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LAUSUNTOPYYNTÖ  
ENNAKKOILMOITUS KUULEMISTILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
ENSIHOIDON ILMAILUPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SOTE-UUDISTUKSESSA 
 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu säädösehdotukset, jotka liitty-
vät ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämiseen sote-uudistuksessa. Tarkoi-
tuksena on antaa eduskunnalle hallituksen esitystä 15/2017 vp täydentävä 
hallituksen esitys huhtikuun aikana. 

 
Sote-uudistuksessa ensihoitopalvelun järjestämisvastuu kuuluisi maakunnille, 
joille kuuluisi siten myös ensihoitopalveluun liittyvän kuljetuksen järjestämi-
nen. Osa vaativimmasta tehohoitotasoisesta ensihoidosta on nykyisin järjes-
tetty kuudesta tukikohdasta toimivilla lääkärihelikoptereilla, joiden toiminnas-
ta vastaa viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama FinnHEMS Oy. Tä-
män ensihoidon ilmailupalvelun järjestämisvastuu ehdotetaan keskitettäväksi 
Pirkanmaan maakunnalle. Samalla FinnHEMS Oy siirrettäisiin kokonaan Pir-
kanmaan maakunnan omistukseen ja yhtiöstä ja sen tehtävistä säädettäisiin 
lainsäädännössä.  

 
Lääkärihelikopteritoiminnan noin 30 miljoonan euron menot rahoitetaan ny-
kyisin valtion talousarvion momentilta 33.60.40. Nykyinen valtion suora rahoi-
tus kanavoitaisiin osaksi maakuntien yleiskatteellista rahoitusosuutta. Pirkan-
maan maakunnalle säädettäisiin oikeus laskuttaa maakuntia ilmailupalvelui-
den järjestämisestä siten, että laskutusperusteet jakaantuisivat kiinteään 
osaan (väestön maantieteellinen saavutettavuus) ja tehtäväkohtaiseen lasku-
tukseen. Edellä mainitut ehdotukset tulisivat voimaan sote-maakuntauudis-
tuksen myötä vuoden 2020 alusta.  

 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja oheisesta säädösehdotuksesta. 
Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@stm.fi viimeistään 
9.4.2018. Lausuntoajan lyhyyden vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö järjestää 
lisäksi säädösehdotusta koskevan kuulemistilaisuuden 9.4.2018 iltapäivällä. 
Kutsut tähän tilaisuuteen lähetetään erikseen.   

 
Lisätietoja asiasta antavat: 

Hallitusneuvos Ismo Tuominen p. 02951 63341 

Hallitusneuvos Pekka Järvinen p.  02591 63367 

Osastopäällikkö Kirsi Varhila p.    02591 63338 
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Kansliapäällikkö  Päivi Sillanaukee 

 

 

 

 

Hallitusneuvos Pekka Järvinen 

     

 

 

 

LIITTEET  

Luonnos hallituksen esitykseksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen 
(HE 15/2017 vp) täydentämiseksi ensihoidon ilmailupalvelujen koskevilla säännöksillä  

 

JAKELU Valtiovarainministeriö 
Valtioneuvoston kanslia 
Puolustusministeriö 
Sisäministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Liikenteen turvallisuusvirasto 
Rajavartiolaitoksen esikunta 
Hätäkeskuslaitos 
Kriisinhallintakeskus 

 
Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät  
Maakunnat 

 
Finavia Oyj 
Air Navigation Services Finland Oy 
Patria Pilot Training Oy 
FinnHEMS Oy  
 

TIEDOKSI      Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko 
Sosiaali- ja terveysministeri Mattila 
Erityisavustaja Kause 
Erityisavustaja Pirkkalainen 
Erityisavustaja Perälä 
Erityisavustaja Synberg 
Osastopäällikkö Varhila 
Osastopäällikkö Tervahauta 
STM/kirjaamo 
STM/ Viestintä 

 

 

 


