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Valtionavustus FinnHEMS oy:n lääkärihelikopteritoimintaan vuonna 2020
Hakemus
Sosiaali- ja terveysministeriöön on 15.11.2019 saapunut FinnHEMS Oy:n hakemus
valtionavustuksen myöntämisestä lääkärihelikopteritoiminnalle. Haetun avustuksen määrä on
28 990 000 euroa. Avustuksella on tarkoitus tuottaa koko maan kattavaa ympärivuorokautista ja
välittömässä lähtövalmiudessa olevaa laadukasta ja ilmailun turvallisuusnormiston täyttävää
helikopterikuljetuspalvelua yliopistollisten sairaanhoitopiirien käyttöön. Hakemuksen mukaan yhtiön
toiminnan kuluiksi on talousarviossa arvioitu yhteensä 29 728 452 euroa ja lisäksi rahoituskuluiksi
29 305 euroa. Toiminnan kuluista 1 012 035 euroa on budjetoitu tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Päätös
Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää FinnHEMS Oy:lle 28 990 000 euroa yleisavustuksena
käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja
tuotekehitystoiminnan kustannuksiin Suomessa. Avustus sisältää arvonlisäveron osuuden.
Avustusta saa käyttää ainoastaan tässä päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin, jotka liittyvät
terveydenhuoltolaissa säädetyn, sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle kuuluvan julkisen
palveluvelvoitteen (ensihoidon järjestäminen, lääkärihelikopteritoiminta) toteuttamiseen sisältäen
yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan. Myös yhtiön avustuksesta saamat korkotulot tulee käyttää
näihin tarkoituksiin. Hakemuksensa mukaan FinnHEMS Oy kattaa tutkimus- ja kehitystoimintansa
kulut Kansaneläkelaitokselta saamillaan korvauksilla eikä tähän toimintaan käytetä valtionavustusta.
FinnHEMS Oy:n tulee noudattaa päätöksessä jäljempänä asetettuja ehtoja.
Avustus maksetaan valtion vuoden 2020 talousarvion momentilta 33.60.40, Valtion rahoitus
lääkärihelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v).
Tähän päätökseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001)
Tämä päätös tulee voimaan sen allekirjoituspäivänä tai mikäli allekirjoituspäivä on myöhemmin kuin
1.1.2020, tulee päätös voimaan takautuvasti 1.1.2020.
Ennen asian ratkaisemista asia on käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.
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Perustelut
Valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään valtionavustuslain 7 §:ssä.
Kyseisen lainkohdan mukaan valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarvion puitteissa, jos:
1) tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä; 2)
valtionavustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden
kannalta; 3) valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena valtionavustuksen hakijan
saama muu julkinen tuki sekä valtionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja
laajuus huomioon ottaen; sekä 4) valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin
vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa.
Ensihoidon järjestämisestä on säädetty terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) sisältää määräyksiä muun muassa
ensihoitohenkilöstön koulutuksesta ja ensihoidon riskiluokituksesta. Terveydenhuoltolain 39 §:n 3
momentin mukaan ensihoitopalvelu on toteutettava tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä on
otettava huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet.
Ensihoidon järjestämisvastuu kuuluu sairaanhoitopiirien kuntayhtymille, jotka voivat itse harkita, millä
tavoin toiminta järjestetään. Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaa ei ole säädetty palkolliseksi
osaksi ensihoitoa, mutta kunnat voivat päättää sen kuulumisesta ensihoitoon. Lääkäri- ja
lääkintähelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa säädettyä ensihoidon kokonaisuutta.
Toiminnan tarkoituksena on turvata kiireellinen ensihoito avuntarpeessa oleville potilaille.
FinnHEMS Oy on Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien omistama ja perustama osakeyhtiö. Yhtiö on
voittoa tavoittelematon ja verotusasemaltaan yleishyödyllinen. Yhtiön tehtävänä on vastata lääkärija lääkintähelikopteritoiminnan hallinnoinnista ja tuottamisesta Suomessa. Toimintaan liittyvästä
lääkinnällisestä toiminnasta vastaavat yliopistolliset sairaanhoitopiirit.
Suurimman menoerän lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa muodostaa varsinainen
lentotoiminta, johon sisältyvät helikopterikaluston ja lentohenkilöstön kustannukset. 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.
Hakemuksessa ilmoitetun perusteella FinnHEMS Oy:n toiminnan arvioidut kokonaiskustannukset
vuonna 2020 jakaantuvat seuraavasti:
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Kuluerä

Osuus
kokonaiskuluista

Euroa

Henkilöstökulut
Operatiivinen toiminta, josta

1 704 521
25 956 671

5,73 %
87,31 %

- Lentotoiminta
- Ajoneuvokulut

24 519 421

82,48 %

77 359

0,26 %

- Toimitilakulut

1 174 891

3,95 %

185 000

0,62 %

2 067 260
29 728 452

6,95 %
100,00 %

- Ulkopuoliset palvelut

Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

Valtion vuoden 2020 talousarvion momentti 33.60.40 sisältää rahoituksen lääkäri- ja
lääkintähelikopteritoiminnan menoihin. Momentin päätösosassa on todettu: ”Määrärahaa saa käyttää
lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnointiyksikön FinnHEMS Oy:n hallinnointi- ja
lentotoiminnan menoihin sekä ensihoidon tutkimus- ja kehittämistyöstä aiheutuviin menoihin.
FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnointi- ja lentotoiminnan kustannukset
voivat sisältää kustannuksia, jotka aiheutuvat lentotoiminnan hankinnasta ja hankintasopimuksen
voimassaoloajan kestävästä lentotoiminnan valvonnasta, helikopterin ohjaamomiehistöstä mukaan
luettuna lentoavustaja, helikopteritoiminnan tukikohdista ja niiden ylläpidosta mukaan luettuna
lentotoimintaan kiinteästi liittyvät maayksiköt, sekä muista helikopteritoiminnan edellyttämistä
asioista, jotka eivät kuulu yliopistollisten sairaanhoitopiirien vastuulle.”
Sairaanhoitopiirien vastuulle kuuluvan lääkinnällisen toiminnan osuus on noin 20 prosenttia
lääkärihelikopteritoiminnan kokonaiskustannuksista. Myönnettävällä avustuksella katetaan loput
toiminnan kustannuksista, eli noin 80 prosentin osuus kokonaiskustannuksista. Sairaanhoitopiirien
kustannusosuus ei ole saatavissa olevien tietojen perusteella tarkkaan laskettavissa.
Ilman valtion rahoitusta lääkärihelikopteritoimintaa ei voitaisi nykymallissa harjoittaa. FinnHEMS Oy
saa vuonna 2020 aiempien vuosien tapaan Varsinais-Suomen liitolta avustusta 272 800 euroa,
jonka avustuksen antaja on kohdentanut täysimääräisesti Finavian Turun lentoasemalta
hankittavaan erikoispalveluun. Suoritetuista potilassiirtoista FinnHEMS Oy saa korvauksen
Kansaneläkelaitokselta. FinnHEMS Oy hakemuksen perusteella yhtiö ei muutoin saa
valtionavustuksen lisäksi toimintaansa muuta julkista rahoitusta tai tukea.
Avustuksen avulla pidetään yllä julkisen vallan järjestämisvastuulle kuuluvan ensihoidon
kokonaisuuteen lukeutuvaa lääkärihelikopteritoimintaa. Itse lentopalvelutoiminta on nykyisellään
toteutettu kilpailutettuna ostopalveluna. EU:n kilpailusääntöjen näkökulmasta FinnHEMS Oy:n
toiminnan voidaan katsoa ainakin pääosin olevan luonteeltaan muuta kuin taloudellista toimintaa ja
siten jäävän tältä osin kilpailusääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Valtionavustus myönnetään
julkisen palveluvelvoitteen toteuttamistarkoitukseen. FinnHEMS Oy kilpailuttaa hankintansa julkisia
hankintoja koskevan sääntelyn mukaisesti. Valtionavustusta maksetaan ainoastaan todellisiin,
syntyneisiin kustannuksiin. Näiden seikkojen vuoksi avustusta ja tuettua toimintaa voidaan pitää
myös valtiontukisääntelyn ja kilpailuneutraliteetin näkökulmasta hyväksyttävänä.
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Edellä esitetyn perusteella tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti
hyväksyttävä ja avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen
tavoitteiden kannalta. Valtionavustuksen myöntämistä on myös pidettävä tarpeellisena
valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä valtionavustuksen kohteena olevan
toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. Valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan
muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.
Valtionavustuslain 11 § 3 momentin mukaan valtionavustuspäätökseen voidaan ottaa
valtionavustuksen yleisten edellytysten toteutumisen varmistamiseksi välttämättömiä
valtionavustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Tässä päätöksessä asetetut ehdot
palvelevat valtionavustuksen yleisten myöntämisedellytysten toteutumista.
Valtionavustuksen ehdot
Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa valtion talousarvion sekä valtionavustuslain 7 §:n 1 momentin
ja 11 §:n 3 ja 4 momentin perusteella seuraavat ehdot, joita FinnHEMS Oy:n tulee valtionavustuksen
käytössä noudattaa.
Toimintaan liittyvät ehdot
FinnHEMS Oy:n tulee tuottaa koko maan kattavaa ympärivuorokautista ja välittömässä
lähtövalmiudessa olevaa laadukasta ja ilmailun turvallisuusnormiston täyttävää
helikopterikuljetuspalvelua yliopistollisten sairaanhoitopiirien käyttöön. FinnHEMS Oy:n on pyrittävä
koko toiminta-alueellaan sovittamaan mahdollisimman hyvin yhteen toimintatavat ja laatutaso
lääkärihelikopteritoiminnassa.
Avustuksella hankittavia ja ylläpidettäviä hälytysajoneuvoja saa käyttää ainoastaan välittömästi
lääkärihelikopteritoimintaan liittyvässä toiminnassa. Maayksiköiden on täytettävä lainsäädännössä ja
muissa viranomaismääräyksissä hälytysajoneuvoille säädetyt velvoitteet (esimerkiksi rekisteröinti ja
katsastus). FinnHEMS Oy:n on dokumentoitava maayksiköiden käyttö riittävällä tavalla
(ajopäiväkirja, huollot, katsastukset).
Avustukselle rahoitettavan toiminnan edellyttämät tukikohdat tulee hankkia käyttöön lähtökohtaisesti
vuokraamalla. Vuokraamisessa on ensisijaisesti pyrittävä löytämään vuokratilat julkisyhteisöä
edustavilta tahoilta (esimerkiksi Finavia, Rajavartiolaitos, pelastuslaitokset). Jos vuokraaminen ei ole
mahdollista tai se ei perustellusti ole tarkoituksenmukaista, voi FinnHEMS Oy sosiaali- ja
terveysministeriön kirjallisella päätöksellä ryhtyä toimiin tukikohdan suunnittelemiseksi ja
rakennuttamiseksi.
FinnHEMS Oy on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 5
§:ssä tarkoitettu hankintayksikkö ja yhtiön on toiminnassaan noudatettava kyseisen lain säännöksiä.
Mahdollisista suorahankinnoista on laadittava kirjalliset, perustellut suorahankintapäätökset.
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Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Yhtiön tulee pyrkiä kustannustehokkaaseen yhteistyöhön muiden valtiorahoitteisten ja julkisten
toimijoiden kanssa, erityisesti rajavartiolaitoksen, pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien kanssa.
Lääkärihelikoptereita voitaisiin esimerkiksi käyttää myös muissa yhteiskunnan toimivuuden kannalta
tärkeissä tehtävissä, huoltovarmuustehtävissä, jos poikkeusolosuhteet sitä erityisesti edellyttäisivät.
Avustuksella rahoitettavan lääkärihelikopteritoiminnan tulee kuitenkin kohdentua lähtökohtaisesti
yksinomaan terveydenhuoltoon.
Siltä osin kuin kehitetään sähköistä potilaskertomusta osana Kanta-hanketta tai sähköisiä palveluita
kansalaisille, FinnHEMS Oy:n tulee tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa liittyen
sähköisen potilaskertomuksen kehittämiseen ja Kanta-hankkeeseen.
Sopimukset palveluntarjoajien kanssa
FinnHEMS Oy:llä tulee olla yhtiön lääkärihelikopteripalveluiden tuotantoon osallistuvien
palveluntarjoajien kanssa kirjalliset sopimukset. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada
tieto kyseisistä sopimuksista ja niiden sisällöstä.
Sopimuksista on käytävä selkeästi ilmi toimijoiden välinen vastuunjako, joka noudattaa voimassa
olevia säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Sopimuksissa tulee turvata FinnHEMS:n auditointi- ja
tarkastusoikeus palveluntuottajien toimintaan, sisältäen toimijoiden kirjanpidon. Lentotoimintaa
koskevissa sopimuksissa tulee tavoitteena olla lentotoiminnan riittävän turvallinen taso ja riittävä
palvelukyky.
Hyväksyttävät kustannukset
FinnHEMS Oy saa käyttää valtionavustusta ainoastaan lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan
todellisiin, kirjanpidonmukaisiin, hakemuksessa eriteltyihin kustannuksiin. Kustannukset, joihin
avustusta voi käyttää, ovat seuraavat:
1. kilpailutettua lentopalvelutoimintaa koskevien hankintasopimuksien mukaiset
korvaukset lentopalveluita tuottaville yhtiöille,
2. lentotoiminnan polttoainekustannukset,
3. tukikohtien yhteydessä sijaitsevien ja lentotoiminnan kannalta muutoin
tärkeille sijaintipaikoille sijoitettavien, polttoaineen säilyttämiseen ja
tankkaukseen tarvittavien laitteistojen kustannukset,
4. toimintaa palvelevien hälytysajoneuvojen hankintakustannukset ja niiden
polttoainekustannukset, vakuutukset sekä tarvittava huolto ja kunnossapito,
5. tukikohtina käytettävien tilojen/kiinteistöjen kustannukset, jotka ovat
välttämättömiä kuudelta paikkakunnalta käsin harjoitettavan toiminnan
kannalta sekä välttämättömät FinnHEMS Oy:n toiminnassa tarvittavien
toimitilojen käytön kustannukset ja toimintaan tarvittavat laiteinvestoinnit,
6. ulkoistetun palveluntuotannon kilpailuttamisesta, sopimusten valmistelusta,
palvelutuotannon järjestämisestä ja valvomisesta aiheutuvat kustannukset
(esimerkiksi tarkastustoiminta ja tilintarkastus),
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7. muut välttämättömät FinnHEMS Oy:n hallinnointiin ja sen toimintaan
välittömästi liittyvät kustannukset, kuten ICT-kustannukset,
henkilöstökustannukset sekä välttämättömien koulutuksien, kurssien ja
matkojen kustannukset,
8. Lääkärihelikopteritoimintaan liittyvä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta.
Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole lääkinnällisen toiminnan aiheuttamat kustannukset, joista
vastaavat yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Tällaisia kustannuksia ovat mm. lääkintähenkilöstön palkat,
lääkkeet, hoitotarvikkeet ja -välineet sekä potilastietojärjestelmät.
Hyväksyttäviä kustannuksia eivät myöskään ole sellaiset suoritusvelvoitteiden täyttämisestä
aiheutuvat kustannukset, jotka ovat aiheutuneet FinnHEMS Oy:n virheellisestä toiminnasta tai
laiminlyönnistä.
FinnHEMS Oy voi käyttää Kansaneläkelaitokselta saamiaan korvauksia ensihoidon tutkimus- ja
kehittämistyöhön. Tämän toiminnan osuuden tulee käydä eritellysti ilmi kirjanpidosta. VarsinaisSuomen liiton myöntämä yhteensä 272 800 euron suuruinen avustus ei vähennä nyt myönnettävää
avustusta. Muutoin hyväksyttävistä kustannuksista vähennetään samaan tarkoitukseen FinnHEMS
Oy:lle myönnetyt mahdolliset muut julkiset tuet ja avustukset sekä avustettavalla toiminnalla
aikaansaadut tuotot.
Mikäli valtionavustusta ei myönnetä seuraavalle vuodelle, tulee avustuksen saajan palauttaa liikaa
maksettu avustus sosiaali- ja terveysministeriölle.
Kirjanpito ja tilintarkastus
FinnHEMS Oy:llä tulee olla toimintokokonaisuuksittain eriytetty kirjanpito, jossa käy eritellysti ilmi
ainakin kokonaisuudet: lentotoiminta, tukikohdat ja hallinto.
Yhtiön tulee seurata lisäksi hoidettujen lentotehtävien määrää ja niiden luonnetta.
Yhtiön tulee järjestää kirjanpitonsa riittävä tarkastus. Kirjanpidon tarkastajan tulee olla vähintään
KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle
vuosittaisen selvityksen yhteydessä.
Ilmoitusvelvollisuus ja raportointi
FinnHEMS Oy:n tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön kuukausittain raportit toiminnastaan
ja toiminnan kuluista. Raportin on sisällettävä tiedot avustuksen käytöstä toimintokohtaisesti
eriteltynä (lentotoiminta, tukikohdat ja hallinto). Kuukausittaisesta selvityksestä on myös käytävä ilmi
hoidettujen tehtäviä lukumäärä ja luokittelu.
FinnHEMS Oy:n tulee tilinpäätöksen valmistuttua toimintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä tehdä selvitys toiminnan toteutumisesta ja valtionavustuksen käytöstä kyseisenä
vuonna. Selvityksessä tulee arvioida lääkärihelikopteritoiminnan yleistä kehittymistä sekä toimialan
kustannuskehitystä. Selvityksestä on käytävä ilmi FinnHEMS Oy:n raportointivuonna hoidettujen
tehtävien lukumäärä ja luokittelu. Selvityksessä tulee raportoida myös lääkärihelikopteritoiminnan
toimintatapojen ja laatutason yhtenäistämistä koskevan tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen
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yhteydessä FinnHEMS Oy:n tulee antaa selvitys myös Varsinais-Suomen liitolta saamansa
avustuksen käytöstä.
Selvitykseen on liitettävä FinnHEMS Oy:n toimintakertomus, tilinpäätös, tuloslaskelma, tase
liitetiedostoineen, tilintarkastajan lausunto sekä toteutuneiden menojen vertailu hakemuksessa
esitettyyn talousarvioon.
FinnHEMS Oy:n tulee viipymättä ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kirjallisesti toimintaansa
liittyvistä muutoksista, kuten esimerkiksi toiminnan laajentamisesta, yhtiömuodon muutoksesta tai
mahdollisesta tytäryhtiön perustamisesta. Valtionavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että
valtionavustuksen myöntämisen perusteet edelleen täyttyvät muutoksista huolimatta.
FinnHEMS Oy:n tulee ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle viipymättä kirjallisesti mahdollisista
muista julkisista tuista, joita se hakee toimintaansa, sekä toimittaa kopiot näihin liittyvistä
asiakirjoista (hakemukset, päätökset, muut vastaavat asiakirjat).
Valtionavustuksella tuetun omaisuuden käyttö ja luovutus muutostilanteissa
FinnHEMS Oy saa hankkia tässä päätöksessä sanotuin ehdoin omaisuutta, jota tarvitaan
lääkärihelikopteritoimintaan. Omaisuutta saa käyttää ainoastaan lääkärihelikopteritoimintaan.
Omaisuuden käytöstä on pidettävä riittävää kirjanpitoa tai muuta seurantaa siten kuin tässä
päätöksessä on tarkemmin määritelty.
Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on kymmenen vuotta valtionavustuksen
viimeisen erän maksamisesta. Valtionavustuksella hankitun tai perusparannetun kiinteän
omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta valtionavustuksen viimeisen erän maksamisesta.
Jos FinnHEMS Oy:n toiminta lakkaa tai loppuu, on yhtiön tai sen, jolle sen tehtävät ovat siirtyneet,
luovutettava valtionavustuksella rahoitettu omaisuus viipymättä vastikkeetta alueella
lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisvastuussa olevalle taholle. Jos kyseinen taho ei järjestä
lääkärihelikopteritoimintaa, on valtionavustuksella rahoitettu omaisuus siirrettävä viipymättä ja
vastikkeetta sosiaali- ja terveysministeriölle tai sille, jolle ministeriön tehtävät ovat siirtyneet.
Tällaisessa tilanteessa yhtiö sitoutuu lisäksi myötävaikuttamaan ja neuvottelemaan muista
sopimussuhteista siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö asiassa tarkemmin ohjaa.
Tekijänoikeudet
Valtionavustuksella rahoitettavan, FinnHEMS Oy:n toiminnan tuloksena syntyvän aineiston
tekijänoikeudet kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. FinnHEMS Oy:llä ja sen omistavilla
yliopistollisilla sairaanhoitopiireillä on kuitenkin oikeus käyttää, muokata ja levittää kyseistä aineistoa,
silloin kun kyse on terveydenhuoltolaissa tarkoitetun ensihoidon järjestämisvelvoitteen
toteuttamisesta. Muiden tahojen käyttöoikeus sanottuun aineistoon edellyttää etukäteistä sosiaali- ja
terveysministeriön kirjallista hyväksyntää.
Sosiaali-ja terveysministeriön läsnäolo-oikeus FinnHEMS Oy:n hallituksessa
Sosiaali- ja terveysministeriön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa FinnHEMS
Oy:n hallituksen kokouksissa. Tässä tarkoituksessa FinnHEMS Oy:n tulee toimittaa ministeriölle
hallituksen kokouksiin liittyvät kaikki asiakirjat, kuten kokouskutsut, asialistat, liitteet sekä pöytäkirjat
kokouksista.
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Valtionavustuksen maksaminen
Valtionavustuksen maksatuksesta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtionavustuserät
maksetaan neljännesvuosittain alla esitetyn mukaisina määräpäivinä:
Erä

Maksuajankohta

Euroa

1/2020

kun päätös on allekirjoitettu

8 000 000

2/2020

1.4.2020

7 000 000

3/2020

1.7.2020

7 000 000

4/2020

1.10.2020

6 990 000

Maksatusten edellytyksenä on, että FinnHEMS Oy on toimittanut edellä päätöksen ehdoissa
tarkoitetut kuukausittaiset raportit.
Valtionavustuksen valvonta
Tätä valtionavustusta valvoo sosiaali-ja terveysministeriö valtionavustuslain nojalla. Sosiaali- ja
terveysministeriön sisäisellä tarkastuksella tai sen valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus toteuttaa
valtionavun käytön tarkastus ja saada siihen tarkastuskohteelta tarpeellista apua. Valtionavustuksen
palauttamiseen ja takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia.
Yhteyshenkilöt ja lisätiedot
Sosiaali- ja terveysministeriön valvojana toimii hallitusneuvos Ismo Tuominen.
Toiminnan strategiatason yhteyshenkilönä toimii johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.
Valtionapuun liittyviin juridisiin kysymyksiin vastaa neuvotteleva virkamies Kalle Tervo.
Valtionavun taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilönä toimii
taloussuunnittelupäällikkö Susanna Grim-Wikmann.
Laskutusasioissa yhteyshenkilönä toimii laskentasihteeri Virpi Andersson.
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtionavustuslaki (688/2001)
Muutoksenhaku
Sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen saa valtionavustuslain 34 §:n mukaan vaatia oikaisua
siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen
liitteenä.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettavaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen.

Perhe- ja peruspalveluministeri

Krista Kiuru

Kansliapäällikön sijaisena
johtaja

Minna Saario

Maksu

Päätös on maksuton

Liitteet

Oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu

FinnHEMS Oy

Tiedoksi

Sosiaali-ja terveysministeriö:
- OHO, HPO, valmiusyksikkö STM
Valtiovarainministeriö
Sisäasiainministeriö
FinnHEMS Oy:n omistajat:
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
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