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Lääkärihelikopteritoiminnan rahoittaminen vuonna 2020
Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolain mukaista sairaanhoitopiirien
järjestämisvastuulla olevan ensihoidon kokonaisuutta. Sitä ei ole säädetty pakolliseksi osaksi
ensihoitoa, mutta sairaanhoitopiirit voivat järjestämisvastuunsa perusteella päättää, mitä ensihoitoon
kuuluu. Lääkärihelikopteritoimintaa on rahoitettu valtion talousarviosta vuodesta 2011 lähtien.
FinnHEMS Oy:n tehtävänä on vastata lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnoinnista ja
tuottamisesta Suomessa. Yhtiö on voittoa tavoittelematon ja verotusasemaltaan yleishyödyllinen.
Toimintaan liittyvästä lääkinnällisestä toiminnasta vastaavat yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Tällä
hetkellä yhtiö on Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien omistuksessa.
FinnHEMS Oy on ulkoistanut lentotoiminnan kahdella kymmenvuotisella sopimuksella, jotka
päättyvät 31.12.2021 ja 10.2.2022. Lentotoiminnan lisäksi ylläpidettävään palveluun sisältyy
lähialuetehtävissä käytettävät ja lentotoiminnan tilapäisesti sääolosuhteista tai teknisistä syistä
korvaavat maayksiköt eli ambulanssit, helikoptereiden tarvitsemat tukikohdat ja niiden ylläpito sekä
toiminnan hallinnointi.
Valtion vuoden 2020 talousarvion momentille 33.60.40, Valtion rahoitus lääkäri- ja
lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v), on varattu 28 990 000 euroa FinnHEMS
Oy:n hallinnointi- ja lentotoiminnan menoihin sekä ensihoidon tutkimus- ja kehittämistyöstä
aiheutuviin menoihin. FinnHEMS Oy on hakenut talousarvioon varattua summaa vastaavaa
valtionavustusta vuodelle 2020.
Tulevaisuus
Lääkärihelikopteritoimintaan ja palvelun tarpeeseen tulevaisuudessa vaikuttavat terveydenhuollon
muuttuvat rakenteet, väestötekijät ja erityisesti päivystyspisteiden sijainti tulevaisuudessa. Väestö
ikääntyy, keskittyy ja haja-asutusalueiden saavutettavuudesta tulee vielä nykyistäkin haastavampaa.
Lääkärihelikopteritoiminta on tapa paikata harvenevaa ja loittonevaa päivystysverkostoa
hätätilanteiden osalta.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 10.9.2019, että valtio alkaa neuvotella
viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa FinnHEMS Oy:n osakkeiden siirtämisestä valtion
omistukseen. Tavoitteena on, että FinnHEMS Oy ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon
ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. Lisäksi
tavoitteena on, että FinnHEMS tuottaa lentotoiminnan tulevaisuudessa itse ja hankkii siihen
tarkoitukseen omat helikopterit sekä ohjaamomiehistöt. Vaikka lääkärihelikopteritoiminnan
hallinnointi siirtyisi valtiolle, sairaanhoitopiirit vastaisivat jatkossakin varsinaisesta ensihoidosta.
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