seurattava ja tuotettava erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen, aluehallintoviraston, So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyt-
töön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen toteutumisen ja toi-
minnan tuloksellisuuden arvioimiseksi;  

9) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaati-
vissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito).  
 
 
 
 



   
  

 

 2  

 

 

 

 
3 §  

Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät 

Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on:  
1) yhteen sovitettava alueensa sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelujen toimintaa ja annettava 

niitä koskevia ohjeita ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten kieli ja maantieteelliset 
olosuhteet, sekä yhdessä muiden erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten kanssa valmistelta-
va ja yhteen sovitettava ensihoitopalvelun toimintaa koskevat valtakunnalliset ohjeet; 

2) yhteen sovitettava ensihoitopalvelun toiminta yhdessä muiden ensihoitokeskusten ja ter-
veydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettujen kiireellisen hoidon yksikköjen kanssa siten, että ne 
muodostavat tarkoituksenmukaisen toiminnallisen kokonaisuuden;  

3) seurattava alueensa ensihoitopalvelun toiminnan tunnuslukuja ja vaikuttavuutta sekä edis-
tettävä ensihoitopalvelua koskevaa tutkimustoimintaa alueellaan; 

4) vastattava sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varautumisen viestintä- ja tieto-
järjestelmien aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta yhdessä mui-
den erityisvastuualueiden ensihoitokeskusten kanssa. Ensihoitokeskuksen on yhteen sovitetta-
va muita alueensa ensihoitopalveluissa käytettäviä sähköisiä potilastietojärjestelmiä siten, että 
ne muodostavat sairaanhoitopiirien kanssa sovitun toiminnallisen kokonaisuuden. 
 
 

4 § 

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisältö 

Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun tavoittamisajat erityisvastuualueittain 
ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Palvelutasopäätöksen on perustuttava ensi-
hoitokeskuksen erityisvastuualueittain valmistelemaan riskianalyysiin. 

Palvelutasopäätöksessä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien alueet jaetaan 
yhden neliökilometrin kokoisiksi soluiksi, jotka luokitellaan riskialueluokkiin 5 §:ssä sääde-
tyllä tavalla. Alueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taajamaluoki-
tukseen. Palvelutasopäätöksessä määritellään tehtävien tavoittaminen 7 § kuvatulla tavalla.  

Riskianalyysissä on otettava huomioon alueluokituksen lisäksi liikenteelliset seikat, alueen 
erityiset onnettomuusriskit ja niistä todennäköisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä sekä 
muut ensihoitopalvelun kysyntään vaikuttavat tekijät. Palvelutasopäätöksessä on otettava 
huomioon eri viranomaisten näkökulmat ja riskianalyysit.  
 
 

5 §  

Ensihoitopalvelun riskialueluokat 

Ensihoitopalvelun riskialueet jaetaan neljään alueluokkaan, jotka ovat ydintaajama, muu taa-
jama, asuttu maaseutu ja muut alueet. 

Ensihoitopalvelun riskialueiden solujen tehtävämääränä käytetään määrittelyhetkeä edeltä-
vän kalenterivuoden tehtävämäärää ja väkilukuna edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän 
tilannetta kyseisessä solussa. 
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6 §  

Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat 

Ensihoidon hälytystehtävät jaetaan hätäkeskuksessa tehtävän riskinarvioinnin perusteella 
neljään tehtäväkiireellisyysluokkaan seuraavasti: 
 
 
 

 
 

7 § 

 Tavoittamisaikojen määrittely 

Ensihoitopalvelun tehtäväkiireellisyysluokissa A ja B käytetään väestön tavoittamisaikojen 
kuvaamisessa riskialueluokittain tunnuslukua, jolla kuvataan missä ajassa puolet alueen väes-
töstä tavoitetaan (keskiluku eli mediaani) sekä tunnuslukua, jolla kuvataan missä ajassa 90 
prosenttia väestöstä tavoitetaan (90 % osuus). Ensihoitopalvelun C- ja D-kiireellisyysluokkien 
tehtävissä 90 prosenttia alueen väestöstä pyritään tavoittamaan C- tehtäväkiireellisyysluokassa 
30 minuutissa ja D-tehtäväkiireellisyysluokassa kahdessa tunnissa. 

Asumattomille alueille (muut alueet -riskialueluokka) ei määritellä väestön tavoittamisaiko-
ja, mutta ensihoitopalvelu on järjestettävä myös näillä alueilla. 

Tavoittamisaika määritellään viiveeksi ensimmäisen ensihoidon yksikön saamasta hälytyk-
sestä siihen kun ensimmäinen yksikkö ilmoittaa olevansa kohteessa. Mikäli ensimmäinen koh-
teen ja/tai potilaan tavoittama yksikkö on ensivasteyksikkö, viiveenä arvioidaan myös ambu-
lanssin tai muun varsinaisen ensihoitopalvelun yksikön viive. Saman alueluokan väestön tulee 
saada yhdenvertainen palvelu koko erityisvastuualueella ensihoitopalvelun järjestämistavasta 
riippumatta. 

Palvelutasopäätösten toteumat raportoidaan kunkin alueluokan osalta sairaanhoitopiireittäin 
ja erityisvastuualueittain. Lisäksi raportoidaan viiveet niistä tehtävistä, jotka eivät ole toteutu-
neet 90 prosentin tavoittamisosuuksissa.   
 
 
 
 

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

B-luokan tehtävä: 
todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen 
häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta 
 

C-luokan tehtävä: 
avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaa-
tii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia 
 

D-luokan tehtävä: 
avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoito-
palvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 
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8 § 

Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö 

Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuulu-
vaa kulkuneuvoa ja sen henkilöstöä. Ensihoitopalvelun yksiköitä ovat ambulanssien lisäksi 
erilaiset ensihoitoajoneuvot ja lääkäri- ja lääkintähelikopterit sekä muut tarpeelliset kulkuneu-
vot.  

Ensihoitopalvelun yksiköiden henkilöstöllä on oltava vähintään seuraava koulutus:  
1) ensivasteyksikössä vähintään yhdellä henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva koulutus;  
2) perustason ensihoidon yksikössä: 
a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa lais-

sa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva 
koulutus; ja  

b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 
laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan 
aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö; 

3) hoitotason ensihoidon yksikössä: 
a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason 
ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyös-
sä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen 
mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma; ja  

b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 
laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan 
aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. 

4) yksi tämän momentin 3 a) kohdan kelpoisuudet täyttävä henkilö voi muodostaa ensihoi-
topalvelun yksikön, jonka tehtäviin kuuluu potilaiden hoidon tarpeen arviointi, välittömän 
hoidon aloittaminen sekä muiden ensihoitopalvelun yksiköiden tukeminen. Tämän yksikön 
tehtäviin ei kuulu potilaan kuljettaminen.  

Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan 2 momentissa mainituista vaatimuksista ti-
lapäisesti poiketa. Lisäksi 2 momenttia ei sovelleta rajavartiolaitoksen helikopteriyksikön ko-
koonpanoon ja varustukseen sekä miehistön pätevyyksiin toiminnassa, josta säädetään meripe-
lastuslaissa (1145/2001). 
 

9 § 

Johtamisjärjestelmä  

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri, joka joh-
taa alueen ensihoitopalvelua ja sen toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja 
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan kou-
lutus sekä hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen ja kokemusta ensihoitopalvelun toi-
minnasta.  

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

Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat. 
Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä ensi-
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hoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoito-
lääkärin alaisuudessa. 
 

10 §  

Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja 

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on:  
1) ylläpitää toiminta-alueensa ensihoitopalvelun tilannekuvaa ja määrätä ensihoitopalvelun 

päivittäistoiminnassa, päivittäistoiminnan ruuhkatilanteissa sekä usean yksikön ja moniviran-
omaistilanteissa toiminta-alueensa ambulanssien ja ensihoitoajoneuvojen käytöstä  

2) ohjata hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä en-
nalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, 
joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat;  

3) tarvittaessa hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen tässä pykä-
lässä tarkoitettujen muiden tehtävien hoitamista vaarantamatta. 

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoi-
totason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yh-
teistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön pää-
töksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensi-
hoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. 
 

11 §  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.  
Sen estämättä, mitä 8 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdissa ja 10 §:n 2 momentissa säädetään, 

henkilöt jotka sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 340/2011 
voimaan tullessa ovat olleet terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla on ollut riittävä en-
sihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka ovat toimineet hoitotason ensi-
hoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä.  

Sen estämättä, mitä 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään, henkilöt jotka ovat tämän ase-
tuksen voimaan tullessa suorittaneet pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöllisesti perus-
tason ensihoidon tehtävissä, voivat kahdestaan muodostaa perustason ensihoidon yksikön 
henkilöstön. 

Tällä asetuksella kumotaan ensihoitopalvelusta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
340/2011. 
 
 
Helsingissä x päivänä xxxkuuta 2017 

 
 
 

 


